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ASBEST OM PHAREN REDDE BOUWWERK

Hotel Bouwes voor Grand
Prix (22 juni) weer
Z.4NDVOOKT — Hotel Bouives zal zijn

deuren voor de Grand Prix, die op 22

juni op het Zandvoortse circuit verreden
zal worden, weer openen, zo verzekerde

ons hotelmagnaat Nico Bouwes. De di-

rekteur van Bouwes Exploitatie Maat-
schappti noemt deze korte periode van
wederopbouw een uitdaging,

j 'Vlotter kan het niet, maar ik héb dan
'( ook twee punten voor: De volledige me-'
dewerking van de gemeente Zandvoort
en het geluk, dat het gebouw gespaard-
is gebleven, dankzij de asbest lagen,

waarmee de steunpilaren van het hotel

omwonden waren', aldus Nico Bouwes,
die de schrik van de brand alweer te-bo-

ven is en zich vol yver stort op de teke-

ningen die architckten op zUn direktie-

bureau deponeren.

Toen de vlammen nog aan alle kanten
op vrijdagmorgen 20 december uit het
hotel sloegen, zegde de ter plekke aan-
wezige burgemeester A. Nawün Nico
Bouwes alle medewerking toe. Deze me-
dewerking werd enkele dagen later door
het kollege van burgemeester en wet-
houders schrifteiyk bevestigd.

'Deze medewerking is enorm belangrijk,

want nu hoef ik niet lang op vergunnm-
gen te wachten. Daarom heb ik de uit-

daging aangenomen en ben' ik vrUwel
direkt na de brand aan de slag gegaan.
Hopelijk draait het hotel nog voor de
zomer', aldus een opgewekte hotclmag-
naat.

Ruggegraad in lakl

En Nico heeft weer alle reden om opge-

wekt te ztjn. De drie a vier miljoen gul-

den schade, die de brand heeft aange-
richt v.'ordf volledig gedekt door- de.'ver-'

zekering. Bovendien hbefl het hotel 'niet

tegen de grond, want de asbest lagen

hebben kunnen voorkomen, dat de 'rug-

gegraad' van het bouwwerk een prooi Is

geworden van de vlammen.

Weliswaar zijn de drie hotelverdicpingen

zwaar aangetast door de rook, hitte en
het bluswater, maar de hotelkamers zijn

niet verloren. 'BU oostenwind was dat
wel anders geweest', zegt hotel Bouwes
direkteur George Kiefer.

Nu heeft de zuld-wesler storm de vlam-
men buiten de kamera gehouden, maar
als de storm vanuit het oosten had ge-
woekerd, dan waren de kamers verloren
geweest'.

Op het dak na, is de nieuwe zijvleugel

van het hotel gespaard gebleven. Dank-
zU het hitte bestendig materiaal, waar-
mee de kamerdeuren bekleed waren Is

het vuur niet tot in de kamers doorge-
drongen.

'

Casino
De in deze vleugel gesitueerde kongres-
zaal of zoals men zegt de casinozaal is

eveneens gepaard gebleven. In de grote
vlerkante kuip (daar waar de speeltafels

horen te staan, zodat men bij binnen-
komst een goed overzicht heeft op alle

speeltafels) staat het water tot boven de
enkels. Schare heeft het water hier ech-
ter niet aangericht, omdat de casinozaal
nog slechts bestaat uit een betonnen
ruimte met tegen het plafond kolossale
afzulgers, die deel uit maken van een
geweldig ventilatiesysteem.

Anders Is het gesteld met de' beneden-
verdiepingen van het uit 1953 daterende
hotel. Alle zalen zUn volledig uitgebrand.
De receptie, de keukens en de bar zün
volledig verwoest. In een hoek van de
grote zaal liggen de totaal verkoolde res-

ten van wat eens een vleugel Is geweest.

In de receptie is van de telefooncentrale

vrijwel niets meer terug te vinden en dat
betekent een enorme handicap voor het
een paar honderd meter vederop gelegen

Bouwes Palace hotel. Alle telefoonge-

sprekken voor en van de hotelkamers
van Bouwes Palace liepen vla deze cen-
trale.

Nieuwe zaak
Van deze benedenverdieping maakt Nico
Bouwes een nieuwe zaak. 'De begane
grond wordt zo Ingedeeld, dat hU aan
alle moderne eisen gaat voldoen' zegt

Nico Bouwes. Op de vraag, hoe hotel

Bouwes er gelijkvloers uitziet op de dag
van de feestelijke heropening in juni

zegt Nico Bouwes:

'De zalen waren voor deze tyd te klein

en daarom zullen we door een betere in-

deling ruimer uitkomen. Het restaurant

Winnaars Amro-kleunvedstrijd bekend

Malle Pietje pakte uit

Gelijkvloers is de ravage groot. De pila-

ren echter hebben stand gehouden.

en de 'feestzaal' worden groter en bo-

vendien zal er naast de grote zaal een
lounche .worden gecreëerd waar de gas-

ten rustig hun krantje kunnen lezen.

Het wordt een gewoon hotel, dat volledig

zal zUn aangepast aan deze t^d'.

Uiteraard Is Nico Bouwes blil met deze

door de nood gedwongen modernisering,

maar er zyn natuurlijk ook schaduw-
zijden zoals de fraaie glazen deuren, die

Nico Bouwes bU de opening van het ho-
tel van het personeel van zün voorma-
lige zes bedrijven ki'ecg. Evenals de
fraaie met de hand vervaardigde lam-
pen ziJn de glazen deuren voor het hotei

verloren gegaan.

Volgeboekt
'Het is ook erg vervelend voor mljn gas-
ten' zegt Nico Bouwes. 'Het thé-dansant
trok op de zondagen zo'n vierhonderd
gasten. Deze mensen kunnen nu nergens
Iieen, want mijn thé-dansant was uniek
in Nederland. Voor deze mensen Is het
thé-dansant nu verhuisd naar Bouwes
Palace evenals een aantal geplande ver-
gaderingen en kongressen.
Met mijn hotelgasten zit ik echter goed
lu de knoop. Voor de maanden april en
mei was liet hotel volgeboekt en deze
mensen kan Ik onmogelijk allemaal In
Bouwes Palace onderbrengen. Mtjn Duit-
se gasten waren op de dag van de brand
reeds op de hoogte, want het is op de
Duitse radio geweest.

Ja, het Zandvoortse hotel Bouwes Is in
Duitsland erg bekend en dat zal het
blUven ook. Voor de formule 1 wagens üi

Zandvoort van start gaan zit mUn hotel
weer vol en dat is maar goed ook, want
hotel Bouwes lioort by Zandvoort. Ik
heb gemerkt, dat men nu gaat beseffen
wat hotel Bouwes voor Zandvoort be-
tekent, nu er zo'n dooie tent op de Ro-
tonde staat',

Zie ook pag. O

ZANDVOORT — Voorafgegaan door 'De
Kioalletrappers' maakte Malle Pietje

(Ekel) zaterdagmiddag een rondrit door
het dorp.

Gezeten op zün door een ezel voortge-

trokken wagen begaf de kameraad van
Sttlebertje zich naar het einddoel van
zyn reis; de Amro Bank op het Kerk-
plein, waar de handelaar in antiek de
pryzen overhandigde aan de winnaars
van de kleimvedstrüd, uitgeschreven
door de reeds eerder genoemde bank.
'Waar salie we 't een en ander doen

plaatsgrUpen,' zei Malle Pietje tegen 'De Malle Pietje met prijswinnaresjes.

Kwalletrappers' die liij betitelde als la-

Taalschoppers. De prijsultre'.king greep hem tydens zyn rondrit 'herkonnen'.

plaats In het bankgebouw waar Marian Kommentaar van Plet Ekel over de hon-
Krygsman, Irene Heintjes, Els Vleeshou- derden Inzendingen: 'Het ziet er allemaal

wers, Anja v. d. Bos, Pauline Effern, gev;eldig uit en er zij ':ten by • i

Allee Zlmmerman en de vierjarige Hcd- zeer konstzl 'lige —'rd'.

wi"; Gansner, klaar stonden om de pry- Op 17 januari opent burgemc-:ster A.

zen in ontvangst te nemen. Dit zevental Naxoijn in de Amro Bank een expositie

had heer Ollle B. Bommel en Tom Poes van cie Zandvoortse beeldhouwer Kees
In de mooiste kleurtjes gestoken. Verkade. Na de opening houdt de bank
Malle Pietje was ze verheugd over het vana) 17.00 -ur open huis. De tentoon-

felt, dat zoveel Zandvoortse kindereu stelling duurt tot S februari.

„WURF-PRAET"

WULLUM V. d. WURFF
Allcgaer veul hail en zege en dat we
macr niet magge kommc van de
drup In de rcge.

LANGS DE VLORDLIJIN

Vraag niet of ict<i oud ot nieuw is.

Houd het oude vast, zolang het
goed is en pak het nieuwe aan, zo-

dra dat beter is.

verrukkelij'ke fondue- en
dipsauzen uit eigen keuken.

H.W.GOSTER 0^1
Makelaar o.g. li'iLNBMj

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

"Vo'or aan- of"verkoop van üw'
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

SLACERIJ BURGER
TOPSLAGERS
HALTESTEAAT 3

Vrienden, bekenden en

onbekenden: onze allerbeste

tvensen voor 1975.

ONZE TOPTIPS VOOR VRIJDAG
EN ZATERDAG

500 gr. IIAASFILET .... 5,98

500 gr. HAMLAPPEN .... 4,98

500 gr. pracht RÜNDERLAPPEN
3,98

VOOR DE BOTERHAJI
200 gr. SLAGERSHAM . . . 1,98

100 gr. LEVER, gelardeerd of zon-
der spckjes, en
100 gr. sappig PEKELVLEES,
samen U9S

IEDERE DAG
100 gr. rauwe RUNDERLEVER, om
te bakken als biefstuk . . . 0,39

4 HAMBURGERS 2,50

EN 'S WOENSDAGS
500 gr. heerlijk VLEESGEHAKT,
met gratis zakje krulden . . 2,98

500 gr. IIAASFILET .... 5,98

500 gr. HAMLAPPEN .... 4,98

500 gr. RÜNDERLAPPEN . . 3,98
2 cm HAM 1,98

100 gr. LEVER en
100 gr. PEKELVLEES .... 1,98

IVIodei'75,nog voor
een'74 prijsje

!

Gedurld van vorm ... en denim is de
stof.

Ruig en ruim maar gezellig nieuw zit-

werk voor de progressieve woner.

Kies uil een pittige reeks moderne kleu-

ren en wat de prijs betreft . . . och . .

.

1305

MIVA-klanten komen uit do
hele omgeving, want MIVA
Is overal lekker dlchtby.

Amsterdam - Aalsmeer -

Amstelveen - Haarlem -

Hoofddorp - Nieuw Vennep,
onze wagens komen overal.

Als u iets eksklusiefs zoekt

- een eigen sfeertje - graag

erg veel keus ziet (ook in

.echt leder) en uw auto graag

voor de deur zet dan kunt u
MIVA niet vergeten.

miva interieur
dennenlaan 53 -zwanenburg • telefoon 02907-4590/5909

Vrijdagavond geopend van 7.0O-9.OO uur.

F f AT
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

Boekvande
Maand:

U komt Pietde Smcerpoes

weer tegen. En ziet in rijm ca
prent lioe Wilde Karel zijn

verdiende loon krijgt. En wat
voor allcrdrocvigst er gebeurt

als Panlientjc met zwavel-

stokjes speelt. In Het Prenten-

boek van Tante Pau. En het

mooiste en leukste uit andere

oude prentenboeken.

Leonard de Vries zoclit ze bi)

ellaar.

Een mooi boek voce

plaatjes-kijkers en
verhaattje^czers.

Nüfl2,50
Na 6 januari ƒ 24,50

Bij:

de VPé v/h batavo

boekhandel
kantoorboekhandel
zandvoortselaan 147, lieemstede

telefoon 281960 en 281375.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

LOOMAN
Briilen-Kontaktlenzen

Haltëstr.5Te|.2174 Zandvoort

Ziekenlondsleverancier

TAXr 2600
GROTE KROCHT 18

Dag: en nacht bereikbaar.

MODES

WENST ALLE KLIENTEN EEN VOORSPOEDIG 1975.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

centrale verwarming

.JECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Thorbeckcstraat 19 - Tel. 3270

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in het
waterdicht maken van

woningen en flat

Tel. 02507-30 86 en 60 91.

Voor alle

KANTOORMATERIALEN

SCHOL
KANTOOR-BOEKHANDEL
Van Ostadeplein 4, Heemstede

Telefoon 285866

SPAARNESTAD
Verwarmingsservice

« GAS- EN
OLIESTOOK-
INSTALLATIES

• ONDERHOUD
9 OMBOUW OLIE

OP GAS
Tel. 023-310440»
Friese Varken-
markt 4 - Haarlem

W.A. PREMIE BLIJFT
ƒ 1G5,— PER JAAR.

ALL-RISKS
v.a. ƒ 375,— per ,iaar,

voor auto's met nieuwprijs
onder ƒ 8.000,—.

DORSMAH
DeWittstr. 7 — Zandvoort
Tel, 02507 - 4534, b.g.ff, 27 75
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NIEUWJAARSCHOETEN
ZANDVOORT

Het Bestuur van

De Voikstuinders

Vereniging Zandvoort

wenst haar amateur-tuinders
EEN VRUCHTBAAR 1975

BOUWBOND N.V.V.

AFDELING ZANDVOORT

wenst al haar leden

EEN VOORSPOEDIG 1973.

h^-%>'^^^»-'%^'^^»'%.^<»*<fc-''^'^i>'»^

HONDENKAPSALON

RENÉ SCHRAMM
Mr. Troelstrastraat 7 — Telefoon 49 99

wenst al haar vrienden, clientèle en bekenden

een goed uiteinde en een zeer goed 1975.

Wij wensen u voor 1975

veel prijzen in de Lotto

Inleveradres;

Sig.mag. J. Lissenberg
Haltestraat 9, telefoon 2151.

SPORTSCHOOL EN SAUNA

W. BOCHEL
Lorentzplein 306 - Zandvoort

wenst leerlingen, vrienden en bekenden

een voorspoedig 1975

Tweewielerbedrijf VERSTEEGE B.V.

Haltestraat 18 - Telefoon 44 99

wenst geachte cliënten, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1975.

TH.J.A.SPOLOERS

lOODGIEXERSBEDRIJF

Wilhelminaweg 20 - Telefoon 2630.

wenst zijn vrienden en cliënten
een VOORSPOEDIG 1975.

Autobedrijf Versteege b.v.

Pakveldstraat 21 — Telefoon 23 45

WENST U EEN VOORSPOEDIG 1975.

Het Bestuur der

WATERSPORTVER. ZANDVOORT

wenst haar leden, jeugdleden, donateurs en

begunstigers een goed uiteinde en een

BEHOUDEN VAART in 1975.

LOES EN BERTUS

WENSEN ALLE VRIENDEN EN BEKENDEN,
ALLE KLANTEN, ALLE NIET-KLANTEN,
ALLE TOEKOMSTIGE KLANTEN

EEN VOORSPOEDIG 1975 MET VEEL ZON.

STRANDTENT 16 - ZANDVOORT.

SCHOENBOETIEK HARMS
DIACONIEHXnSSTRAAT

wenst zijn geachte clientèle, vrienden en bekenden

EEN GELUKKIG NIEmVJAAR.

J. PORTEGIES
Schoenservice Kerkstraat 32

Wenst geachte clientèle een

VOORSPOEDIG 1975.

Het Bestuur van de R.KJS.V.

BANKETBAKKERIJ

H. SCHOT
Grote Krocht 20

wenst clientèle en vrienden een

GELUKKIG NIEUWJAAR

T.Z.B.

(THE ZANDVOORT BOYS)

wenst haar leden, begunstigers en belang-

stellenden een ZALIÖ NIEUWJAAR.

IMeilcinrichting „De Toekomst"

J. J. DISSELDORP

Koningstraat 1 — Telefoon 25S6

wenst zijn geachte clientèle en bekenden

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

BLOEMENIUIAGAZIJN „NOORD"
Mevr. Schniedewind-Paap

Telefoon 43 20 — Vondellaan

(bü het Zandvoortmeeuwen-terrein)

wenst alle klanten, vrienden en kennissen

EEN VOORSPOEDIG 1975.

FA. J. V. DUIVENBODEN
Haltestraat 45

GELUKKIG NIEUWJAAR

C.P.N. AFD. ZANDVOORT
Wenst haar leden en sympathisanten

een Voorspoedig en Strijdbaar 1975

Een goede raad neem een abonnement op de

Waarheid!

FA. SCHUTTE-KUIPERS
Koningstraat 38 Vondellaan (kiosk)

wenst alle clientèle een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Keesman's Schildersbedrijf

Jan Steenstraat 1

wenst geachte clientèle, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1975.

ALLES VOOR ÜW
HUISDIEREN

In

—

... .. :is\

1rV*
E

Z

.'Ei*

JVij wensen alle

Honden, Katten,

Vogels, Muizen,

Hamsters een

voorspoedig 1975

en uiteraard óók

hun bazen.

WEZENBEEK
Bouwes Passage 17

Telefoon 5734

VAN PETEGEM & ZN
Kerkstraat 28 — Telefoon 27 93

Aan allen veel geluk en voorspoed toegewenst!

De beste wensen voor het jaar 1975

Bestuur en leden

ZANDVOORTSE REDDINGS BRIGADE

Een voorspoedig 1975

toegewenst door

SIG-MAS. W. BLUYS
Kleine Krocht 2.

Uw TOTO en LOTTO adres.

SCHILDERSBEDRIJF

'

P. J. Dannenburg

Koninirsstraat 32 — Telefoon 28 03,

GELUKKIG NIEUWJAAR!

il. V-
OOSTERSTRAAT 3

SCHOORSTEENVEGER

wenst geachte clientèle en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1975.

MARKIEZENFABRIEK

H. Franssen
Zeestraat 57 ïw. Telefoon 4623

SIGARENMAGAZIJN

J. LISSENBERG
Haltestraat 9 _ Telefoon 21 51

Wenst u allen een GELUKKIG NIEUWJAAR.

^^•^.^^.^^'^^^^^'^^.^^^^i

Vishandel Kerkman& Loos
Haltestraat IG — Telefoon 2473

wenst geachte clientèle, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1975.

A. POOL
Haarlemmerstraat 13d — Telefoon 2569.

Verhuur van: Garageboxen.
Opslag en bedrijfsruimten.

wenst al zijn cliënten eea. i

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Sporting Club Zandvoort

wenst alle leden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG en SPORTIEF 1975.

SMEDERIJ

GANSNER & CO

wenst clientèle en vrienden

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

I

Het Bestuur van de

TONEELVERENIGING

„Op hoop van zegen"

wenst V EEN VOORSPOEDIG 1975

Het Bestuur van de

Zandvoortse Operette
Vereniging

wenst ere-leden, leden, donateurs
en begunstigers

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Het Bestuur van de

Zandvoortsche Schaakclub

wenst allen een' héél (Gelukkig Nieuwjaar !

Huisschakers komt u eens kennismaken op onze
clubavond elke donderdag 8 uur, in het

Gemeenschapihuis.

De FOLKLOREVERENIGING

DE WURF
n

n

LAETEWK ALLEGAER WÈL WEZE METMEKAER
INHETNUWE JAER.

Bestuur en kommissies van

ZANDVOORTMEEUWEN
wensen leden, supporters en begunstigers

EEN SUKSESVOL 1975.

Opticien A. G. Slinger

wenst cliënten, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1975.

Optiek - Staalwaren
GROTE KROCHT 20a

Leverancier alle ziekenfondsen.

GROENTEHANDEL

J. Drayer
Van Ostadestraat 9

wenst clientèle, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1975.

Algemene Bond

van Ambtenaren

wenst haar leden

EEN VOORSPOEDIG 1975.

Luxe Brood- en Badketbakkerü

J. P. SEYSENER
Haltestraat 23 — Telefoon 21 59

wenst geachte clientèle, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1975.

R. V. d. Werff
Tolweg 6 — Telefoon 5001

Vrienden en bekenden een gelukkig en

voorspoedig 1975 toegewenst.

W. Akersloot
Schelpenplein 18 — Telefoon 5054

wenst clientèle, vrienden en bekenden

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Fa. L. N. Weber & Zn
h.o.n! expeditie

Gasthuisstraat 1 — Telefoon 20 37

wenst vrienden en cliënten

EEN VOORSPOEDIG 1975.

SOXrVENIR- EN SPEELGOEDHÜIS

A. 0. J. EELTINK

wenst cliënten, vrienden en kennissen

. EEN VOORSPOEDIG 197S,

W. KONING
KEURSLAGERIJ

Schoolstraat 3 — Telefoon 29 39

wenst geachte clientèle, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1975.

Een voorspoedig Nieuwjaar!

SPOELDERS

KAPPERSHÜIS
voor Dames en Heren

HALTESTRAAT 14 — TELEFOON 24 62

DISCOTARIA
TELEVISIE — RADIO

GRAMMOFOONPLATEN
wenst u voor 1975

een prachtig beeld

en veel muziek

J.V.CAMPENENZN.B.V.

SCHOEN' EN SLEUTELSERVICE

Tempellersstraat 46

WENSEN VRIENDEN EN CLIENTÈLE

EEN VOORSPOEDIG 1975.

wenst zijn clientèle en kennissen

EEN VOORSPOEDIG 1975.

Aannemingsbedrijf J. DEUTEKOM
NIEttWBOmV — MODERNISATIE

Metsel-, Timmer- en Tegelwerk.

Wenst zijn klanten en relaties een GELUKKIG 1975.

Van
DENSEN
Centrale verwarming en Air conditionlng

Bilderdtjkstraat 30 zw. — Telefoon 29 72

wenst U EEN VOORSPOEDIG 1975.
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K. DE BOER PER 1 JANUARI 1975 METPENSIOEN

Grondlegger van Randstad Publicaties

legt na dertig jaren zijn taak neer
AALSMEER — Met het uittreden van de heer K. de Boer (G8) uit

Randstad Publicaties BV v/h de Aalsmeerder Courant per 1 januari

1975 wordt niet alleen een persoonlijke loopbaan, maar ook een stukje

Aalsmeerse g:eschicdenis definitief afgesloten.

En de historie zal zich niet herhalen, want latere generaties bereidden

zich langduriger en bewuster voor op een bij hen passende plaats

in de maatschappij. Bij de tegenwoordige jongeren wordt daaraan
door middel van een gerichte school- en beroepskeuze zoveel als mo-
gelijk is gedaan.

Maar in de jaren van de eerste wereldoorlog (1914-1918) was er voor

de jongens die van de lagere school kwamen maar één weg: naar een

baas op een kwekerij en voor de meisjes van die leeftijd eveneens:

voor hen werd een 'dienstje' gezocht.

De toen 12-Jarlge Klaas de Boer, zoon
van de alom bekende Jaap de Boer,

trouwe begeleider — aanvankelijk als

koetsier op de bok van het rUtulg, later

als chauffeur van een der -weinige auto-
mobielen die door het dorp reden — van
dokter VV. Snethlage, had overal züi In,

behalve in de tuin. De onuitblusbare
energie die hem op gevorderde leeftijd

nog steeds niet heeft verlaten, maakte
dat hy op de kwekerij een ellendige Ujd
beleefde. Overigens kon lil] er zijn phy-
sieke krachten In alle opzichten kwijt

ttjdens de lange werkdagen van 's mor-
gens zes tot 's avonds half acht! Van
vennoeidlieid rolde zo'n kirnl in bed en
van zijn ambities om 's avonds verder te

leren kwam weinig terecht.

Maar het lot was hem niet ongunstig ge-
zind, want na een Jaar werd hU als jong-
ste bedlende aangenomen bij het toen-
malige weekblad, uitgegeven door Druk-
kerij L- R. Mur, genaamd 'De Meerbode'.
Hij verdiende daar zelfs drie gulden per
week en dat was een gulden meer dan
op de kwekerij.

In datzelfde jaar n'crd in Aalsmeer de

gcmeenlcIUke middelbare haudclsavond-

Kchool gesticht en Klaas de Boer was

een der eerste leerlingen, die zich aaj^

meldden. Toen al boeiden de krant er

drukkerij hem in hoge mate, maar
voorkeuren werd in die tü'd niet ge-

vraagd. Het geld dat iu deze trieste oor-

logsjaren in ecu gezin ininvam, waar

niet alleen elk dubbeltje maar elke cent

moest worden omgekeerd voor voeding

en kleding, vormde de allerbelangrijkste

faktor.

Inmiddels was in Aalsmeer opgericht de
Coöperatieve Tulnbouwbank 'Aalsmeer',

kantoor houdend in het pand aan do
Dorpsstraat,- waar nu de schoenenzaak
van de familie Van den Ent is gevestigd.

Daar kon Klaas de Boer (Tam voor zlJn

vrienden) vier gulden per week verdie-
nen en dat werd na drie maanden zelfs

vljf gulden! Hü was er de eerste en enige
bedlende, die ook al dadelijk de klanten
aan het loket mocht bedienen, die hun
distributlc^onnen kwamen betalen.
De Tulnbouwbank maakte, vooral na be-
ëindiging van de oorlog een snelle ont-
wikkeling door. Het pand aan de Dorps-
straat werd te klein en de bank verhuis-
de naar de Züdstraal, waar het perceel
dat nu aan de firma Koudljs toebehoort
werd t:!trokken. Later kwam het nieuwe
gebouw aan de Stationsweg 6 tot stand,
dat inmiddels weer een belangrijke uit-
breiding heeft ondergaan.
Reeds spoedig na de oprichting van CTB
werden meer medewerkers aangenomen
en toen de handel op het buitenland zich
begon te ontwikkelen werd Klaas de
Boer hoofd van de giro-afdeling. Hy had
de handelsavondschool In mei 1923 ver-
laten met een einddiploma, waarna h(j

zich wierp op de studie voor de praktijk-
diploma's boekhouden en vreemde talen.
Op de bank, waan-oor hU destijds ge-
ruime tUd op donderdag het toen enige
bijkantoor in veiling Bloemenlust bezet-
te, maakte hiJ niet alleen de ontwikke-
ling van het bankwezen mee, maar ook
veel dieptepunten, zoals de zware krisis-

tijd die de bloemkwekerij bedrijven voor
grote problemen stelde. Over de periode
1940-1945 zou een afzonderlijk hoofdstuk
te schrijven zUn. Ook toen stond hij aan
de goede kant!

Nieuwe tijd

Toen de oorlog voorbij was, maakte
ioderec - plannen. Vooral de optimisten

en energieken zagen een gulden per-

spektlef.

Klaas de Boer, die op 1 mei 1945 precies

25 jaar aan de Tulnbouwbank verbonden
was geweest, vond zich met zijn negen-
endertig jaren jong genoeg om aan zUn
reeds lang gekoesterde maar door krisis-

en oorlogstijd niet te vcrwczenlUkcn ide-

aal vorm te geven: zelfstandig worden,
een eigen bedrijf nmnen.

Op de bank had hij tenslotte op verlerlel

gebied een schat aan ervarhig en kennis
opgedaan. Het opzetten van een eigen
administratie/assurantiekantoor we^ een
kwestie van publiciteit, want naam en
vertrouwen in boekhouding-, adminis-
tratie-, assurantiezaken en bedrijfsvoe-

ring had hU zich reeds ruimsclioots ver-

worven.
Omdat echter 1.2t weekblad De Meerbo-
de na de oorlog i^et meer verscheen, be-

sloot de Jonge zakenman in de nieuwe
na-oorlogse tUd ook een nieuwe krant
het licht te doen zien. Samen met; een
vi-ouwelüke pamer richtte hU het twee-
maal per week verschijnende weekblad
'De Water- en Meerlander' op. Die naam
was gekozen vanwege het plan de krant
in de verdere toekomst uit te bouwen
tot een regionaal blad voor de streek

rond de Westelnderplassen en binnen de
grenzen van de Meerlanden.
Een streep door de rekening was de her-

versoliijnlng van de in 1940 gestopte uit-

gave 'de Aalsmeerder Courant' van Joh.
Wesselius ('t Boekhuls), die het voordeel
had van landelijke bekendheid als ad-
vertenlemedlum én van de naam, want
de ervaring heeft geleerd, dat een lokaal

blad dat de naam van de plaats van
verschijnen draagt, het gemakkelijkst
wordt Ingeschakeld.

Ontwikkeling
Er volgde een periode van hard werken,
wat de krant Ijetreft ontstond een ge-

zonde konkurrentiestrijd en voor het ad-
ministratiekantoor brachten de geldsa-
nering en de afwerking daarvan op fis-

kaal gebied vele werkzaamheden mee.
De eerste kantooi-niimte werd gevonden
in een hoek van het gelx)uwtje waarin
de NV Autobusonderneming Maarse &
Kroon- was gevestigd. Dat stond op de
plaats waar nu het garagebedryi D. v.

d. Wal & Zn. in de wctertogstraat is te"

vinden.
'

De 'Water- en Meerlanden' werd ge-
drukt bU Drukkerij Mur ia "de School-
straat, zodat redaktie en techniek dicht

bU elkaar lagen. De opheffing van de
herenmodezaak ^van Joh. Lanser op de
hoek van' dè* "'tVèteringstr'aat en" dê

"

Schoolstrakt werd aangegrepen als een
uitstekende' gelegenheid om op een zeer
gunstig punt het kantoor van de krant
en het administratle/assurantlebedrijf
onder te brengen.

ïn 1948 werd een koopovereenkomst ge-

sloten met willen de heer Joh. Wesselius.

De twee Icranten werden samengevoegd

tot cén uitgave onder de meest geschik-

te naam: de Aalsmeerder Courant, zoals

die tot op de huidige dag luidt.

De uitgeverij van de krant vroeg daarna
steeds meer aandaclit, maar ook de be-
tekenis van het admiiüstratle/assuran-
Kantoor, waaraan inmiddels een stencil-

afdeling, was toegevoegd, nam hand over
hand toe.

In de jeugdige P. W. Poortvliet werd een
bekwame kompagnon gevonden, die in
1961 een deel van het bedrijf gelieel

overnam en zicli zelfstandig vestigde
aan de Hadleystraat 7.

Maar voordat van die afsplitsing sprake
was, bleek het pand Wctei-ingstraat 3 al

veel te klein, zelfs ondanks de diverse
verbouwingen en uitbreidingen die had-
den plaatsgevonden.
Toen de oude Doopsgezinde pastorie op
de hoek van de Zijdstraat/Van Cleell-
kade was afgebroken en de Doopsgezin-
de Gemeente het perceel grond te koop
aanbood, besloten de drie partners tot
aankoop daarvan voor liet bouwen van
een nieuw kantoor.

Ongeveer gelijktijdig echter kwam het
perceel Stationsweg 38 beschikbaar en
omdat daar — in tegenstelling tot het
andere — direkt kon worden gebouwd
viel daarop de kcuxc. Burgemeester G.
G. Loggers en het gemeentebestuur ver-
leenden alle denkbare mcdcwcrldng, ook
bö de latere bouw van een drukkerij
achter het pand Stationsweg 38.

De grond ZUdstraat/Van l'leeffkade werd
doorverkocht aan wijlen de heer J. Man-
tel, dlo op zijn beurt In verbinding trad
roet de heren J. Hoogendoom en I.

Groen voor het gezamenlijk bouwen van
de drie winkelpanden zoals die er thans
staan. Aan de Stationsweg 38 verrees
onder archltektuur van het bureau Berg-
hoef en Klarenbcek een fraai kantoorge-
Ijouw met l)ovenwonlrig.

Eigen drukkerij
In 1959 werd achter het kantoor een
drukkerij gebouwd, omdat de uitgevers

Officiële 'onderonsjes' waren Klaas de Boer niet \Tccmd.

van de kranten ook het zetten en druk-
ken In eigen handen wilden nemen en
de basis van het bedrijf bovendien wil-

den versterken met een scktor handels-
drukkerij.

. Intussen was- aan- het paicket nieuws-
bladen toegevoegd de Badlioeve/Slotense

en Zwanenburg/Halfwegse Courant, kor-
te tijd later gevolgd door de Uithoornse
Courant/Bonde Vener (Mijdrecht, Wil-
nls, Vinkeveen).
Toen de heer F. W. Poortvliet in 1961

zUn eigen vestiging aan de Hadleystraat
had betrokken ontstond er ruimte voor
een verdere uitbreiding van het laan-
tenbedrijf en ook de handelsdnikkery
kwam goed van de grond. Het aantal
medewerkers was gegroeid tot rond veer-

tig en de zaak draaide uitstekend.

Toetreding tot concern
In de tweede helft van de zestiger Jaren
ging het in de Nederlandse krantenwe-
reld ronduit slecht. De voornaamste oor-
zaak was de invoering van de telovisie-

reklame, waardoor een niet onaanzien-
lijk aantal landelijke adverteerders de
etherreklame verkoos boven die in dag-
en weekbladen.
De teclmische ontwikkeling in de gra-
fische bedrijfstak nam overigens een
grote vlucht: van vlakdi-uk naar rota-
tie, van zn'art-wlt naar één- en vervol-
gens naar mecrkleurendrukpersen was
slechts een kwestie van enkele jaren.

Wie met ziJn tyd meewlide en een kwa-
liteitsprodukt wenste te blijven leveren,

moest Investeren of andere maatregelen
nemen.

Door gebrek aan opvolging enerzijds en

omdat de aanschaf van een eigen rota-

tiepers in de drukkerij aan de Stations-

weg niet rendabel te m.tken zou zijn

anderzijds, besloten de eigenaren een

samenwerking aan te gaan met de NV
Arbeiderspers te Amsterdam, waar voor-

taan de kranten in rotatie werden ge-

drukt.

Zij worden in eigen bedrijf ven'aardigd;

alleen het drukken geschiedde in Am-
sterdam en dat Is thans nog het geval

met dien verstande dat het bedrijf —
Inmiddels omgezet in Randstad Publi-

caties BV v/h de Aalsmeerder Courant
— nu een volle dochter is van de Pers-
combinatie NV (Het Parool-De Volks-
krant) .

Inmiddels werden opnieuw bladen aan-
gekocht: de Heemsteedse/Bloemendaal-
se/Bennebroelcse Courant en het Zaud-
voorts Nieuwsblad. De orderportefeuille

van de handelsdrukkerij is zeer goed ge-
vuld met de technische vervaardiging
van een groot aantal periodieken en de
verzorging van het drukwerk voor tal

van instellingen hi den lande.

Pensioengerechtigd

By het bereiken vah de 65-Jarigo iceftyd

besloot de heer De Boer zich als direk-

teur terug te trekken en alleen de lei-

ding te beliouden van do advertentie-
exploitatie. Als nieuwe dü'ekteur werd
aangesteld de heer P. Kljos, die echter

om gezondheidsredenen iu 1973 zyn taak
moest neerleggen.

Per 1 maart 1974 deed de 45-Jarlge heer
G. Verschoor reeds dlrekteur van Wic-
rings Weekbladen, zyn Intrede sis dl-

rekteur van Randstad Publicaties BV
v/h Aalsmeerder Courant. waar\'an de
uitgaven Aalsmeerder Courant, tJlt-

lioornse Courant/Ronde Vener, Badhoe-
ve/Slolense, Zwanenburg/HalEwegse
Courant, Heemstecdse/BIoemendaalse/
Bennebroe);se C niranl, Zandvoorts
Nieuwsblad, samen met de weekbladen
van do Amstellandpers, Wierings Week-
bladen, Nieuwe Weesper en de Ooolse
Pers, een sterke groep nieuwsbladen vor-

men rond de dagbladen Het Pai-ool, De
Volkskrant en met Ingang van 1 januari
1975 ook de Trouw/Kwartetbladen. alle

deel uitmakend van het concern Pers-
combinatie NV.

Rustend burger
De heer De Boer, die inmiddels byna 69

jaar is, trekt zich per 1 januari 1975 ge-

lieel uit het bedryf tenig. Behoudens
enkele aktlviteltcn op het gebied van het
advertentiewezen, zal hy dan rustend
burger zyn.

Hij heeft gedurende vijfentwintig jaren

zUn beste krachten gegeven aan de Coö-

peratieve Tulnbouwbank 'Aalsmeer'

(llABO-bank) en nagenoeg dertig jaar

zün eigen bedrijf op een uitstekend za-

keiyke, maar ook op een humane wijze

geleid. Voor zyn medewerkers (sters)

liceft hij aityd klaar gestaan, hen gead-

viseerd, ook in partikulicre aangelegen-

heden en een aangenaam werkklimaat

geschapen.

Met voldoening heeft hy mogen ervaren
hoe het bedryf uitgroeide van een één-
mans (en -vrouws)zaakje tot een mid-
delgrote ultgevery van nieuwsbladen/
annex handelsdrukkerij met een zestig

il zeventig werknemers.

Fuiikties
Toch liet de heer De Boer zich nlot al-

leen in beslag nemen door zyn werk. Hy
vervulde tal van funkties hi het maat-
schapppiyke leven. Vooral op het gebied

van de sport en de middenstand was liU

zeer aktief. In totaal 52 jaar was hy lid

-ï'an do gymnastiek- en atletiekvereni-

ging 'Olympia', waarvan zestien jaar ak-

tief handballer (enige Jaren in de hoofd-
klasse) en handbalsekretarls. Daarvoor
was hy sekretaris van de atletiekkom-

missle van Olympia en aktief atleet, Be-
kers en medailles getuigen van behoor-
lyke prestaties hi die t'yd.

Toen hy op 43-Jarlge leeftyd als aktief

liandballer stopte, vervulde hy nog en-
kele Jaren de Xmiktie van scheidsrechter

in de hoofdklasse. By Olympia stelde hy
zyn rUke fantasie hi dienst van een
groep leden, die remcopvoeringen voor-
bereidde by de viering van diverse lus-

tra. BU het gouden jubileum nam hy dt
hoofdleidUig van do grote uitvoering in

de CAV over van de ziek geworden en
himlddels overleden dlrekteur C. Nauta.

Toen de periode ^-an aklicvc sportbcuc-

tening voorbij raakte, werd de heer Uc
Boer lid van Aalsmeers Koorvereniging,

die zo'n hoge tenor best kon gebruiken.

Het duurde niet lang of men koos hem
tol voorzitter, welke funktic hü twaalf

jaar vervulde.

In deze periode werd aan Aalsmeers
ICoor hot predikaat 'koninkiyke' verleend

en kwam de afdeling Toonkunst tot

stand, waarvan de heer De Boer even-
eens voorzitter werd.
Een groot aandeel had hy in de organi-
satie van een internationaal koorfeslival

dat In de toenmalige CAV werd gehou-
den. De leden van de deelnemende koren
uil onder meer Engeland, Spanje, Dene-
marken en Duitsland werden allen in

A.alsmcer ondergebracht,
onder auspiciën van de Aalsmeerder
Courant trad op inltlntief van de heer
De Boer e- beroemde Engelse brass-
'--md op in gebouw Bloemenlust. I>e uit-

voering werd een eklatant succes en dat
was evenzeer het geval met vcrschpidcne
kindervoorstellingen, uitgaande van de
krant, die hy op touw zette.

Ook was bij de oprichter en enthousiaste

inslandhoudcr van een fraai kinderkoor.

dat zangspelen uitvoerde, waarvoor diri-

gent Willem Keesscn de muziek verzorg-

de en de heer De Boer de regie voerde.

Het kinderkoor bcliaaide op een jeugd-

fcstival een hoge onderscheiding.

Verschil van inzicht met een klein aan-
tal leden over de te volgen beleidsiyn

voor de toekomst van het koor deed liem

na het aftreden van de heer Kecssen als

dirigent, besluiten zyn taak als voorzit-

ter neer te leggen. Hoewel hy die stap

zeer betreurde, want liet koor had zün
hele hart, zag hy die als noodzakeiyk.
Vele Jaren was liy promotor van Aals-
meers Amusementsorkest. Dit ensemble
trad. vooral op hi de boglntyd van het
Aalsmeerse bloemencorso, toen een week
lang In de gehele gemeente allerlei fees-

ten het corso omlystten. Van de straat-

feesten en de revue's was de heer De
Boor een van de enthousiaste organisa-
toren. Do consorevue's schreef en regis-

seerde hy voor een aanzloniyk doel zelf.

zy werden tweemaal opgevoerd, in doi-p

en oost.

Sport
Naast voetballen — K. de Boer was een
der oprichters van de voetbalvereniging
'Aalsmeer' — ging zyn l>elangstelling uit

naar schaatsen en de zwemsport. Eens
reed hy de elfstedentocht uit.

Van do IJsklub 'Aalsmeer' was hy tien-

tallen Jaren penningmeester en voozlt-

ter. Na hel wegvallen van de landys-
baan (waar nu het verzorgingstehuis Sc-
ringenpark staat) ging de vereniging
sterk achteruit. Met een succesvolle re-
vue en een druk bezochte receptie werd
desondanks het 7-Jarige jubileum ge-
vierd. Na negentig jaar te hebben be-
staan moest de ijsklub wegens gebrek
aan bestuursleden worden opgeheven.
Geyverd heeft de heer De Boer voor een
federatie van plaatseiyke yskluijs. De
Üsloze winters waren mede oorzaak dat
de federatie wel tot stand kwam maar
nooit goed van de grond is gekomen.
Op 21-jarige leeftyd word hy bestuurs-
lid van de VIBA (Verenlgtog tot oprich-
ting en instandhouding van een zwem-
bad hl Aalsmeer) . Deze funktie vervulde
hy dertig jaar. Als penningmeester was
hy betrokken by de Ijouw van het on-
langs afgebroken zwembad aan de Stom-
meerweg. Aktief was hy voorts in de
toenmalige zwom- en poloklub ZEPA.

Op 1 Juni 1964 richtte de heer De Boer

de atletiekvereniging AVA 1964 op, die

thans in het tiende jaar .van haar-bc-

sta.an is toegevoegd .ils afdeling atletiek

aan de turnvereniging A.alsmccr (TVA)

;

dit om het voortbestaan te verzekeren,

aangezien er gebrek is aan bestuursleden

en kader. De afdeling is zeer aktief en

staat nog steeds onder supervisie van dr

oprichter.

Twee zittingsperioden (acht jaar) had
de lieer De Boer zitting in de Sport-
stichting, waarin hy wegens het passe-
ren van de 65-Jarige leeftyd voor do zo-

Juist ingegane periode van vier jaren
niet is herbenoemd.
Geesteiyk vader was hy van net .sport-

komplex aan de Sportlaan Ui de tegen-
woordige vorm. zyn daartoe destüds uit-

gewerkte uitbreidingsplannen vonden by
het toenmalige gemeentebestuur gehoor
en zyn ontwerp werd nagenoeg aange-
houden.

ris, maar doet nog niet helemaal recht
aan zyn persooniyklieid, die een helder
inzicht, een groot doorzettingsvermogen,
kennis van zaken en een onvorwocst-

ire werklust paart aan een sterke wil

en slriklo ecriykhcid. Soepel zyn kan
hy zeker, maar plooien llgl hem met.
Daardoor maakte hy zich by sommigen
mogelijk minder geliefd, maar 7.yu li-\le-

grlteit dwong lieni wel oens zich vyan-
dcn te maken, waar hy niet voor uit de
weg ging, omdat huichelen in zUn woor-
denboek niet voorkomt.
Aan inltiatier en inspiratie heeft het
hem nooit ontbroken. Binnen het bedryf
hadden zUn medewerkers soms plczjer

om zun plannen, die hy altyd mot ieder-

een besprak, maar die de volgende dag
of een paar weken later weer in een to-
taal andere richting wezen. Meestal lag
de juiste weg in het midden en die werd
dan gekozen. Inspraak was voor hem
een vanzelfsprekende zaak. Zelfs werkte
hy ooit een plan uit om alle medewer-
kers aandeelhouder to maken, maar
daarvoor was de tyd toen nog niet i-yp.

Hy kon gemakkelijk snelle beslissuigen
nemen, die meestal de Juiste waren. Eu
de ervaring door de jaren heen leerde,
dat — zo er achteraf bezien al eens een
verkeerd besluit bleek te zyn genomen —
dat verre te verkiezen is boven het ne-
men van géén Ijeslissingen of het voort-
durend uilstellen daarvan.

De A.alsmccrder Courant en Randstad
Publicaties hebben afwisselend een

strenge fijne, %TicndcliJkc en stevige

doorzetter aan hem gehad, ook ai was
niet iedereen het altyd met hem eens.

IIÜ is er nooit In de eerste plaats op uit

geweest veel geld te verdienen, een hoge

winst op de balans te Iirijgcn.

Een plezierig werkklimaat, goede voor-
zieningen voor zyn medewerkers, voldoe-
ning in de dageiykse arbeid, de opbouw
van een gezond bedryf waren hem racer
waard.

Middenstand
Op verzoek van burgemeester dr D. H.
Peereboom Voller belastte do heer De
Boer zich destyds mei het voorzitter-

schap van de VVV te Aalsmeer. Dozc
funktie vervulde hy ongeveer t-waalf

Jaar. In deze periode werd een VVV-
kantoor gesticht, dat pionierswerk deed
op het gebied van Aalsmeer-promolion.
Direkt na de oorlog werd opgericht de
winkellersorganisatie Winkelstand in

Bloemenland. Deze vereniging bestaat
nog als overkoepelend orjaan over de
piaatselyki" zakenkiubs en als represen-
tant van dé middenstand van Aalsmeer
Van do oprichting af is do heer De Boer
daan-an .>;ekrctaris.

By de organisatie van winkelbeurzen
tydens de corsoweek was hU een inspi-

rerende figuur, die veel organisatorisch
werk verzette. Hieruit groeide de Vere-
niging van Bloemenzcgelvcrstrekkende
whikeiiers, een sterke en populaire or-
ganisatie, waarby de heer De Boor van
liet begin af betrokken is geweest en
waarvan hy nog altyd administrateur is.

Een soortgeiyke organliatle richtte hy
op in Zwanenburg: de Zwanenzegelwin-
keliers, waarvoor hy de eerste vyf Jaar
de administratie voerde.

Naast enkele funkties in diverse komi-
té's en konmiissles ad hoc was hy enkele

Jaren sekretaris van de Vereniging van
Mclkhandelaren Amstclland en admhiis-
trateur van het Spaar- en Beleggings-
fonds van de Molkliandel.

In samenwerking met bouwbedrijf .Ictzc

de Vries ontwikkelde hel administratie-

kantoor De Boer en Foortvlicl een plan

voor de bouw van ccn serie van zestig

lietaalbarc woningen aan de Mendcl-

straal. Dankzij de medewerking van hel

gemeentebestuur cu de Nationale Neder-

landen werd dit objckt een groot succes.

De lieren De Boor en Poortvliet verzorg-

den voor do aspiranlkopcrs ai hel ad-
ministratieve werk van subsidie-aanvra-

gen, leningen, verzekeringen en overeen-
kombtcn. Do verdiensten werden gesto-

ken in twee woningen voor eigen perso-

neel, door het bedryf gekoclit. Nog l>e-

luigen bewoners wel eens hun dank voor
de gelegenheid hun toen gebod»n om een
goed liuis te kopen voor ccn voor die tyd
al lage prys (ƒ23.000.—).

tot stand komiiig en de ontwikkeling
daarvan vormden zyn levenswerk. Maar
hy kan mcl grote voldoening terug zien

op een zeer werkzaam loven en het stemt
tot dankbaarheid dal hy in goode ge-
zondlield en met een nog benüdenswaar-
dige vitaliteit afscheid mag nomen. Het
bedryf blyft in zeer goede handen ach-
ter on liy kan er op Iwgen er de stevige

grondslag voor te liebben gelegd.

Voor rust zal niet eens veel tyd over-
biyven en dat verlangt hy ook niet. Zyn
agenda is nog zeer gevuld, zy het met
zaken, die wat meer op het gebied van
do reltroatie liggen: coachmg van zyn
'kinderen' van de atletiek, zwemmen met
zyn vroegei'C vrienden, wat meer gebruik

maken van zyn sauna en dan natuuriyk
nog het werk voor de bloemenzcgelwln-
kcliers, enkele andere zaken en hot ma-
ken van advertenties voor een aantal

vaste relaties die hy al jarenlang de

zorg voor het ontwerpen van teksten van
do scliouders neemt. Op de bejaarden-
sociëteit zien wy hem ui elk geval voor-
lopig nog nlot...

Een woord van dank voor alles wat b\S

in hel belang van Randstad Publicaties

BV heeft gedaan en voor tal v.%n mede-

werkers pcrsooniyk heeft betekend, moge

dit bewust uitsluitend a:ui hem gewijde

artikel besluiten.

Receptie

Afscheid
Het zal hem niet licht vallen zicli los te

maken van Randstad Publicaties. De

De direktie van Randstad Publicaties

biedt de heer De Boer een afscheidsre-

ceptie aan op woensdag 8 januari 1975

in het Wapen van Aalsmeer, Dorps.straal

15. Daar zal tydens het officiële gedeel-
' \ dat om 15.15 uur aanvangt, hot woord
worden gevoerd door de diroktour, de

heer G. Versclioor, door burgemeester L.

Brouwer van Aalsmeer, door de hoer W.
Montagne, dlrekteur van de RABO-
bank, door d" heer D. Alderden Jzn. na-
mens het plaatseiyke verenigingsleven

en door de heer J. Kraan namens de
winkelstand van Aalsmeer. Van 16.30

uur af volgt een receptie, waarby Ieder-

een, die dat wenst, persooniyk afscheid

kan nemen van de heer en mevrouw De
Boer.

lï

'"
' 'lIP'" '^^'i^ Vm^^^^^^^ '•'V-

Zo Itcnnon vi'Ic Aalsmeerders Klaas de Hoer.

Integer
De voorgaande opsomming van feiten,

die onmogeiyk volledig kan zyn, Ije-

schryft in grote trekken de succesvolle

loopbaan van de scheidende funktiona-

UITNODIGING
D(; direktie van Kandrtacl Publicaties BV v/ii «Ie Aal,*-

meerdcr Courant nodigt een ieder, die affclicid wil neinc»

van de heer

K. de Boer

in vcriunid iiic dien? pensionering per I januari 1975, uil

van de daartoe firliodon {telcgenhcid gebniik te maken

tijdens een receptie in liolel-restaniant Hel Wapen van

Aalsmeer. Dnrp.esiraal ^5. oji woensdag 8 januari 1975,

vanT6..S0lol 18.00 uur.
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DE WITTE TAPIJTHALLEN
luenst ALLE cliënten

een voorspoedig 1975

WOONCENTRUM STEFFERS
Kruisstraat 11, Haarlem

wenst alle cliënten een voorsjmedig 1975.

ANTIEK DE OUDE STAL

Kerklaan 25

Nes a/d Amstel

Kon. Julianalaan 9

Uithoorn

«/•efwe/i clientèle, vrienden en bekenden

een voorspoedig 1975.

e SHIRT RECLAME
STICKERS
SHOWCARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERU OASE
KERK1AAN55 HEEMSTEDr TEI. 023-2B5B01

OPEN HAARD?
KOSTER HEEFT ALLES!

ir HOUTBLOKKEN
ir VLAMKOLEN
ir BRIKETTEN
* TURF
^ HOUTSKOOL
ir AANMAAK-

BLOKJES enz., enz.

TEVENS EIKEHOUT
voor rustiek meubilair,
balkentafels, plafondbalken,
open liaard, schouwen, parket enz.

KOSTER
EIKEHOUT b.v.

Cruquiusdijk 79 (bij het gemaal)
Vijfhulzen. Telefoon 02508-457.

Voor een nieuwe auto Voor een goede gebruikte
auto met Bovag garantie

DAF 66
Ook voor: Banden — Onderhoud — Reparatie — Herstellen schade

volgens fabrieksvoorschriften.

DAF
H. P. KOOYMAN

Brederodestraat 6-10, Zaïidvoort.
Telefoon 02507-3242. DAF

1jlQ]52l

m'n huis isoleren?

kan dat dan nog ?

Ja, en nu metl/S Rijkssubsidie
Inderdaad, dat kan nog. Tussen de buiten- en binnenmuur spulten wij

dan namelijk een isolerende laag op basis van Isoschaum

.

Dit gebeurt via kleine gaatjes in de voeg die weer onzichtbaar worden
weggewerkt. De voordelen van deze isolatie zijn brandstofbesparing tot

30% omdat de warmte langer wordt vastgehouden. Bovendien is het
in de zomer binnenshuis koeler. Het isoleren houdt echter ook
geluidsisolatie in wat dan nog eens extra wooncomfort betekent.
De isolatie is brandveilig, rot- en schimmelvast en behoudt zijn isolerende
werking tot in lengte van dagen. Het aanbrengen gebeurt via de
buitenkant van het huis, dus geen stof binnen of andere overlast,

(hoogstens een kopje koffie voor onze technici).

Maar als U meer wilt weten, belt U dan

j^s^its^^4^

tegen koude, warmte
en geluid

geïmporteerd door

DEALER;
MOLENAARS
ISOLATIESYSTEMEN
Wijgert Kooilaan 3, Huizen (N.H.).

Telefoon 02152-57187.

geskal

GELEEN -HOLLAND

Bon opsturen aan antw.nr. 15; Hulzen (N.H.)

Begin nü met

SMYRNA-

KKOPEN

I

van Pinffouin Tapis

48 kleui'en liggen voor u
klaar - ook in gedeelten.

WOLLANA
Tempeliersstr. 68,

telefoon 023-312470.

Parkeergelegenheid.

ONTDEK DË CODE:
1 = 5

2 = 10 enz. tot

6 = 30

die u bij elke aavikoop

trekt uit de Geluksdoos
van PANDORA.

Beproef uw geluk bi)

Galerie „Kunst voor U".
Warmoesstraat 16,

Haarlem.

SLESITELSERVICE
Klaar terwUl u wacht.

Ook autosleutels.

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

tamssmmmimmmpmimÊ»

Antiek
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantiek,
'

leuke verlichting,

Perzische tapüten en
oud koperwcrk,

moet u beslist eens bi)

ons komen kyken.

„DE OUDE STAL"
Kerklaan 25,

Nes a. d. Amstel,
(Gemeente Amstelveen).

telefoon 02974-509.

Verkoop: ingang
Amsteldijk-zuid 158

(naast slagerij), event.
achterom bU Kerkl. 25.

Kon. Julianalaan 9,

TJithoom.
Tel. 02975-66455.

Geopend van 12.00 tot

18.00 uui'.

ledere dag geopend.

(Op dinsdag gesloten)

©/{@

HOFVAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond.'

pyne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56. Heemstede.

Telefoon 281328.

RESTAURANT „DEWI"

Sfeervol en uniek is het restaurant

voor u die de Indonesisclie

gerechten prefereert of wil leren

kennen en apréciëren.

KLEINE HOUTSTRAAT 113,

HAARLEM. TEL. 023-321842.

Eik weekend toevoeging apart menu,

bovendien iedere dinsdag en

woensdag maaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65+-ers.

Restaurant ff^

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

WILDFESTIVAL
Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

Chinees Indisch Restaurant

LOTUS
I

Bloemen(daalseweg 35,

naast Postkantoor Bloemendaal.
Telefoon 023-267374.

TC 2

Meer dan 100 zitplaatsen.

Zaal voor recepties, bruiloften en diners

Tevens mogelij'k om gerechten af te

halen. Ook telefonisch te besteilen.

Bar-discotheek

De Drie Musketiers

Ged. Oude Gracht 46.

Dagelijks geopend
van 15.00-02.00 uur.

Weekend van 15.00-04.00 uur.

Restaurant
DE HANEEALK

SMAKEUJK ETEN

Chef kok
R. Duin

de eigenaar

i;£^ Exclusieve
keuken.

Bij ons nit eten,
iets om nooit meer te versleten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

Bar-dancing

Moulin Rouge

LET OP!

Geopend van 20.30 tot 04.00 uur.

KLEINE HOUTSTRAAT 106

HAARLEM

INLICHTINCEN

over het plaatsen van uw

ADVERTENTIE

in deze rubriek:

telefoon

023-289472
Vragen naar de heer Berger.

Exfluskf

Excetent

kxim
RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE

De gehele week geopend vanaf 20 u./

SPECIALITEIT:
Franse kaas - Petit Fondue • Zalm -

Saté enz.

Bar-club

TIFFANY
Specifieke zaak om eens gezellig een

dansje te maken in een gezellige sfeer.

ledere avond geopend van 21 uur tot

05.00 UUT.

,[ SPAARNE 78, HAARLEM.
TELEFOON 322528.

CEREEDSCHRPmUZERWRREN^^ ,

voorVflKMflN ^,fr-
'

enflflRTEUR ^\^ >,

IJZERHANDEL ZWAGER B.V.
HOOFDWEG 726 — HOOFDDORP
HOGEWOERD 111 — LEIDEN-

DE BLAUWE VAAS
Antiek en curiosa

OVERWIN DIE
DREMPELVREES
Snuffel eens rustig in ons
oergezellig zaakje rond.

Ook voor u is er zeker iets bij.

Esschilderstraat hoek
Rustenburgeriaan

's Avonds of in de weekends.
Kleine Houtweg 35.

Telefoon 313359.
^Ad-iJA^^

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit liet buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.
Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

WITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL niAGAZLTN, Bennebroekerdijk 205b, Cruquius, Haarlemmermeer,

telefoon 023-283437. Let op .iuiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrieterrein,
maar voorbij Signode, Ie nieuwe weg links, de middenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vrüdag koopavond van 7-9 uur.

Haarlem
Kleine Houtweg 11,

telefoon 023-313140.
's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselschadeplein 8,

telefoon 023-375674.

's Maandags gesloten.

IJmuiden
lange Nieuwstraat 184,

telefoon 02550-13120.
's Maandags gesloten.

BIELZEN TAFELS
Wij maken ze voor u.

Set 5i$«cU|ttn6
Allèéo'^

Sdhagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Nieuwjaars festival-prüzen

JEAN PAUL Is er alleen voo

goede pryzen.

Beter gekleed, minder

besteed. ,

Kleine Houtstraat 28,

Haarlem, tel. 023-321285.

ECHTE

BIEZENTEGELS

Goed voor 5 Jaar Intensief gezlnegebrulk. ArtisHe-
Icer en beter dan goedkoop nylontapljt. Omgeval-
len koppen koHie, bloemenvasen 01 welk ander
vocht doet ee niets.

BlezentegelB zUn taai, vet en daardoor vullatsto-
tend. Na pectües laten zIJ geen vlekken na en
blijven naturel. Cblness riet-, rUst- ot rUststro-
tegels — ten onrechte vaak als blezentegels aan-
geprezen — .zUn kurkdroog, verbrokkelen snel en
de levensduur ervan is mininuua. BU dit soort
tegels treedt bU vocht scblnunel op en/ot ont-
staan zwarte plekken.

Maar als u pers6 rUststrotegels hebben wilt, dan
' willen wu ze best leveren en dan zUn ze nog
goedkoop ook. In het gebruik blijven ze echter
duur, omdat u er maar kort en weinig plezier aan
beleeft.

OOK VOOR ECHT TAPIJT:

astra
Haai Um-Crntnun

niif jid ;i!li' tiam'ti \ .m I o uut
s ZntcidaRs vnn 10-R iiur

's MaanriaRs gpslotcii

lilcis van directiekaiiRrfi tuoazaien!
kanlnnn pnz en?.
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Appie Laminers: 'Ik dacht dat ik de pijp uitging'

Held van Bouwes brand door

de jeugdprins onderscheiden

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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Luxe Bakkerij

BALK
lloeeweg Tl — Telefoon 29 89

wenst alle cliëiitèle, vrienden en bekenden

EEN GELIIKKIG EN VOORSPOEDIG 1975.

FA. WARDENIER
GLAS — VERF— BEHANG

SCHOONMAAKARTIKELEN enz.

Burff. Beeckmanstraat 2 - Tel. 2111 - Zandvoort

wenst geachte cliënten

EEN VOORSPOEDIG 1975

Reisburo

KERKMAN
Grote Krocht 20 — Telefoon 25 60

wenst u een GOEDE REIS door 1975.

Het Bestuur van de

Accordeon Vereniging

„Zandvoort"

wenst leden, donateurs en begunstigers

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Het Bestuur van

Horeca Nederland
afdeling Zandvoort derNederl. Bond van Horeca-

en aanverwante bedrijven, wenst leden en
begunstigers een

GELUKKIG en VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

CAFé A. KOPER
KERKPLEIN 6

wenst vrienden en clientèle een
VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Fam. C. Bol.

Het bestuur en fractie
van de

Partij V. d. Arbeid

Afd. Zandvoort

WENST ALLE LEDEN EN SYMPATHISANTEN
EEN VOORSPOEDIG 1975.

Hl L« Va

JUWELIER — HORLOGER
Kerkstraat 33 — Telefoon 23 59

wenst geachte clientèle en vrienden een

VOORSPOEDIG EN GELUKKIG 1975.

L. Balledux & Zonen
WONINGINRICHTINGSBEDBIJP

wenst zijn geachte clientèle, vrienden en kennissen

in Zandvoort of waar ook ter wereld

EEN GELUKKIG en VOORSPOEDIG 1975.

Electro Technisch Bureau

Helmersstraat 33 — Telefoon 2733

wenst zijn geachte clientèle, vrienden
en bekenden een

GELUICKIG EN VOORSPOEDIG 1975.

J. K. FEENSTRA
Radio - Technisch Bureau

HALTESTRAAT 57

wenst zijn geachte clientèle, vrienden en

bekenden EEN VOORSPOEDIG 1975.

LOODGIETERSBEDRIJP

Th. A. Loos v.h. Weber
Keesomstraat 31 Telefoon 52 07

wenst clientèle, vrienden en kennissen

alle goeds voor 1975.

Autobedrijven

RINKO EN

FAM. JONGSMA

wenst een ieder EEN GEZOND 1975.

TOONKUNST-
ORATORIUMKOOR
„ZANDVOORT"

wenst Directeur, leden, donateurs en

begunstigers een rijk gezegend 1975.

BLOEMKWEKERIJ

„DE NOTEDOP"
Zandvoortselaan 183

wenst zijn klanten, vrienden en kennissen een

GELUKKIG en VOORSPOEDIG NIEUWJAAR
P. C. Heemskerk en Echtgenote.

Alle cliënten een ffoed 1975 in een

eigen woning

J. van den Bos
WONINGINRICHTING

Bilderdijkstraal 5 — Telefoon 3796.

IFij wennen al onse vrienden, hennissen

en Jdiënlen een voorspoedig 1975.

Zandvoort, Kerkstraat 23. Telefoon 2107.

G. KOL
ALLE VERZEKERINGEN

wenst allen een

VOORSPOEDIG 1975.

BLOEMSIEBKUNST

VADER EN ZN.
Kerkstraat 38

wenst geachte clientèle, vrienden en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1975.

SCHOONMAAKBEDRIJF

S. H. Y. d. Meij
Celsiusstraat 9 — Telefoon 40 67

wenst u een GELUKKIG NIEUWJAAR

FAM. VREEBURG
Slagerij — Haltestraat 54

wenst cliënten en kennissen een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Wij wensen al onze cliënten, vrienden en

bekenden een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Bakkerij E. PAAP
Potffietcrslraat 24 — Telefoon 2865

FA. L. BALLEDUX & ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANQWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken
BBEEDTAPIJT, o.a. Hatenia, Desso, K.V.T.,

Ploegtapijt cnl.
DrVANBEDDEN — STAPELBEDDEN

MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.
Linoleuras Krommenie — Viltzeil —

Balatred — Tapiflex — Beugafelt tegels.

Alles voor nw woning !

Luxaflex jalouzieën — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

STICHTING VOOR HUISHOUOELIJKE-
EN GEZINSVOORLIGHTING
ZANDVOORT - TOLWEG 10 TEL. 2683

Met genoegen biedt de Stichting voor Huis-
houdelijke- en Gezinsvoorllchtlng Zandvoort
hierbij haar programma voor de periode van
januari t/m april 1975 aan.

1. KOKEN
Deze cursussen worden gegeven In Hotel
Interlaken, van Speykstraat 20.

a. Chin. Ind. Keuken
8 lessen voor ƒ 36,—

.

plus ƒ 20,— ingrediënten.
'Op maandagavond, o.l.v. mevr. Veldkamp.
Aanvang 20 januari 1975.

b. Fijne Keuken
8 lessen voor ƒ 36,—.
plus ƒ 20,— ingrediënten.
Op dinsdagavond, o.l.v. mevr. Veldkamp.
Aanvang 21 januari 1975.

2. NAAIEN
12 lessen voor ƒ 54,—

.

Op maandagavond en dinsdagavond,
o.l.v. mevrouw Deesker.
Op dinsdagochtend, woensdagochtend en
-avond, donderdagmiddag en -avond,
o.l.v. mevrouw Ovaa.
Aanvang resp. 13, 14, 15, 15 januari 1975.

3. BLOEMSCHIKKEN
8 lessen voor ƒ 36,—

.

Op dinsdagavond o.l.v. de heer Louwe-
rens.
Aanvang 28 januari 1975.

4. CREATIEVE HANDVAARDIGHEID
8 lessen voor ƒ 36,—.
plus mateiiaalkosten ca. ƒ 15,—.
Op dinsdagmiddag, o.l.v. mevr. Tolsma.
o.a. hout bewerken, linosnede, emaille-
ren, glasmozaïek, papier-maché, gips-
werk, enz.
Aanvang 21 januari 1975.

5. VOETVERZORGING
3 lessen voor ƒ 3,50.

Op donderdagochtend, o.l.v. mevrouw
Schleiffert.
Aanvang 23 januari 1975.

Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij

een minimum deelname van 12 personen.
Alle lessen worden gegeven in het lokaal Tol-
weg 10, behalve de kooklessen.

Lestijden:
's morgens van 9.00 - 11.30 uur
's middags van 13.30 - 16.00 uur
's avonds van 19.30 - 22.00 uur

AANMELDEN:
op 7, 8, 9 januari 1975 van 9.30 - 11.30 uur.
Kantoor Tolweg 10, telefoon 2683, of bij

mevrouw Y. T. Tebbenhof-Hilarides, Wester-
straat 12, telefoon 4026. .^-

Algemene Bank Nederland

Eencompleet
vakantiepakketb9 alle

ABN-kantoren.
Makkelijkerkan het niet.

Nu is het tijd om alvast eens weg
te dromen naaruw zomervakantie van
1975. DeABN heeft de nieuwe reis-

gidsen klaarliggen. En die brengen
u sael in vakantiestemming.

Haalt u ze even op en ga dwalen
door de vele mogelijkheden. Zodrau
een keus gemaakt hebt of als u méér
wilt weten, zien v/'a u graag terug.

DeABN heeft ruim 1000 reis-

adviseurs opgeleidomu wegwijs té

maken en uw reis rond te maken.
Van boeking tot en met de aankoop
vanvreemde valuta.

Waarheenu ook wilt, per bus, auto,

trein,boot ofvliegtuig... de ABN heeft

alles watuw reislustige hart kan wensen,

EenheleboeL
goederedenen

omuwvakantiete
boekenbijdeABN.
•DeABN zit bü u in de buurt; wie
weet komtu er dagelijks langs.

•De ABN-reisadviseuts zün grondig
opgeleid, ze weten waarover ze
praten. «Bü de ABN-Reiscentrale
kuntu dag en nacht terecht metuw
vragen: 020-29 347Z«Do ABN
helpt u aan vreemd geld, in kontanten
ofin cheques.•Ookuw reis-

verzekering maaktu er even lond.
•Tüdens uw vakantie zjjn uw
kostbaarheden veilig in een safe van
de ABN.ttUkunt erboeken voor
alle reizen van Fit, Airtour, Europa
Express,Railtour enLongRange
TiaveL

Wilt u meer informatie, beltu ons dan op ofkomtu eens langs,

deABN
eengoedegrotebank

Bloemendaal,BIoemendaa!seweg 92, telefoon (023) 259151

Heemstede: Binnenweg 5-9, telefoon (023) 289350 - Zandvoortselaan 74, telefoon (023) 2870S0

HflIegom,Weeresteinstraatl,teIefoon (02520)29I04-Overveen,Btoemendaalseweg299,teIefoon(023)326947

Bennebroek, Narcissenlaan 2/Zwarteweg, telefoon (02502) 6543 ^^ jj 173

SGHOENBOETIEK HARMS
DiACONIEHUISSTRAAT 5A

Knielaarzen, suède-leder, geheel
gevoerd met warme vacht nu . .

.

Dezelfde laarzen maar dan half

hoog nu
Beige— Bruin — Zwart

49,95

39,95

Diverse soorten lederen damesschoenen nu reeds
sterk in prijs verlaagd.

Maandagsmorgens gesloten:

SGHOENBOETIEK HARMS
Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat), Zandvoort

HOTEL CAFé RESTAURANT

DELICIA
• Goedkope prijzen voor de plateservice

• Specialiteit in pannekoeken

• Gelegenheid tot het geven van
bruiloften en partijen

• Grote reclame koude buffetten

(tevens thuisbezorgd)

• Het gehele jaar geopend

Kerkstraat 16 — Zandvoorts — Telefoon 02507-2270

KRANTEN - KRANTEN - KRANTEN
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

AKERSLOOT
op het SCHEIPENM-Em 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. Zaterdags van 9 tot 13 unx.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PBUZEN

!

,

V TELEFOON 50 54.

UITSLAG VAN DE BALLONWEDSTRIJD

GEHOUDEN OP 19 OKTOBER J.L

Ie prijs: Sazanne Koper
2e prijs: Iris Kaqken
3e prijs: Maija Kinneging:

Sandra Rarteveld

Jacqaeline Harteveld

vindplaats; Kamen
„ Boclium

„ Lüdinghausen

Duitsl.

De overige ballonnen werden gevonden in:

Borken, Haltem, Flaeshelm, Dingden, alle In Duitsland, en in
Aalten (3), Dinxperlo, Harreveld, Varseveld, UUt (13), Halle (2), Etten,
Vorden, Hummelo (2), Dremt, Steenderen, Didam (3), Doesburg,
Brununen, Wat. Park de Hoge Veluwe, Otterio, Garderen, Kootwyker-
broek. Putten (2), Soest, Laren, Hilversum, Nigtevegt, Weesp, Ouder-
kerk a. d. Amstel en Heemstede.

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaai - Telefoon 023-2Ö0533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.

GEMEENTE ZANDVOORT

Ter gemeentesecretarie van Zandvoort wordt een tijdelöke medewer-
ker (mnl. of vrl.) gevraagd in de rang van

IvLERIv
Deze medewerker zal worden belast met werkzaamheden verband
houdende met de Invoering en automati.'iering van de onroerend goed-
belasting.

Accuratesse en enige administratieve ervaring Is noodzakelijk, terwyi
een m.a.v.o.-oplelding gewenst is.

Salaris ƒ 1127, f 1485,— per maand.

Beneden de leeftijd van 21 jaar gelden leeftijdsionen, welke afhanke-
lijk van de leeftijd, variëren van ƒ 608, ƒ 1041,— per maand.

Spoedige indiensttreding is gewenst.

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te rich-

ten aan burgemeester en wethouders van Zandvoort.

ZAHDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren;

Dinsdag 10-13 uur, 14-17 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrij'dag 10-12 uur.

TELEFOON 02507.71M.

HET BLAD VOOR UW REKIAME

tegen xeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan liet kantoor,
evenals eventuele klaciiten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT SORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-
gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.
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Zandvoortse brandweer zit om vrijwilligers te springen

Kommandant Klaas Paap: 'Wij zijn een

gemeentelijke hulpverleningsdienst'
ZANDVOORT — Kwalitatief valt er van de brandweer niets op te

merken, maar dat kan ook niet van een korps dat zich in zijn ge-
schiedenis altüd al vooruitstrevend heeft getoond. In 1956 schafte

zich de Zandvoortse vrijwillige brandweer een hoge druk spuit aan.
De wagen werd genoemd naar Dirk van Noort, de toenmalige kom-
mandant, die terecht trots mocht zijn op de nieuwe aanwinst. In
Nederland reden toen nog heel weinig hogedrukspuiten en Zandvoort
bezat als eerste in de regio dit allernieuwste snufje op het gebied van
de brandbestrijding.

Momenteel geeft Zandvoort met zijn materiaal weer de toon aan.
Onlangs overhandigde burgemeester A. Nawijn komman-
dant Klaas Paap de kontaktsleutels van de splinternieuwe landrover,

de gekombineerde lage-hoge drukspuit en de hoogwerker. Met deze
hoogwerker voertde brandweer van Zandvoort opnieuw de boven-
toon in de regio, waarin Beverwijk thans een hoogwerker In be-
stelling heeft.

Wij doen klus-

jes die niets

te maken heb-

ben met brand-

bestrijding

i?jT;(,i'!rY'rCif;,iil?ppiiïpMF;,'iii|!'i|

Met het materiaal zit bet dus wel goed,

maar minder goed is het gesteld met
de bezetting van het korps. Volgens de
richtlijnen moet onze Noordzeebad-
plaats eenenveertig brandbestrüders tel-

len, maar Komnisndaat Klaas Paap be-
schikt er slechts over drieëndertig.
De lauwe interesse is voor de 48-jarige

Klaas Paap een moellük te verkroppen
zaak, maar aan de andere kant is hü
nuchter genoeg om de oorzaak aan te

wijzen want zo zegt hlJ: Tegenwoordig
moet de patroon veel geld op een klein

brandje toe leggen. Een baas is nu een-
maal veel geld aan uurloon kwijt en
daarom zal hy het bepaald niet toe-
juichen, als één van zyn werknemers
bij de vrywllllge brandweer is. Vroe-
ger was dat anders, toen hadden we
veel Zandvoorters uit een eigen bedrijf

bij de brandweer.'

Romantiek
In die tijd zat er nog een stuk roman-
tiek bü de brandweer en de komman-
dant vertelt over die tijd: 'Als de sirene
ging maakte men er nog een sport van,
wie zich als eerste bü de brandweerka-
zerne aan de Dutnstraat meldde. Jan
V. d. Berg, Dorsman, Henk Weber, Tom
Loos en de gebroeders Versteege om er
maar een paar te noemen. Ik zie ze nog
komen aanracen. Zü vormden een soort
Keystone korps uit de comedy capers.
Ze sprangen achterop de wagen en on-
derwijl hesen ze zich in het brandweer-
pak.'

Dit soort romantiek 3s voorbU en komt
niet meer terug. Klaas Paap is er biy
om, want wat had men in die tUd een
last van nieuwsgierigen. Het nadeel van
de brandweersirene was, dat niet alleen
de brandweerlieden werden gealarmeerd
maar het hele dorp. Kinderen sjeesden
op hun fietsen naar de Kleine Krocht,
om achter de brandweerwagen naar de
brand te racen. Het gevolg was, dat
niet alleen de brandweer, maar een hele
stoet van fietsen, bromüetsen^en a,vto's.

.

bü de plek des onheUs arriveerde.

Slil alarm
Dat is er nu niet meer bü. De brand-
weer verhuisde naar het gebouw van
de CoJpit aan de Duinstraat en men is

overgegaan op het stil alarm. Het na-
deel van dat stille alarm is, dat een
brandweerman letterUjk met een zen-
dertje naar bed gaat en ermee opstaat.
Maar deze handicap weegt niet op tegen
het volgens de kommandant grote aan-
tal vooi-delen en hü zegt:

'We wüinen enorm veel tüd door het
stille alarm. Vla ziJn zendertje hoort de
brandweerman, waar de brand is en
uiteraard op de chauffeur na, gaat een
leder regelrecht naar de brand. Boven-
dien hoorden onze leden in Nieuw Noord
de sh-ene niet. In die wük waren dik-
wijls twaalf mannen onbereikbaar, maar
dankzü het stil alarm zün zü nu ook
altüd van de partü-'

Brandioeerkommandant Klaas Paap zon
graag wat meer zendertjes in omloop
zien en hij komt terug op het onder-
werp van de onderbezetting van a}n
.korps. Het kan er hij ?iem niet iri, dat
er in Zandvoort niet méér jonge gezon-
de sterke knapen rondlopen, d.vi.z. over-
dag, want het is uiteraard enorm belang-
rijk, dat de braTidweerman in Zand-
voort woont en werkt.

Klaas Paap beseft, dat er instellingen
zün, die de vrüwilllger meer voordelen
bieden, dan de brandweer. Goed, Zand-
voort bescixikt over hyper-modem ma-
teriaal, maar voor de tien gulden per
uur en het vier en twintig uur pei- dag
paraat zün hoef je het niet te doen.
Bovendien heeft de door het kollege
van burgemeester en wethouders aange-
stelde adspirant-brandwacht de ver-
plichting de opleiding voor brandwacht
tweede klas te volgen, ©en kursus van
één avond per week gedurende zes en
twintig weken. Daarbü komen nog eens
zestien lesavonden voor het in Zand-
voort verplichte diploma persluchtmas-
kerdrager. Maar voor men als adspirant-
brandwacht wordt aangesteld wacht
eerst een vrij strenge keuring.
'Die strenge keuring is noodzakelük',
zegt de brandweerkommandant, 'want
de brandweerman moet er op de meest
onverwachte m-en op uit. Storm, regen,
sneeuw of strenge vorst, niets mag de
brandweerman weerhouden om uit te
rukken ea daarom kimnen ws alleen
maar oer-gezonde mannen gebruiken In
de leeftüd tussen de achttien en dertig
jaar.'

Verloren fci-aclilen

En van die knapen ziet Klaas Paap
dikwüls In Zandvoort lopen. HU vindt

het zonde, dat die figuren zich niet

melden bü zün korps. NatuurlUk houdt
het op, als een werkgever er tegen Is,

maar de zaak ligt anders bü de mannen
tn gemeentedienst.
'De mensen van publieke werken en het
gas- en waterbedrUf kunnen wü erg
goed gebruiken. Dat zün gezonde kna-
pen, die door weer en wind gaan. Voor
hun baas hoeven ze het niet te laten,

want de gemeente geeft toestemming
om bü de vrüwilllgc brandweer te gtmn.
Wü hebben enkele PW'crs in het korps,

maar van gas en water hebben wü er

niet één en dat is erg jammer.'
Het doet Klaas Paap verdriet deze po-
tentiële krachten voor zün korps ver-
loren te zien gaan en hü zou niets lie-

ver willen, dan dat de gemeente het
voorbeeld van Velsen zou volgen en de

ambtenaar bü indiensttreding de ver-
plichting zou opleggen om lid te wor-
den van de vrijwillige brandweer. We
moeten echter opmerken, dat in dit ge-
val nog moeilük gesproken kan worden
van het woordje vrijwillig.

Bindmiddel
Maar het is toekomstmuziek. Het korps
dat Zandvoort nu rük is bestaat op de
kommandant na nog uit louter vrijwil-

ligers. Om de klub büeen te houden is

in 1955 de brandweervereniging Zand-
voort opgericht. 'Het is min of meer
een bindmiddel. We houden twee maal
per jaar een kontaktavond en bouwen
zo af en toe een feestje. Dat brengt een
stuk gezelligheid binnen het korps en
bovendien betrek je de echtgenotes van
de matmen ook in het korps en dat is

lüteraard erg belangrük', aldus Klaas
Paap.

Vasle kern
Het korps vrüwilUgers heeft zün lang-
ste tüd gehad, want in augustus ki-eeg

Klaas Paap van het kollege van b en
w de opdracht om een vaste keih van
vier man te vormen.
Klaas Paap Juicht een beroepskem zeer
toe. In maai-t hoopt hü te beschikken
over één beroepshoofdbrandwaxiht en
drie brandwachten. Tüdens ons gesprek
rinkelt de telefoon. Op de bovenste ver-
dieping van de Rotondeflat is een zon-
nescherm door de whid half van de
muur gerukt. Of de brandweer even kan
komen küken.
'Kük', zegt de kommandant, 'dat Is

nu een typisch geval voor een vaste
beroepskem. Die gaan In zo'n geval di-
rekt even polshoogte nemen, nmar nu
moet ik maar weer twee mannetjes zien
op te trommelen, die dat karwei even
klaren.'

Door dit soort meldingen, is het te be-
grüpen, dat de^brandweer in de periode
van januari ' tot november al zes en
negentig.maalJs^.tiitgerukt.^'Want even-
als n-oeger wórdt de brandweer nog ge-
roepen om een kat uit de boom te ha-
len, of door een huisvrouw, die de huls-
deiu: achter zich heeft dicht laten val-
len en er niet meer in kan.
'Je wordt gekonfronteerd met klusjes,

die niets met het brandbestrijdingswerk
te maken hebben' zegt Klaas Paap.
Daarom zeg ik altüd maar, dat de
brandweer een gemeentelüke hulpver-
leningsdienst is en nog wel gratis.'

Maar een beroepskem komt er niet al-
leen voor dit soort klusjes. De vaste
kern Is noodzakelük voor het onderhoud
van het materieel en de brandweer-
kazerne. Bovendien worden deze vier
brandweerlieden belast met de registra-
tie van de brandkranen. Zandvoort telt

momenteel vüfhonderd negentig brand-
kranen, die nodig in kaart moeten wor-
den gebracht.

De Zandvoortse brandweer kan over
weinig open water 'beschikken. De vU-
vers in de duüien en de Vüverhut zün
de enige natuurlüke bronnen en in ge-
val van nood het zwembad, maar voor-

namelUk is de brandweer aangewezen

op het drinkwater dat vla de brand-

kranen naar de oppervlakte wordt ge-

bracht. De Zandvoortse brandweer kan
wel even zonder die brandkranen, want

de nieuwe lage-hoge drukspuit kan met
twee hoge drukstralen gedurende twintig

minuten tappen uit de 2400 liter tank
van de nieuwe brandweerwagen en in

geval van uiterste nood heelt men nog
altüd de beschikking over de twee dui-

zend liter van de Dirk van Noórt, maar
dan zün de brandweerlieden uitgespo-

ten en moeten de slangen zün aange-

sloten op de brandkranen.
'Daarom is het zo belangrük, dat wü
alle brandkranen in kaart hebben, want
stel Je voor dat er sneeuw ligt, dan
moeten we toch precies weten op welke
plaatsen de brandkranen In de weg
zitten', aldiK de brandweerkommandant,
die op 1 maart er vüf ea twintig Jaren

bü de Zandvoortse brandweer heeft op-
zitten.

Eersle beroepskracht
In die kwart eeuw heeft Klaas Paap
alle rangen en standen doorlopen. Als

adsplrant brandwacht meldde hü zich

aan de brandweerkazerne aan de Kleine

Krocht. In die tüd telde het koi-ps ze-

ventien vrijwilligers. Klaas behaalde al-

le diploma's die er in zyn vak beston-

den ea volgde een opleiding aan de
brandweerschool in Amsterdam.
HU slaagde voor bet diploma Instruk-

teur en zeven Jaar geleden kwam Klaas
bü het kader, toen hü Albert Dorsman
opvolgde als onderkonvmandant. Op 1

januari vaa dit jaar nam hü de plaats

in van Jaap Zeepvat en werd officieel

aangesteld als beroepskommandant
voor halve dagen.
De rest van de dag is Klaas opzich-

ter bü publieke werken. Klaas werd de
eerste beroepskracht tn de gescliiede-

nls van de Zandvoortse brandweer.
In zün vüf en twintig Jaar heeft Klaas
zoals luj zegt een enorme ontwikkeling
meegemaakt. In zün beginperiode was
er geen mobilofoon noch portofoon en
moest de verbinding vla de telefoon tot

stand worden gebracht.

Dat is nu anders. Tegenwoordig draagt
iedere brandweerman een brandmelder-
tje met zich mee. Een hele verbetering

in vergelijking met het vroegere Key-
stone Corps. Een stuk rom.antlek is er
echter wel mee verdwenen.

Klaas Paap voor zijn brandweerkazerne

KRANT IETS DUEIRDER
Evenals alle andere dag- en
nieuwsbladen moet ook de prijs

fan ons blad omhoog, In over-
eenstemming met de goedkeuring
van liet ministerie van Economi-
sche Zaken.
Het jaarabonnementsgeld wordt
ƒ 16,80.

Wij verzoeken u te wachten tot u
t.z.t. een acceptgirokaart van ons
ontvangt.
Voor onze postabonnementen
geld een nieuwe jaarkostenprijs
van ƒ 45,— per jaar, gezien de zeer
sterk gestegen verzendkosten de
laatste jaren.

AGENDA

SCHALKWIJK-TZB 2-1

Het nieuwe materiaal van de Zand-
voortse brandweer, gezieji vanaf de nieu-
we hoogwerker

HAARLEM — Nadat TZB eerst vorige

week al voor een verrassing had gezorgd
door leider BSM met 2—1 te verslaan

(doelpunten van Roy Auberlen en Willem
Koning), werd ook de uitwedstrijd tegen
Schalkwijk in winst omgezet. Vooral na
rust echter kwam de O—1 voorsprong
van TZB in gevaar.

In de eerste speelhelft hielden belde for-

maties elkaar in evenwicht, hoewel de
offensieve daden vaJi TZB meer gevaar
inhielden dan die van Schalkwük.
Er werd op sommige momenten, vooral

In de mlddenllnle, goed yekomblneerd.
Dit had tot resultaat dat er hachelüke

"
I .

momenten ontstonden voor het doel van
Schalkwük. De voorwaartsen van Solialk-

hielden het bü afstandsschoten, die geen
probleemt opleverden voor de in vorm
verkerende Henk Bos.

Het leek er op of de rust zou ingaan bU
een doelpuntloze gelüke stand, maar dit

ging anders. Na veertig nünuten ging
IJsbrand Lammers op de rechtervleugel

op de solotoer. Hü kreeg de bal gelukkl-

gerwüze vla een tegenstander alleen voor

de doelman. Hü Uet ook deze met een
droge knal in de bovenhoek volledig

kansloos: O—1. TZB kreeg in de laatste

fase nog enkele reële kansen. Onder an-
dere Guus Roskam zat dicht bü een
tweede treffer. De tweede helft ontwik-

kelde Schalkwijk een fel ollensiet.

Het ging echter allemaal veel te gehaast

om echt gevaarlük te zün. TZB bleef met
snelle counters paniek zaaien in de de-

fensie van de Schalkwükers. Peter Au-
berlen zag, twee meter voor het vUande-
lUke doel, de bal dooi zün benen gaan,

nadat eerst Kees Molenaar over het leer

had getrapt. Schalkwük zag geen enkele

kans om echt uitgespeelde kansen te

scheppen. Ze konden de TZB verdedigüig.

met aan het hoofd de uitblinkende Heiik

Bos, niet meer lu verlegenheid brengen.

Het bleef bü een minieme zege voor de
Zandvoorters. Zondag ontvangt TZB het
leidende Waterloo.

De stand:

Waterloo
BSM
THB
DSB
TZB
Spaamev.

12—19 EHS
13—19 CBS
12—17 VVD
13—16 Schalkwük
13—14 Alllance
12—12

12—11
13—10
12— 8
11—7
14—5

ZATERDAG 4 JANUARI
VOETBAL
Zandvoortmceuwen
Zvm 1-ZOB 1, 14.30 uur
SVJ 4-Zvm. 4, 14 uur
Junioren
Zvm Bl-DCO BI, 14 uur
Zvm B2-HBC B2, 14 uur
Geel Wil B3-Zvm B3, 14 uur
Zvm Cl-DEM Cl, 14 uur
Zvm C2-DSS C2, 12 uur
HPC C4-Zvm C3, 15.15 uur

TZB
TZB Bl-ODIN BI, 14 UUr
TZB B2-OG B3, 14 uur
Kennemerland Cl-TZB Cl, 15.15 uur
TZB C2-BSM C2, 15.15 uur

lUNDBAL
Zandvoortmceuwen
Zvm ma3-TYBB 2, 13.30 uur
Zvm Jpl-KIC 1, 14.10 uur

ZONDAG 5 JANUARI
VOETBAL
Zandvoortmeenwen
Zvm l-DJK 1, 14.30 uur
Zvm 2-KIC 2, 10 uur
Zvm 3-HBC 3, 12 uur
Zvm 4-VSV 2, 12 uur
VSV 4-Zvm 5, 12 uur
Zvm 7-Tcrrasvogels 7, 12 uur i

Zvm 3-Haarlem 8, 9.45 uur
DSB 6-Zvm 9, 9.45 uur

TZB
TZB 1-Waterloo 1, 14.30 uur
TZB 2-SchaIkwük 2, 12 uur
TZB 4-Nieuw Vennep 4, 12 uur
Schalkwük 5-TZB 5, 14.30 uur
TZB 6-CBS 6, 9.45 uur
TZB 7-CBS 7, 9.45 uur
TZBA 1-TYBB Al, 14.30 uur

HANDBAL ,

Zandvoortmeeutvcn
KIC 1-Zvm dsl, 10 uur
Zvm ds3-The Plags 1, 11.10 uur
Zvm hsl-DWV 1, 14 uur
Zvm hs2-Bllnkert 2, 10 uur
Zvm dJl-OG 1, 16.05 uur
Zvm hjl-Aalsmeer 1. 13 uur
Zvm Jal-IJmond 1, 12.10 uur
TYBB 3-Zvm mp3, 13.50 uur
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Uitslagen

schietwedstrijd
ZANDVOORT — Zaterdag, 21 december
werden de JaarlUkse schletwedstrüden

gehouden van het korps reserve politie

Zandvoort. Ruim 70 schut^rs (reservis-

ten en genodigden) namen aan deze

wedstrijden deel. Er werd geschoten op
pistool en geweer.

Des avonds, tüdens het traditionele

Kerstbal, werden de schletprüzen uitge-

reikt door de korpschef, de heer J. D.
van Marls. De uitslagen waren:
All-round schutter 1974 werd de res. hag.

W. v. d. Kuül, pistool 46 pnt. + geweer
45 pnt. = totaal 91 punten. Kampioen
pistool 1974 werd de res. brlg. P. Joukcs
met 48 punten. Kampioen geweer 1974

werd do res. Inspekleur M. J. Methorsl
met 47 punten. Bü de genodigden be-
haalde de heer J. D. van Marls de eerste

prüs met 88 punten. Bü de dames be-
f

I

haalde mevrouw Blaauboer de 'H^rste

.

I

prüs met 85 punten.
'

'
'fs' ^k'

,|
Tüdens het feest werden de x*eserve

' - hoofdagentoa R. Coenraad en P. M. van
Keulen bevorderd tot res. brigadier.

I

I
I

I

Veel Iieil en zeffeii

Na een Jaar wUst de kalender
ons weer een nieuw jaartal aan;
op de plaats waar eerst een 'vier' stond,

zien we nu een vUfJe staan.

Enkel de gedachten bleven

aan het Jaar dat van ons ging;

een retour op het verleden
is slechts de herinnering.
Vreugdetranen drogen spoedig,

blüvend gaat men vaak gebukt
als dat jaar een pünlük stempel
In de ' Tten heelt gedrukt...

Weer Is elke dag een bladzü
uit ons dagboek om te slaan
van drie honderd vUfenzcstig,

die zo vol geheimen staan.
Alles is gehuld In duister

en op elk 5 bladzü weer
komt het levensbeeld naar voren;
zo vergankelük en teer.

Er blüft ons niets anders over
dan een handdruk, om elkaar
'heil en zegen' toe te wensen
in het pas begoimen jaar!

FIGARO

Gemeentepolitie

afd. voorlichting
Het zal meerdere inwoners van onze gemeente niet ontgaan zijn, dat op het
Stationsplein enkele vuranderingen op verkeersgebied hebben plaatsgevonden
of nog plaats vloden.

Voorheen was het zo, c>at er nogal eens een aanrüdtng ontstond tussen een
auto, rüdende over de weslelüke rybaan van het plein en een auto, rüdende
in westelüke richting tuesen de — vaak bezette — parkeervakken door. Het
uitzicht op eikaars voertuigen was voor de betrokken bestuurders veelal zeer

beperkt door de geparkeeide auto's in de vakken op bet middengedeelte van
het plein, zodat zü elkaar doorgaans te laat zagen en er dus weer werk aan
de winkel was voor de poWtlc, de verzekering enz.

Thans wordt de situatie zoidanig veranderd en verbeterd, dat dergelüke aan-
rijdingen niet meer kunnen plaats vinden. De automobilisten, die hun auto's

willen parkeren in de middelste vakken op het plem, dienen vanaf de oos-

telüke rübaan — dus de rütaaan vlak voor de hoofdingang van het station —
die vakken te bereiken, tern'.UI bü het verlaten van die vakken ook weer via

de oostelyke rübaan moet we>rden gereden. De verbhidlng met de westelüke
rybaan van het Stationsplein is namelük voor een groot gedeelte d.m.v. 'een

opstand' afgesloten voor het ir^jdende verkeer, zodat de kans op aam-üdtngen
Is weggenomen op de betreffmde punten.

Voorts Is een éénrichtingsverkeer Ingesteld voor het gedeelte van het Sta-
tionsplem .gelegen tussen de Zeestraat en do zuldeiyke rübaan van het plein,

beter bekend als het gedeelte tJti.v. de Familiemarkt. Dit gedeelte mag alleen

naar de Zeestraat toe worden bareden.
Voor het andere gedeelte van hot Stationsplein, gelegen tussen de Zeestraat

en de denkbeeldig doorgetrokken voorzüdo van het Stationsgebouw Is even-

eens een éénrichtingsverkeer ingesteld. Dit gedeelte mag alleen vanaf de
Zeestraat worden bereden (dus viBiaf hotel Keur).
Tevens zün op deze wcggedeeltea van het Stationsplein parkeen'erboden
ingesteld. Al deze maatregelen zün d.m.v. verkeersborden en doorgetrokken

gele strepen aangeduid.
Voor de voetgangers, die uit het staifjonsgebouw komen en het Stationsplein

oversteken naar de Burgemeester -«an Alphenstraat (en omgekeerd) zün
voetgangersoversteekplaatsen gecreëiwd zowel op do oostelüke- als op de
westelüke rübaan van het Stationsplein. Deze oversteekplaatsen (zebra's)

geven de voetgangers ter plaatse mei»r bescherming en het is voor het rü-

dende verkeer tevens meer duidelük, waar de voetgangers plegen over te

steken.

Indien u dus op het Stationsplein bent, neemt u dan even de moeite
om. de nieuwe situatie in u op te nemen. Het zal voor een leder even wemien
zün, maar mettertüd zult u ook wel inzien, dat deze maatregelen niet over-

bodig waren en dat één en ander er weer toe heeft bUgedragen de verkeers-

veiligheid te vergroten.

Prijswinnaars Postagentschap

Lokale tuinen in Nieuw-Noord
ZANDVOORT — Dc afdeling Zand-
voort van de KonhiklUke Maatschappü
voor tuinbouw en plantkunde heeft een
openbare büeenkomst uitgeschreven,

waar ledereen van harte welkom Is, op
vrüdag 10 Januari in het verenigingsge-

bouw 'De Krocht', aanvangend om 8 uur.

Tüdens deze büeenkomst zullen de prijs-

winnaars worden bekend gemaakt van
de geliouden tuinkeuringen In 1974. Er
zün nlBL minder dan 8 eerste prüzen, in

de drie door de Jury uitgezette rayons,

alsmede 32 eervolle vcnneldingen.

De heer H. Vader zal na de prüsultrci-

king na de pauze een kauscrle houden
met dia's over de duinflora en de vogels

tn de duinen.

Buurtbewoners

^villen Hummeloord

als tijdelijk

ivijkcentrum
ZANDVOORT — Momenteel doen een
aantal inwoners van Zandvoort Nieuw-
Noord via een enquête pogingen om te

komen tot de oprichting van een voor-
lopig wijkcentrum.

Door de bouw van de Van Heuven Goed-
hart gekombineerde kleuter-basisschool

komt in de nabUe toekomst kleuter-

school Hiunmeloord leeg te staan. Deze
school wil men als wükcentrum inrich-
ten zolang de plannen van de gemeente
om te komen tot de bouw van een wük-
centrum met gymnastieklokalen nog
niet zün verwezenlükt.
Inlichtingen zün te verkrUgen bü de
volgende adressen:

H. Risseeuw, Lorentzstr. 224, tel. 4653
E. Jessurun, Keesomstr. 441, tel. 6494

K. de Graaf, Keesomstr. 459, tel. 5033

G. Püper, Keesomstr. 407, tel. 6108
M. Bnme, Keesomstr. 509, tel. 5535
M. Kuül, Keesomstr. 443, tel. 7017

ZANDVOORT
Zondag- 5 januari

Ned. Hervormde kerk
10.30 uur ds. C. Matahcru. Viering Heilig

Avondmaal. Jeugdhuis: 10.30 uur Jeugd-
kapel. Spreker do heer N. H. van Wük.
Gereformeerde kerk
Kerkdiensten om 10 en 19 uur.

Ned. Protestanten Bond
10.30 uur Wüdingsdlenst verzorgd door
eigen leden. Na afloop koffie drinken.

Rooms Katholieke kerk
Eucharlstlevlorlng met medewerking van
dames- en herenkoor.
Bükerk Noord: Eucharistieviering met
orgel en samenzang.
Nieuw Apostolische kerk
Tot nadere aankondiging Madoerastraat
1, Haarlem (N). Zondag 9.30 en 16 uur.

Woensdag 20 uur.

Ned. Chr. Gem. Bond
Voorlopig geen samenkomsten in huize

'Pnlël'. Nadere Inlichtingen tel. 4778.

Jehova's Getuigen
Inlichtingen D. v. d. Pluym, ParadUsweg
16, tel. 6812.

Volle Evangelische Gemeente
Iedere dhisdag 20 uur samenkomst in
gebouw Brugstraat 15.

WATERSTANDEN
ZANDVCXJRT — De hoogwaterstanden
zün als volgt:

Vrüdag 3 januari 6.59-19.20

Zaterdag 4 Januari 7.49-20.16

Zondag 5 Januari 8.46-21.18

Maandag 6 Januari 9.49-22.27

Dinsdag 7 Januari 11,04-23.40

Woensdag 8 Januari 23.46-12.19

Donderdag 9 januari 12.58-13.21

Vrüdag 10 Januari 1.53-14.10

Sprlngtü : 14 januari.
Doodtü : 6 Ja-\uarl.

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bü bovenstaande
uren 8 uur en 3 mtauten bü te tellen.

ZANDVOORT — Op maandag 6 Januari
zal het postagentschap aan de Pasteur-
straat 2 txi Zandvoort Nieuw-Noord op-
nieuw voor het publiek worden openge-
steld.

De openingatüden zün: Maandag van 9.00-

13.00 uur en. van 14.00-18.00 uur; dinsdag
van 9.00-13.CD uur; woensdag tot en met
vrüdag 9.00-t3.00 uur en van 14.00-18.00

uur.

Gedurende bovengenoemde tüden kunnen
vrüwel aUe posltzake in behandeling wor-
den genomen. Het postagentsctop wordt
beheerd door de heer A. H. N. Goossnes.

Aktie zwembad
HAARLEM— Door een gift van ƒ 15.000

uit het Kinderpostzegelfonds kan de
overkapping van het zwembad van de
dr. A. van Voorthtiysenschool in Schalk-
wük nu werkelükheid worden. De ouder-
kommissie, die maaaiden in de weer is ge-
weest om het benodtgde geld in te zame-
len, hoopt dat met cfe bouw zeer binnen-
kort kan worden begonnen. Zoals bekend
hebben ook de buurgemeenten bügedra-
gen naar rato van het aantal kinderen
dat deze school voor zKvakbegaafden be-
zoekt.

ffEEDaD

ZANDVOORT
Arts: inlichtmgen over dc weekenddiens-
ten worden verstrekt vla hot telefoon-

nummer van de hulsarts: doloter Ander-
son 2085; dokter Drenth 3355; dokter
Fllerlnga 2181; dokter Mol SOStt en dok-
ter Zwerver 2499.

Tandarts: bü afwezigheid belle men 023-

313233.

Wükvcrplcegstcr: zaterdag 4 en zondag
5 Januari zuster T. Dük, van Lennepwcg
57, tel. 4294.

Apotheek: vaa vrüdagavond 3 januari
5.30 uur tot maandagmorgen 8 januari
8 uur: Dc Zandvoortse apotheek, H. B.
A. Mulder, Raadlïuisplein 10 hoek Hal-
testraat, tel. 3185.

Verloskundige: mevr. Chr. Oudsliooni,
Linnaeusstraat 3 flat 2, tel. 4437.

Hulpdienst: tel. 023-243340.
Dierenarts: bü afwezigheid van de ge-
wenste arts raadplege men uitsluitend
tetelefonlsch de Veeartsendlenst te Haar-
lem, tel. 023-313233.

Storingsdienst ga-sbcdrUf: tel. 3737 <,ook
bulten kantooruren).
Politic: 4444.

Brandweer: 2000.

/^BURGERLIJKE,

ZANDVOORT
Geboren: (buiten de gcmcenlc) Piona
Dagmare Phaedra, dv J. A. Volkers en
J. C. Vos: Tim, zv G. A. WUkliulzcn en
A. Dammann; Brcnda Barbara, dv C.
Vlieland en R. A. dc Jong; Jacob San-
der, zv A. H. Schuiten en M. Hcssels;

Annemieke. dv H. Peet en L. Zwart.

Ondertrouwd: K. Looman en R, D.
Klelnlugtenbelt; H. Schaap en M. Zó-
gcrs; J. M. v. d. Donk en H. P. A. M.
Breü; D. J. Pfann en N. A. Oltmans.

Gehuwd: A. de Graaf en K. M, H. van
de Noort; B. W. Kwant en M. A. Schui-
ten; P. Koning en J. Vader; A. Leeflang
en K. Koeman; B. J. Lute en M. Schol-
ten; J. J. Jansen en G. M. Haring; H. G.
A. Pellcrln en B. v. d. Veen; P. J. d'Hont
en E. J. Groot; F. J. de Lüzer en P. W.
Loos; J. H. G. V. d. Meü en J. Vos: K.
Looman en R. D. Klelnlugtenbelt: R. P.
Minden en J. Chr. M. Hückert; F. J. de
Vlieger en M. M. Vreeken.

Overleden: A. Schaap, 83 jaar, geh. gew.
mot C. Weber. (Buiten de gemeente) P.
Noordzü, 67 jaar, geli. m. V. Koper; A.
H. strengers. 77 Jaar, geh. m. C. de
Jong; T. C. Borger, 73 Jaar, geh. gew. m.
W. Duivenvoorden; C. de Ruiter, 81 Jaar.
Jacobi Kuyt, 97 Jaar, geh. gew. met L.
Molenaar.
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CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bureau

:adiator
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedipl, tnstall. - Erk. A.C.I. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

offset'Sneldrukkerij

REWIOX
VOOR FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Gasthuisplein 6 Zandvoort
tel. 02507.6338

Nu ook FotoGopieën

klaar terwijl u wacht

J. L M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werlcen.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

O©
Wie met het nodige tevreden is, is niet arm.

Horatius (G5-8 v. Chr.)

Maar by dat nodige behoort dan wel een horloge,

klok of wekker van

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bU de Kostrerlorenstraat

bezit een uitgebreide collectie!

U wordt er niet arm van, maar rijk mee en u zult

er arltyd tevreden mee zijn.

Komt u maar eens küken in zyn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

electronlsche apparatuur.

Vrijdag 3 januari schaatsen op

ijsbaan in Alkmaar.

Inlichtingen:

REISBUREAU

Grote Krocht 20 - Zandvoort
Telefoon 02507-2560

VOOR AL UW REIZEN ;

mmm Naaimachine*

meubels

de grootste sortering ge-
schikt voor alle merken
en modellen.

Bij aankoop gratis uw
machine thuis erin
gemonteerd.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

GLANDORPS
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 11S, Haarlem

t/o De Vries

Parian Meubelen

Draion bankstel ƒ 695,-

Hoekbankstellen v.a. .. ƒ 695,-

Eiken bankstellen v.a. ƒ 995,-
5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur.

koopavonden tot 21 uur.

AJISTERDAM, Boelelaan 12. tel. 020-429039.

2 minuten vanaf de R.A.I. Tegenover ingang
Esso Motor Hotel. Donderdag koopavond.

BADHOEVEDORP, Nieuwe Meerdijk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

POSTZEGELS
Veizamelingen en partyen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325, Bentveld — post Aerdenhout — tel.

023-244983 Cb.g-g. 020-220901 Of 123123). Reeds meer dan 15

Jaar ben Ik inkoper voor meerdere zaken, voor particulie-

ren en vuor experts en zoek doorlopend te koop tegen be-

slist goede prijzen: Grote en kleine wereldcoUecties, lan-

dencoUecties, verzamelingen Nederland en Overzeese Rijks-

delen, goede losse zegels, series engros en partyen. Geen
object is te groot, er wordt contant betaald. Voor belang-

rijke aanbiedingen kom ik gaarne bi) u thuis.

WIJ MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR U

Set fiööelljmiö

Alléén

Sohagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Oit ontzag voor uw_ lange

armen hebben wD
OVERHEMDEN MOÜWL. 7

In voorraad. Zelfs het gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwyi ook dat
extra knoopje niet vergeten

is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINGS
heren- en Juniormode,
Hoofdstraat 178, Hlllegom.

wmamEOBmiÊÊÊÊÊmmmai

MATRASSEN-

CENTRALE
wy maken uw stoel-,

boot- en caravankussens
to elke gewenste maat.

Sarpliatipark 16, A'dam,
telefoon 020-717687.

Ook te bestellen op ons
magazijn Herenweg 47,

Leimuiden, tel. 01721-8809

Wees wljs,

kljk naar kwaliteit sn prUs.

Jean-raiil, Kleine Hout-
straat 20, Haarlem, tel. 023-

321285.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
Kollektie kasten, klokken,

eeth., curiosa enz.

Verkoop
Aalsraeerderweg 755.

Rüsenliout, vriildagavoud

van 18-21.30 uur, zaterdag
van 10-17 uur.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

Alléén
Schagchelslraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

BHESi

Begin hot Jaar 1975 goed.

Kom naar JEAN PAUL
met spoed.

.

Onzo voorverkoop begint
maandag G Januari a.s.

Kleine Houtstraat 20,

Haarlem, tel. 023-321285.

HANDWERK
EETKAMERTAFELS
Wti maken ze voor u.

flct 5iööeU)mj$

Alléén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

WEJ BEGINNEN HET NIEUWE JAAR GOED
Een grote sortering SNIJBLOEMEN en een prachtige collectie groene
rijk bloeiende KAMERPLANTEN vindt u in onze winkel. En de prezen
vallen liccl erg mee !

Bloemen-
magazijn

AAERICA"
GKOTE KROCHT 24 - Anno 1908 - TELEFOON 2301

KONTAKTLENZEN
•I. G. Andersom, arts
AFWEZIG van

27 dec. '74 tot 18 jan. '75

Ook voor u heeft Kontaktlens-

Inttituut Lóomon passende
lenzen In voofraad zowel de
conventionele .hardt als de
comfortabele zachte lenzen.

Vraag gratis' inlichtingen en
folder of maak direkt uw af-

spraak. Gratis proefperiode.

LOOMAN
Haltestraat 5, Zandvoort,

02507-21;^.

Waarnemers:

Dr. DRENTH
Dr. FLIERINGA

Dr. ZWERVER

VERKOOPVAN

SCHILDERIJEN ETC.

Te koop uit oude familie-

band verkregen originele

friese STOELTJESKLOK
met maan en datum ƒ 2500.

Tevens prachtige stoeltjes-

klok met wekker moet ge-
restaureerd worden ƒ 1600.

Unieke lange hoUandse
kwikbarometer gesign. (louis

seize) ƒ 1000 en pl.m. 3250
div. munten v.a. anno 1790

ƒ 1500.

Tel. 070-461307 of 652405.

Naast onze gerenommeerde
woonvitrines worden ook
eiken hoekkasten voor u op
maat gemaakt bü Wete-
rings wandvitrlnes.
Jan van Vuurenstraat 3,

Nimspeet.

Het boogtepunt van nw
bruiloft is een gedicht van
FIGARO, onvergctelQk als

uw trouwdatum. -

Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspeet.

ooi: tijdens de kantooruren van

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

FA. GANSNER & CO.

GAS- EN OLIEHAAKDEN, GASFORNÜIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
V?ASTAFELS enz.

ETNA, FABEE, BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Xel. 5068, 3612, 2518.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 3160 92.

VOOR UW PRIVé.
VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK

Drukkerij F.

Schoolstraat
M. V. Deursen
- Tclef. 25 Oï

VERHUIZINGEN
A. J. Behage & Zn

Azalealaan 11, Heemstede
Telefoon 023-28 6274

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT
Vraag vrijblijvend

inlichtingen

NIEOWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DOKP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-

kamerflats gelsouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ 104.300,— tot ƒ 145.500,— v.o.

Uitzicht op zee en duinen.
Ook geschikt als tweede woning.

Inlichtingen bij Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertstraat 11— Telefoon 5531.

BEZOEKT DE

AUTOMATENSPEELZAAL

KERKSTRAAT 11

Dagelijks geopend.

GEZELLIGHEID ! SFEER \

DE NIEUWSTE SPEELAUTOMATEN

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem. Witte Heerenstraat 20 — Tel. 31 37 53 . 31 04 57
Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

B.M.Z. b.y• te Zandvoort

Machine, Constructie- en Apparaten-fabriek

Fabrikant van speciaalmachines en apparaten

wy vragen een:

DRAAIER
alsmede een

LEERLING

DRAAIER - FRAISER
Inlichtingen en sollicitaties:

Noorderduinweg 44, Zandvoort. Tel (02507) -4241.

Na 18.00 uur 023-338433.

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VAN DER POL
ELEKTROTECHNIEK

OVERVEEN TELEFOON 023-25 94 91 ©
^T27

Waarheen met Uv\f

BRILRECEPT?

Grote keuze in

I^ODERNE monturen

LOOMAN
Brjilen-Kontaktlaiuen
Haltestr.5Tel.2174 Zaftilvoort

Ziekenlondsltvarancltr

Krijgt U gasten?

Geen bezwaar!

WU VERHUREN:
bedden, ledikanten, dekens,

tafels, stoelen, glaswerk,

poreelein enz. voor elke

gelegenlield!

Ook verhuur van leuke en
praktische hulsbars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

of 3713. Privé na 6 uur 6668.

u^r
adyertentie
io dit blad
Succes rerzckerd

Bel 02977^25141 voor nadere inlichtingen.

Met goede moed en goede bloemen

Vooruit het nieuwjaar in met
bloemenhuis

«tós „w.d.MEY"
J. BLUYS
Haltestraat 65

Telefoon 2060

Zandvoort

Met het weekendbloemetje waar
pit inzit.

De specialist voor al uw bloemwerkcn.

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

ZANDVOORTSE
UITVAARTVERENIGING
Begrafenis - Crematie

Transport

5351

Voor de eerstvolgende

VEILING

Keesomstraat 61. Tel
Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

DE OASEBAR
biedt voor het komende
winterseizoen

GRATIS VERGADER-
RUIMTE
voor verenigingen of be-

drUvcn.

Inl. na 8 uur 's avonds
lelefoun 5381.

I nONDENKAPSALON
kunnen dagelijks weer nfltelRENcE SCHBAMM
goederen worden Ingebracln i

of algehaalrt. 1

Sousterrain De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 of

3713. Privé na 6 uur 6ör)3.

Veilingdlroktie

, Fa, Waterdrinker.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUiS
Eig. mevr. E. W. Zantvoort.
Eeltlnk.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabobanen

Alle soorten spellen.

Grote keuze

Stationsstraat 16 - Tel. 2(i58

Voor vaKkundlg knippen,

scheren, trimmen, wassen,

oorbehandeling, voet-

behandeling etc.

Hondenspeciallste sinds 1955

Troelstrastr. 7, tel. 4999.

Groot en kicia vinden

VAN DER WERFF's
brood FIJN .'

GasUiulsplein 3. Tel. 2129

G. KOL
Schuitengat flat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Auto - Brand - Leven

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
Bilderdljkstr. 5. Tel. 3796

Nu ook hl Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. RIT2UAN

.

Telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten.
Rechtstreeks van fabriek

met garantie. Bijzonder lage

prtjzem'

Martex Holland B.V., Kou-
denhom 32, Haarlem.
Telefoon 023 - 31 53 00.

't (ktader) WINKELTJE
heeft fUne kleren voor
kleuters, peuters, teeners
en grote meosen tnet

kleine maatjes.

Buureweg 1-3, tel. 6580.

züstraat v. d. Kerkstraat.

Te koop:
GRAMMOFOONPLATEN
TALENCURSUSSEN
frans, duits, engels en
spaans, geheel compleet
ƒ 45 per cursus.

Tel. 070-461307 of 652405.

8 mm dikke massieve
parketvloeren.

Gelegd en gcschmird
v.a. ƒ 39,50 p. m2 incl. b.t.w.

Ook voor hel npschuren van
oude vloeren.

VrUblDvende inlichtingen:

VAN DER PLUYM,
02507-6812.

CIIRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Plemlngstr. 146, tel. 5185.

Medisch gedipl. pedicure
van liet Elisabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huis.

By geen gehoor bellen na
19.00 uur.

PLOEGSTOFFEN

PLQEGTAPIJT

KETEL
totaal interieur

— Dorpsstraat 43-45, Uit-
hoorn, tel. 02975-65513.

— Sloterweg 186,

Badhoevedorp.
Tel. 02968-3376.

— Marktpleüi 50-52,

Hoofddorp, tel. 02503-7203.



zandvoorts ^^i
nieuwsblad
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Oltgave B.V. Bandstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, Aal£me°r,
telefoon 02977-25141, 5 lijnen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gasliulsplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Redaktie telefoon 2472 of 4281.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelijke kontrakttarieven op

DP aanvrage. Ook komblnatletarle-

ren met de overige bladen van RJ.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Sociëteit Duysterghast opnieuw in de zorgen want:

Verhuizing 2:aat niet door

LEO DUIVENVOORDE
'vertroinoen verloren'

Burgemeester

A. Nawijn prijst

brandweer
ZANDVOOKT — In een kerst- en nieuw-
jaarswens gericht aan de kommandant
van de vrüwillige Zandvoortsc brandweer
dankt Zandvoorts burgemeester A. Na-
wijn de vrijwillige brandweerlieden voor

naar hij schrijft, hun kundige, doortas-

tende en gelijktijdig zo beheerste optre-

den bij de grote en zeer snel om zich

heen grijpende brand van hotel Bouwes
in de vroege ochtend van vrijdag 20 de-
cember.
'Het is mU een behoefte u en uw man-
schappen van de vrijwillige brandweer
Zandvoort mijn grote waardering uit te

spreken', zo schrijft Zandvoorts eerste

burger aan de kommandant Klaas Paap.
Het stemt de heer A. NawUu tot grote

dankbaarheid, dat bet Is mogen geluk-

ken, dat allen die in het hotel verbleven,

behouden uit hun precaire positie kon-
den worden gered.

'Dat is zeker mede te danken aan de be-
'wame jvtjze, waarop uw maauerishót^-.
onlangs tér besonikklng gestelde modehi-

'

ste materieel wisten te gebruiken, alsof

zij daar reeds jaren mee hadden ge-
werkt', zo schrijft burgemeester A. Na-
wijn in zijn op 23 december gedateerde

'

dankbetuiging.

ZANDVOORT — De toekomst ziet er momenteel somber uit voor de
aclit jaar oude sociëteit 'Duysterghast', nu de geplande verhuizing

van Riche aan de Boulevard Barnaart naar hotel Keur aan de Zee-
straat niet doorgaat. Op de valreep heeft hotelier Leo Duivenvoorde
het bestuur van de sociëteit laten weten, dat hij de 'Perroquet' zaal

in tegenstelling tot eerder gedane toezeggingen, niet zal verhuren
aan 'Duysterghast'.

Waarom Leo Duivenvoorde tot deze beslissing is gekomen, wilde hij

niet meedelen en het bestuur van Duysterghast heeft de hulp inge-

roepen van de advocaat mr. Smitshuyzen om een schadevergoeding

van tienduizend gulden los te krijgen van de Zandvoortse hotelier.

Op 19 december van het vorig jaar be-

sloot het merendeel van de sociëteltsle-

den terug te keren naar het centnun
van het dorp. De voordelen van de lig-

ging buiten het dorp en de ruime par-
keergelegenheid wogen niet op tegen het
'beruchte' drankwetje en bovendien gaf
hotel Keur door ziJn ligging in het
dorpscentrum meer de gelegenheid om
even binnen te wippen.

De leden namen de beslissing toen mon-
deling met Leo Duivenvoorde overeen-
stemming was bereikt omtrent de nieuwe
behuizing. De voorwaarden waren be-
kend en op 1 januari zou de onderzaal
van hotel Keur verpacht worden aan so-

ciëteit Duysterghast.

Voor 10 mille in de boot
In het nieuwe bedrijf moesten enkele

veranderingen worden aangebracht zoals

nieuwe toiletten, een garderobe7''''een'

aparte Ingang en een nieuwe bar. Een
speciaal voor dit doel in het leven ge-

roepen werkgroep toog aan het werk en
bestellingen werden geplaatst. Zo werd
er onder meer opdracht gegeven voor

het vervaardigen van een nieuwe bar.

Er liepen reeds bestellingen tot een be-

drag van circa tien duizend gulden.

Voor dit bedrag wil het. bestuur van
Duystcrgbasf-nu sclutdéfóosstelllng ,van
de hoteller, die op 23 december de prae-
ses vari de sociëteit de heer J. G. Blsen-
berger telefonisch meedeelde, dat het
kontrakt niet doorging. De reden van
deze ommezwaai bleef achterwege om
zoals IJeo Duivenvoorde aan de praeses

Geen afsluiting Kerkstraat

KOMMISSIES WILLEN AAN-
GEPASTE SIERBESTRATING
ZANDVOORT — Geheel naar wens van de Kerkstraatbewoners en

winkeliers hebben, de raadskommissies van publieke werken, finan-

ciën en algemene zaken besloten de gemeenteraad van Zandvoort te

adviseren om de Kerkstraat niet af te sluiten voor alle verkeer ge-

durende het gehele jaar.

Uit enquettes onder de winkeliers en
bewoners van de Kerkstraat is ge-
bleken, dat het merendeel der be-
volking tegen afsluiting gedurende
de wintermaanden is.

'Wil men niet? Nou dan niet' was
een veel gehoorde kreet in de drie

kommissievergaderingen. Geen wan-
delpromenade dus, maar een Kerk-
straat met een aangepaste sierbe-

strating. Op welke manier publieke

werken de sierbestrating na het
seizoen gaat aanpassen Is nog een
vraagteken.

Toeristisch plekje

In de kommissie van pw was de heer
Van As (CDA) blij, dat de mening
van de bevolking bekend was, voor
men aan het karwei ging beginnen.
De heer Van As was een grote voor-
stander van de aangepaste sierbe-
strating, want zo zei hij: 'De Kerk-
straat is een toeristisch plekje en
dan mag de herbestrating best wat
meer kosten.

„WURF-PRAET"

WULLUM V. d. WURFF
As 't zó deurgaet, valt de
bolletaid In maert.

In de zomer, als de Kerkstraat wel
wandelgebied is, komt er dagelijks

een stroom toeristen door deze
straat en dat moeten we niet ver-
seten *

In de' kommissie van pw, was men bo-

vendien voor het verlagen van de trot-

toirband, maar in de kommissie van
algemene zaken stak burgemeester A.

Nawijn een waarschuwende vinger op.

Levensgevaarlijk

'We moeten de schelding van trottoir

en rijweg duidelijk -laten uitkomen,

want anders ontstaat er in de winter-

maanden als het verkeer wel door de
Kerkstraat mag een levensgevaarlijke

situatie', aldus de heer A. NawiJn.
In de kommissievergaderingen werd
duidelijk, dat de Kerkstraat in de pe-

riode van 15 september tot 1 april be-

reikbaar zal zUn voor alle verkeer. In

de periode daarbuiten is de Kerkstraat

een wandelproraenade. De herbestrating

gaat de gemeente Zandvoort circa

ƒ85.000,— kosten.

Parkeerverbod
Nu de herbestrating toch aan de orde

was, kwam de heer Wcber (pvda) met
het plan om de trottoirs beneden aan
de Kerkstraat te verbreden.' Voor bloe-

menmagazyn Faber is het voor de voet-

ganger erbarmelijk smal,' aldus het so-

cialistische raadslid, die voorts de In de
Kerkstraat geplande parkeermeters lie-

ver niet zag in het gedeelte van hoek
Kerkplein tot aan de Bakkerstraat.

De heer Van As was het met deze me-
ning eens en sprak zich eveneens uit

voor een parkeerverbod tot aan de Bak-
kerstraat.
Burgemeester NawUn zal dit probleem
aan de verkeerskommtele voorleggen.

In verband met de veiligheid zal de
vnrkeerskommissie dan uitmaken waar
in de Kerkstraat een parkeerverbod
moet gelden.

De moeilijkheid Is echter, dat in het eer-

ste gedeelte van de Kerkstraat veel win-
keliers ziJn, die mogelijk bezwaren
tegen dit parkeerverbod gaan maken.

Fi Ar
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4S80

verklaarde 'enkele personen niet te bla-

meren'.

Gesloten als een oester
De heer J. G. Blsenberger: "Van alle

kanten hebben wij geprobeerd om de
ware reden van het niet doorgaan aan
de weet te komen, maar de heer Duiven-
voorde bleef zo gesloten als' een oester.

Wel hebben wij van de hotelier de toe-

zegging, dat de ware beweegredenen te-

gen het einde van de maand bekend
wordt gemaakt.
Het bestuur van

,
Duysterghast heeft

,

toen via een advocaat de heer Duiven-
voorde gevraagd op zijn weigering terug
te komen. De termijn liep zaterdag 4
januari om 24 uur af en de heer Duiven-
voorde heeft officieel niets van zich la-

ten horen en is inmiddels zondagmorgen
voor een vakantie van drie weken naar

- Canada vertrokken'.

Iii' Zandvoort doen de geruchten de ron-
de, dat de reis naar Canada iets te ma-
ken heeft met de weigering. Immers de
botelicr geeft pas uiteenzetting van za-
ken na terugkeer uit Canada.

Zo wordt or verteld, dat de in 1973 geë-
migreerde Wim Kok (oud raadslid AZB)
en de eerder dat Jaar naar Canada ver-
trokken Ger V. d. Berg een derde man In
Cfanadajiodlg"' hébben. ;,' -;

'
-V , ;,

Het tweetal -Is aan de 'andere' kant "van
de Atlantische Oceaan een handel be-
gomien hi diners aan huls. De zaak
schijnt zo goed te lopen, dat een derde
traiteur (liefst uit Zandvoort) momen-
teel welkom is.

Nog liever kolenboer
Vlak voor zijn vertrek naar Canada deelt
Leo Duivenvoorde ons telefonisch mee,
dat deze geruchten uit de lucht gegrepen
zijn. 'Ik ben nog liever kolenboer in Ne-
derland, dan miljonair in Canada. Wel
zit ik twintig myi van Wim Kok ver-
wijderd en uiteraard ga ik hem opzoe-
ken, maar met zaken doen heeft dat
niets te maken.

SUGERIJ BURGER
TOPSLAGERS
HALTESTKAAT 3

TOPTIPS voor vrijdag en zaterdag

500 gram VARK. FRIKANDO 5,48
V. WIENER SCHNITZELS

100 gram 1.30
WIENER SCHNITZELS, panklaar

100 gram 1,00

500 gram pracht
RUNDERLAPPEN 3,98

Toptips zijn zeer aantrekkelijk
geprijsd. Belangrijker nog is de

TOPKWALITEPT ! !

VOOR DE BOTERHAM
200 gram ACHTERHAM

van 3.28 NU 2,38
200 gram ENGELSE BACON

van 3,18 Nü 2,18

WOENSDAG GEHAKTDAG
500 gram heerUik

VLEESGEHAKT 2,98
Gratis zakje kruiden.

Volgende week weer TOPTIPS.
Let op onze advertentie.

BOUWES PALACE

ZANDVOORT
Tijdens de weekends in de maand

januari

DINER-DANSANT
op zaterdag- en zondagavond in
ons Panorama Restaurant op

70 m. hoogte.
Zondagmiddag 15.00 uur matinee.

Orkest Cor Halle.
Speciaal arrangement half

pension ƒ 35,— p.p.
Voor inl. reserveringen 02507-2144.

H.W.GOSTER

Makelaar o.g. LJdNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties HjTPotheken
Assurantiën
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verklaring: 'Sociëteit Duysterghast is

nog steeds niet uit de moeilijkheden,

hoewel men stellig meende dat, na de
financiële moeilijkheden, de zon weer
zou gaan schijnen.'

J. G. BISENBERGER
'schadevergoeding'

Ik ga naar miJn broer, die het vorig jaar

op^mijn koperen bruiloft was. Nu is hy
twaalf en half jaar getrouwd en het vo-

rig jaar heb ik met mijn broer afgespio-

ken, dat Ik naar zijn bruiloft zou komen"
Ook Leo Duivenvoorde waren enkele ge-

ruchten ter ore gekomen. Zo werd hem
verteld, dat' htj een pachtschuld zou

hebben bij hoteleigenaar C. Keur. 'Het Is

gewoon te gek', zegt Leo. 'Ik betaal de

pacht altijd een Jaar vooruit en dit jaar

Is al overgemaakt'.

Ook wordter In Zandvoort. gefluisterd,

~d^t\def.toteli»f?Aj='Perró'9<ietJ;voor/aii-

-'deie "dö'ëlèüïdAri "gaaï "-'éèbinaken, maar
voorlopig zal het bii al deze geruchten
biyven, want voor 28 januari valt van
Leo Duivenvoorde geen kommentaar te

verwachten.

Geen vertrouwen
'Ik wil alleen zeggen, dat Ik myn ver-

trouwen üi sociëteit Duysterghast heb
verloren en daarom heb ik opgezegd.

Myn argumenten staan in een brief aan
myn advocaat mr. J. Oranje, die de zaak
verder afhandelt. Mogeiyk zegt myn ad-
vocaat iets meer', aldus Leo Duiven-
voorde.
De Amsterdamse advocaat mr. J. Oranje
voelde er desgevraagd niets voor om
kommentaar te geven. Hoe het ook zy;

by sociëteit Duysterghast is de veront-

waardiging over de woordbreuk van Leo
Duivenvoorde zeer groot. Naar aanlei-

ding van de mondelinge toezeggingen
van de Zandvoortse hotelier werd door
het bestuur van Duysterghast de huur
van het huidige verbiyf Biche per 1

maart opgezegd. Riche-eigenaar de heer
A. H. Pomper zal op korte termyn een
gesprek hebben met het bestuur van de
sociëteit.

De toekomst ziet er ccht«r allesbehalve

rooskleurig uit voor sociëteit Duyster-
ghast want zo schryft het bestuur in een

Wereldwinkel

overtrad

vuiirwapenwet
ZANDVOORT — In een schrUven
aan burgemeester A. Nawyn vraagt
de heer A. A. W. de Vries om ophel-
dering omtrent de door de Zand-
voortse politie op 31 december in be-
slaggenomen party oorlogstuig.

De heer De Vries had in de Wereld-
winkel aan de Kleine Krocht naar
zyn mening, gebruikt en volkomen
waardeloos geworden oorlogstuig ten-
toongesteld in het kader van het pro-
jekt 'Geweld en vrede' tydens de
kerstweek.
Op gi-ond van overtreding van de
vuurwapenwet grepen op oudejaars-
dag twee rechercheurs in en zy na-
men onder andere In beslag: Rook-
granaten, granaatscherven, losse flod-

ders, patronen, een aantal kogels en
een band met vijftien mitrailleurpa-
tronen.

'Het betrof hier een tentoonstelling

van gebruikt en volkomen waardeloos
geworden oorlogstuig, dat goed was
voor de schroot. Met boekjes over
oorlog en vrede werden deze attribu-

ten geëxposeerd om aan te tonen, dat
het nog lang géén vrede Is In de we-

-reld.. Iets (dat .door het optredeg v^an
de -ptaatfeeiyke' sterke artii héïaa's

wordt bevestigd' aldus de heer De
Vries, die het antwoord van het
hoofd van de gemeentepolitie, burge-
meester A. Nawyn afwacht.

(Adv. Ingez. Meded.)

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

tg^

LANGS DE VLOEDLIJN

Wiens ogen bU een klap direkt vol
tranen staan, die ziet de kansen
niet, die langs hem henen gaan.

Jacob Cats (1577-1600)

Het gaat hier om een twee-driezits-

kombinatie in Denim. Mal<l<elijk sterk en
zorgeloos Denim, in een pittige reeks

favoriete tinten.

De losse-kussen-zit heeft iets nonchalants

maar blijkt juist erg pralttisch en
komfortabel.
Goed doordaclit, eenvoudig, maar

toch verrassend zitkomfort voor stijl- en
prijsbewuste vtroners.

Want wees eerlijk,

waar vindt u dit fijne

twee- driezilswerk voor

1395.-

miva interieur
dennenlaanSS-zwanenbutg - telefoon 02907-4590/5909Vlo bet winkelcentrum Zwanenburg. M

Stljdagavond geopend van 1.00-9.00 uur.

RIECRSMËR LEVEN El WERK
bij

de Vré v/h batavo

boekhandel kantoorboekhandel
zandvoortselaan 1-47, heemstede, telefoon 28"l9ó0 en 281375.

intekenprijs 50,— tijdelijlc verlengd.

POPREIS
Met uw eigen nieuwsblad naar
Amerika!
In samenwerking met de andere
nieuwsbladen van Perscombinatie
NV organiseert Randstad Publi-
caties een popreis naar de Ver-
enigde Staten. Zie de uitgebreide
Informatie binnen in dit blad over
deze unieke reis voor popliefheb-
bers, die zal plaatsvinden van 21

februari tot 7 maart.

VUURWERK OP BEVRIJDINGSDAG

Viering koninginnedag en 5 mei in één
feestweek als opening van het seizoen
ZANDVOORT — Het Komité •VieHng
Koninginnedag' te Zandvoort is door
burgemeester en wethouders van Zand-
voort aangezocht, dit jaar niet alleen

de viering van Koninginnedag voor te

bereiden, doch ook de Jeestelijkheden
op Bevrijdingsdag 5 mei.

Genoemd Komitee heeft deze opdracht
aanvaard en hec bestuur ervan kwam
'en petlt komitee' reeds enkele malen
In vergadering byeen. teneinde zich te

beraden wat In deze te doen staat.

Eind december kwam het grote komitee
bycen om een en ander nader onder
ogen te zien.

Uit de toen geuoertie besprefcingen. on-
der leiding van de voorzitter, de heer
G. F. G. t!an Elteren kwam meer en
meer de wens naar voren van 30 aprU
tot en met 5 mei één aaneengesloten
feestweek te organiseren, die mede zou
kunnen dieneft ter openingi van het

seizoen.

In dit verband zal het zwaartepunt van
de feestviering lüet vallen op Konin-
ginnedag, al zal ook daaraan de nodige
aandacht worden besteed, doch meer
op de viering van de bevrijdingsdag als

feest voor de gehele bevolking.

In de tussenliggende dagen — 1, 2 en 3
mei zal op bescheiden wyze hieraan een
enigszins feesteiyk tintje worden ge-
geven. Men denkt daarby aan het hou-
den van een grote zwemwedstryd on-
der de Zandvoortse schooljeugd in het
nieuwe zwembad 'De Duinpan', enkele
koncerten en zo mogeiyk enige attrak-
ties voor de jongere schooljeugd, o.a. de
kleuters.

besteden. In dit verband stelt men zich
onder meer voor het Toonkunst Orato-
riumkoor 'Zandvoort' op de avond van
die dag een extra herdenklngskoncert
te laten verzorgen, waarover besprekin-
gen reeds gaande zyn. Vanzelfsprekend
staat ook de 'stille tocht' naar het mo-
nument in het vyverpark weer op het
programma.

Vuurwerk
In elk geval staat een groot vuurwerk
tot besluit van de feestviering op 5 mei
reeds op het programma. Ook stelt men
zich voor die dag een reunie met al

degenen die op de een of andere wyze
waren betrokken by het verzet, — Wivar-
voor ook zy dile thans in Zandvoort wo-

nen doch niet in de bezettingsjaren in
Zandvoort aanwezig waren — zullen
worden uitgenodigd, te organiseren.

Besprekingen zUn eveneens gaande over
het houden van een Lunapark in deze
feestweek, terwyi met een zevental or-
kesten kontrakten in voorbereiding zyn.
Vaststelling programma
Op 14 Januari zal het komitee opnieuw
in vergadering bUeenkomen. Dan zal

worden overgegaan tot het vormen van
diverse sub-kommlssles, die het offici-

ële programma voor deze feestweek
zullen gaan vaststellen. Al met al hoopt
men er iets moois en Iets groots van
te maken. Vanzelfsprekend zal daarby
ook de versiering van het dorp aan de
orde komen.

Dodenherdenking
Aan hen die vielen wil men dit Jaar
— aan de vooravond van de viering

van bevrydingsdag — extra aandacht

MODES

HEEFT NU REEDS PRETTIG GEPRIJSDE KLEDING.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

Voor alle

KANTOORMATERIALEN

SCHOL
KANTOOR.BOEKHflNDEL
Van Ostadepleln 4, Heemstede

Telefoon 285868

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE moMuTen

Brlllen-Kontaktlenzen

;

Haltfesliv5Tel;a74 2;^niiïODrt

. JÜBkenioiidsIèWrancier'
'•

GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

MEOEDELING
Naar aanleiding van de ver-
hoogde porto-kosten, zullen
geen bewijsnummers worden
gestuurd voor advertenties van
ƒ 8,50 of lager, doch op verzoek
kan dit wel gebeuren tegen een
vergoeding van ƒ 0,75.

Randstad Publicaties
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Maak zelf uw struktuurwand

Inlichtingen bij:

KEUR VERF
Paradijsweg 2, Zandvoort. Telefoon 5602.

KEURSLAGERIJ KONING

vraagt zo spoedig mogelijk een

WINKELJUFFROUW
Wij denken eventueel ook aan part-

time dames.

Aanmeldingen tel. 2939, na 6 uur 3790.

STENCiLWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

VERKOOPVAN
SCHILDERIJEN ETC.

ook tijdens de kantooruren van

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

LOODSRUIMTE
te huur gevraagd

in Zandvoort van medio maart tot medio
september.

Inlichtingen:

Firma Annaert-Dieben en Baggerman
Telefoon 023-319287 of 02521-19107.

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie burean

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedjpl. Install. - Erk. A.CX lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING

;

ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

- \

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — Tel. 31 37 53 - 31 04 57

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruten:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON Q2B07-7H6.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen xeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

^AiVilUEDRUKWERK IN ZEER GROOT SORTIMENT

kunt u san het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Te koop:

4 KINDERFILMS
8 mm 60 mtr, ƒ 40,

—

4 KINDERFILMS
super 8, 60 mtr, ƒ 40,—

.

Alle 8 films nog nieuw
in dozen.

Tel. 070-461307 of 652405.

HONDENKAPSALON
BENcE SCBBAMM
Voor vakkundig knippen,
sclieren, trimmen, wassen,
oorbeiiandelina, voet-

beliandeUng etc.

Hondenspecialiste sinds 1955

Troelstrastr. 7, tel. 4999.

t (Mnder) WINKELT,TE
heeft fijne kleren voor
kleuters, peuters, teeners

en grote mensen met
kleine maatjes.

Bunreweg 1-3, tel. 6S80.

zijstraat v. d. Kerkstraat.

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten.
Bcchtstreeks van fabriek

met garantie. Bijzonder lage

prijzen.

Martex Holland B.V., Kou-
denltom 32, Haarlem.
Telefoon 023-315300.

Ralleyjacks
Resrenkleding:
Handschoenen

Tweewiclcrbedrljf

VERSTEEGE
Haltestr. 18, tel. 4499.

DAMES, er is veel keus in
Acryl-Jersey.

1.60 cm breed ƒ 10,—
p. m.
Wollen Ratine voor
jasjes 1.50 cm breed
ƒ 7,— p. m.
Komt u eens Rijken?

Stoffcniiuis Bromet,
Vinkenstr. 30, tel. 6003.

VOOR OW PRIVê.
VERENIGINGS- EN
DANDELSDRUKWERK
Orukkerü F. M. v. Deursen
Schoolstraat - Tclef. 2503

KUNSTGEBITTEN
SFOEDREPARATIES
J. A. HESSELS
Leldsevaart 82, Haarlem,
Telefoon (023> 316092.

Geef haar nog vaker een bloemetje!

Een grote sortering SNIJBLOEMEN en een prachtige collectie groene
rijk bloeiende KAMERPLANTEN vindt u in onze winkel. En de prijzen
vallen heel erg mee !

Bloemen-
magazijn

/^ERICA
rr

GROTE KROCHT 21 — Anno 1D08 TELEFOON 2301

Hierbij geven wij kennis van liet overlijden op
1 januari van mijn lieve man. onze zorgzame
vader en broer

Jan Schuite

op de leeftijd van 67 jaar

J. F. Scliuite-Busch
Jan-Hein en Judith

Leiden

:

René
Muiden:

J. H. Logjes-Scliuite

Zandvoort, 6 januari 1975.

Thorbeckestraat 22.

De crematie heeft heden plaatsgehad.

Met droeflieid geven wij U kennis dat heden
geheel onverwacht, voorzien van het H. Olie-

sel, van ons is heengegaan onze onvergetelijke

en innig geliefde zoon, broer, zwager en oom

Pancralus Bakkenhoven
echtgenoot van

Cornelia Catharina Maria Brouwer

in de leeftijd van 51 jaar.

H. Bakkenhoven
J. A. Bakkenhoven-de Weerd
M. J. Giesbertz-Bakkenhoven
J. G. Giesbertz
G. J. Bakkenhoven
Annemarie
Johan

Zandvoort, 3 januari 1975.

Piet Leffertsstraat 19.

De begrafenis heeft woensdag 8 januari j.1.

plaatsgehad. >

Voor de vele blijken van belangstelling bij het

overlijden van mijn echtgenoot

A. H. STRENGERS

betuig ik U allen, mede namens mijn kinderen,

langs deze weg mijn hartelijke dank.

C. Strengers-de Jong.

Jhr. Quarles v. Uffordlaan 34, Zandvoort.

SPECIALITEITEN RESTAURANT

„TRESLONG"

vraagt per 1 febr. a.s. een flinke

RESTAURAlf^ KOK
ook de gevorderde leerling van 18 tot

19 jaar die promotie wil maken komt in

aanmerking.

Wij bieden een prettige werkkring en
een goed salaris.

Sollicitaties richten aan de bedrijfs-

leider de hr. van 't Hoenderdaal,
tel. (i2520) 15347. Vosselaan 15,

Hillegom.

ANKER - ADLER - BERNINA
— JAGIIA enz.

NAAIMACHINES

BROTHER en KNITAX
BREIMACHINES

Vradg demonstratie.

Algemene Bank Nederland

Eencompleet
vakantiepakketbij alle

ABN-kantoren.
Makkeli|kerkan het niet.

Nu is het tyd om alvast eens weg
te dromen naaruw zomervakantie van

1975. De ABN heeft de nieuwe reis-

gidsen klaar liggen. En die brengen

u snel in vakantiestemming.

Haalt u ze even op en ga dwalen

door de vele mogelijkheden. Zodra u
een keus gemaakt hebt of als u méér
wilt welen, zien wij u graag terug.

DeABN heeft ruim 1000 reis-

adviseurs opgeleid om u wegwijs te

maken en uw reis rond te maken.
Van boeking tot en met de aankoop
van vreemde valuta.

Waarheen u ook wilt, perbus, auto,

trein, boot ofvliegtuig... de ABN heeft

alles wat uw reislustige hart kan wensen,

Eenheleboel
goederedenen

omuwvakantiete
boekenbijdeABN.
•De ABN zit bü u in de buurt; wie
weet komt u er dagelijks langs.

•De ABN-reisadviseurs zyn grondig
opgeleid, ze weten waarover ze
praten. •Bü de ABN-Reiscentrale
kunt u dag en nacht terecht met uw
vragen: 020-29 34 72. «DeABN
helpt u aan vreemd geld, in kontanten

of in cheques. •Ookuw reis-

verzekering maakt u er even rond.

•Tijdens uw vakantie zün uw
kostbaarheden veilig in een safe van
de ABN.«U kunt er boeken voor
alle reizen van Fit, Airtour, Europa
Express,Railtour en Long Range
Travel

Wilt u meer informatie, belt u ons dan op ofkomt u eens langs.

deABN
eengoedegrotebank

Zandvoort, Grote Krocht 12.

Telefoon (02507) 5341.

D 173

JOH. V. MEERTEN
v/h W. C. BERGISCH

Nieuwe Gracht 33— Haarlem

Zocherstraat 22 — Alkmaar —
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Orthopedische Corsetten,

Rechthouders, Steuncorsetten,

Buikbanden, Buikbreukbanden,

Liesbreukbanden, Suspensoirs,

Elastieken Kousen,

Octerno B.H.'s,

Urinaais, Borstprotheses,

Steunzolen naar gipsmodel,

Anusbandages, Coloplastzakjes

Alle voorkomende reparaties.

Levering via alle ziekenfondsen.

— Telefoon 32 09 30.

Telefoon 02200-14389.
. V

RESTAURANT „LA REINE"

ZANDVOORT

vraagt voor dlrekt:

JONGE ENTHOUSIASTE

ZELFST. WERKEND KOK
die tevens leiding kan geven.

Hoog loon.

Inlichtingen tel. 02507-2253-4708.

Hotel V. d. Aar
Gevraagd:
2 DAMES
voor hotel schoon-
houden.

Inl. tel. 02507-4802.

Te huur gevraagd:
GARAGE OF SCHUUR
omg. Haltestraat.

Telefoon 6891.

WELKE JONGE VROUW
Is genegen mij en mijn
twee kinderen te verzor-
gen?
Huwelijk niet uitgeslo-
ten.

Lamlstraat 11, Zandvoort.

G. KOL
Schuitengat flat 7. Tel, 3212
ALLE VERZEKERINGEN

Aoto - Brand - Leven

Te koop aangeboden:
STENCILMACHINE

Telefoon 02507-2010.

een

Jong a.s. echtpaar zoekt

WOONRUIMTE
Telefoon 5007,

g mm dikke massieve

PARKETVLOEREN
Gelegd en greschuurd

v.a. S 39,50 p. m2 hicl. b.t.w.

Ook voor het opschuren van
oude vloeren.

Vrüblljveixd inlichtingen:

VAN DER PLUYM,
02507-6812.

Particulier vraagt 2 a 3

HUIZEN
té Zandvoort, voor geld-
belegging.
Mogen ook bewoond
zfln.

Brieven ond. nr. 424 bur,

v. d. blad.

Te huur gevr. voor de
maand juli:

VRIJ ZOMERHUIS
OF ETAGE
voor 4 volwassen pers.

Brieven ond. nr. 423 bur.
V. d. blad.

Plaats UTT
adTertentie
fn dit blad
Succes Tcrzekerd

Bel 02977-25141 voor nadere Inlichtingen.

Adverteren heeft succes
;v ~-,
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Mitsubishi komt met
negen modellen op de

Nederlandse markt
de eerste Mitsublshl's zUn in ons land
gearriveerd. De importeur, Hart Nlb-
brig en Greeve B.V., tot voor kort
Audl-importeur, heeft het import-
schap van dit Japanse merk op zich
genomen. Het is het vijfde Japanse
auto-merk in ons land en de grote
kracht by de start is de organisatie die
er achter staat. Een flink aantal dea-
lers, waarmede HNG al vele jaren con-
tacten heeft, hebben toegezegd het
dealerschap op zich te willen nemen.

Uitgebreid programma
Niet direct qua grootte van de model-
len, maar wel naar de mogeiykheden,
die de drie series bieden. De Colt Lan-
cer wordt leverbaar in vier uitvoerin-
gen, te welen drie met een 1400 cc mo-
tor en één 1600 cc versie. De Coit Ga-
lant met een 1600 cc krachtbron als
vlerdeurs luxe, 5-deurs stationcar en
een 2-deurs Hardtop. Daarna de Colt
Galant met een 2 liter motor in vler-
deurs uitvoering en een tweedeurs
Hardtop, beide met een vyfbak.

In 1917 al
Mitsubishi is de oudste Japanse au-
tomobielfabriek, die al in 1917 de eer-
ste personenauto's lanceerde. Mitsub-
ishi Motors Corporation maakt deel

uit van de Mitsubishi groep, de groot-

ste industriële onderneming ter we-
reld.

moderne motoren
Alle versies hebben een vierclllnder
krachtbron met bovenliggende nok-
kenas, schuin staande kleppen en een
vrti hoog vermogen. De 1400 cc levert

92 pk, de 1600 cc 100 pk en de 2 liter

motor 115 pk. Alle modellen hebben
een vloerpook.

Het rtJden met de diverse modellen,we
redeneen 1400 eneen 1600 cc, gafin het
kort het volgende beeld. Beide versies

hebben een zeer behoorlijke accelera-

tie, die door de gunstige versnelllings-

bakverhoudlngen, goed gespreid op de
weg komt.

De wegUgging Is onderstuurd en de
rechtuitstablliteit i,^ tot op vrij hoge
snelheid goed. Ook de remmen deden
hun werk goed.

Smaakvol interieur

Dat valt bil alle Japanse automobielen
altijd op. Een smaakvol aangekleed in-

terieur en een instrumentarium dat
alle Informatie verstrekt, die de berij-

der graag voor zich ziet

*",'n

De Subaru in andere
import-handen
De Japanse Subaru personenauto's, schikken over grote onderdelenvoor-

'atkomstig van het grote concern Fuji raden.
Heavy Industries, wordennuinNcder- Fuji fabriceerde in 1973 210.000 au-
land, België en Zwitserland verkocht to's, waarvan 100.000 van het type
doorMisucaEuropen.v.teZaventem 1400. De export- bedroeg 41.000 wa-
tn België. De Nederlandse afdeling is gens. Het grootste deel daarvan
gevestlgdlnRotterdamenstaatonder (30.000) ging naar de Ver. Staten. '

leiding van de heer E. van Galen. Ml-
suca is een dochteronderneming van In Nederland worden thans van de
Mitsui, het grote Japanse handelscon- voorwiel-aangedreven Subaru 1400 de
cem, dat de verkoop in geheel Europa volgende typen geleverd:

ter hand zal nemen. De auto's komen 2-deurs sedan ƒ11.595
m Antwerpen aan en worden vandaar 4-deurs sedan ƒ 12.170

verzonden naar de dealers. Key- S-deurs combi ƒ12,750
dealers, waarvan er in Nederland ze- coupé jr 12.750

ven tot tien worden aangesteld, be- coupé 2 carb ƒ 13.330

De Triumph 2500 TC
De Triumph met 2,5 liter motor die tot'

dusver InNederland opde marktwerd
gebracht als 2,5 PI {petrol injection -

bezlne-inspuitlng), wordt vervangen
door de 2500 TC. Dit type is voorzien
van twee carburateurs. Ook uiterlUk
heeft de wagen een verandering on-
dergaan, namelijk aan het front. De
voorzijde lieea de vorm en grille ge-
kregen van de Triumph Stag. De
nieuwe uitvoering heeft twee carbura-
teurs, wat een gunstige Invloed op hei

benzineverbruik uitoefent. Bij een
snelheidvan 120km/uurbedraagt dit 1

liter op 10,5 km. De topsnelheid Is 166

km/uur; de acceleratie van O tot 100

km vindt plaats in 12,6 seconden. Het
maximum vermogen van de motorbe-
draagt 99 DIN pk bU 4700 toeren per
minuut.

De Triumph 2500 TC Is een luxueuze,

comfortabele zes-cUinder wagen die

zeer goede prestaties koppelt aan dis-

tinctie en lilcomfort. Ook lange men-

Deel in van het

kentekenbewij s

:

rechts boven

of rechts onder?
Van 1 februari afmoet deel III van het

nieuwe kentekenbewijs op de voorruit

van de desbetreffende auto ziJn ge-

plakt. In verscheidene publikaties

wordt hiervoor de rechteronderhoek

gesuggereerd.

De KNAC is echter van mening, dat
hierdoor een uitzichtsbelemmering
kan ontstaan. Daarom adviseert de
Automobiel Club als bevestlgmg!.-

plaats de rechter bovenhoek te kiezen

dan wel bovenaan in het midden, dus
achter het spiegeltje.

Volkswagen
In de eerste negen maanden van dit

jaar heeft Volkswagen over de gehele
wereld 1.567.000 auto's ven-aardigd,

10% minder dan in de overeenkom-
stige periode van 1973. Deze teruggang
ligt vrijwel geheel In Duitsland; de fa-

brieken in Brazilië en Mexico voerden
de produktie met 14<"o op tot 518 000.

ledere derde Volkswagen wordt nu in

het buitenland vervaardigd.
De omzetvan hetconcernwas metDM
12,75 miljoen vrijwel gelijk aan vorig
laar. Door versohillende oorzaken (In-

troduktle van nieuwe modellen, stij-

gende loon- en materlaalkostcn, onze-

kere monetaire situatie) Is een verlies

echter onvermijdelijk.

Dr. Hans Bimbaum, de nieuwe voor-

zittervanderaad van commissarissen,
heeft in een coramehtaslr op de cUfers

gezegd, dat betaling van dividend bui-
tengewoon moeilijk zal zün.

scn vinden een comfortabele rüpositle

dankzy de bestuurdersstoel die over
een groot bereik" verstelbaar is. Het
stuurwiel is tevens verstelbaar. De uit-
rusting Is zeer compleet; er Is veel aan-
dacht besteed aan de geluiddemping
en het Interieur is luxueus uitgevoerd.

Verwarming en ventilatie staan op
hoog niveau.

Er zUn drie typen leverbaar; Triumph
2600 TC, Triumph 2500 TC met over-

drive, Triumph 2500 TC met autom.
transm., die resp. geprijsd ztjn voor;

f 15.900.- (incl. B.T.W.), f 16.950.- (incl.

B.T.W.), f n.480.- (incl B.T.'W.).

De zit in de goed gevoermde stoelen,

die een volledig verstelbare rugleu-

ning hebben, is in die zin goed, dat de

rug goede steun geeft, maar dat hel

zitoppervlak wat kort uitgevallen is.

De stand van het stuurwiel is zodanig,

dat de berijder met een gemiddelde
lengte van rond de 1.80 meter een uit-

stekende stuurpositie kan vinden.

Het uitzicht naar voren en opztj is zon-

der kritiek, naar achteren wat minder.
Met een goede zijspiegel vangtmen dit

probleem zonder meer op.

De vlerdeurs versies maken het de
achtennzittenden gemakkelijk in en
uit te stappen.Bü detweedeurs model-
len is de instap naar achteren wat
moeilijk.

De koirerruimtc, mooi rechthoekig
van vorm, laat een vrij behoorlijke
hoeveelheid bagage toe.

Ten mde van de komende Personen-
wagen RAI hl februari wonit de Mit-
subishi voor het publiek geïntrodu-
ceerd en dan hoopt men ook het dea-
lemet zo uitgebreid te hebben, dat het
hele land bestreken kan worden. Ook
zullen de modellen dan vlot leverbaar

worden.

Seat 124 Special
De Flat 131 die binnenkort leverbaar

wordt, volgtdel24opdieinmlddeisult
" dé produktie genomen is.'De produk-'
tle in Spai\]e gaat echter door. Naast
de Seat 124 is nu ook de Seat 124 Spe-
cial (in Spanje bekend als 1430) in Ne-
derland leverbaar. De prijs is door im-
porteur Leonard Lang B.V. vastges-

teld op f 10.600.-.

Gevolgen van

een kleinigheid

Wanneer een auto plotseling de ge-

e!>t geeft, kan dit velerlei oorzaken
hebben, je gaat je dan onmiddellijk

afvragen wat het mankement kan
zijn. Een storing in de stroomtoevoer

naar de bougies, de verdeler of de bo-

bine. Maar net zo goed kan het een
kleinigheid in de carburateur zijn. Er
zijn zoveel onderdelen, die draaien,

bewegen of op en neer gaan, dat een

storingnooit uitgesloten kan worden.
Een testauto, die wij nietzo langge-

leden bij de importeur gingen halen,

had nog maar weinig kllonicters ge-

reden. De inrijperiodc was achter de

rug en de auto kon worden ingeret

voor de testritten.

We waren nog maar een kilometer

of 40 van ons beginpunt verwijderd,

toen we plotseling op de autoweg stil

kwamen te staan. Opnieuw starten,

dan liep de motor heel evenen hetwas
weer afgelopen. Alles onder de mo-
torkap gecontroleerd en nergens was
iets te vinden wat op een storing

duidde.

Gelukkig kwam de Wegenwacht
vrij snel aangereden en werden ont-

steking en carburatie nagekeken.
Niels hielp echter. Na lang zoeken en
doormeten was de toestand nog pre-

cies dezelfde als bij het begin.

Dooreen toeval kwam dedealer van
hetmerkook ter plaatse en samenmet
de Wegenwachter werd alles gecon-
troleerd. Men stond voor een raadsel.

Na lang nadenken en zoeken werd
men het eens, dat het een storing in

het elektrische gedeelte moest zijn.

Maar waar? De bekleding onder het
dashboard werd losgemaakt en met
een zaklantaarn speurde men alle

draden en aansluitingen langs.

Het model was uitgerust met een
toerentellcr en aangezien, een elek-

tronisch werkende toerenteller zUn
impulsen van de ontsteking krijgt,

liep de stroomtoevoer naar de ontste-

king via de toerenteller. Hier bleek
het mankement te schuilen. Een
draadje d.m.v. een stekkertje ge-

klemd op de aansluiting aan de toe-

renteller was op de fabriek waar-
schijnlijk niet voldoende aangedrukt.
Tijdens het rijden was het er verder
afgeschoven en wij hadden nu net de

pech er door getroffen te worden. Nu>
zal men niet gemakkelijk op deze

plaats gaan zoeken; ooië de meest
doorgewinterde monteur niet.

Maar zoiets kan gebeuren. We zien

het ook bij het lanceren van raketten

.

met ruimteschepen. Nergens zal het

mechaniek beter en vaker gecontro-

leerd worden en toch werden er lan-

ceringen door uitgesteld, omdat er-

gens een storing optrad.

Na twee uur werken konden wij
verder rijden, omdat de Wegenwacht
en de garagehouder wilden weten,
waar de fout lag en het ook vonden.
Het is alleen te hopen, dat een derge-

lijke onverwachte staring anderen
niet treft,wantnietsisonaangenamer
dan onderweg te blijven steken.

Duidelijk en

krachtig gezegd

Een van de droevigste dingen, voor mij
althans. Is een automobilist die zijn

wagen misbruikt. HIJ accelereert bij-

voorbeeld snel en blijft dat doen ver

boven de capaciteit van zUn lagere

versnellhigen, alleen maar om liet la-

waal van de motor te horen dat als een
kreet van protest op mij alkomt. Ot hij

nadert een bocht met lioge snelheid,

draait het stuurwiel dan scherp om, al-

leen maarom dewagenonder zichweg
tavoclen schuiven en de banden te ho-

ren gieren.

Ikhebnooitbegrepenwaarom mensen
deze dingen doen. Sommige psycholo-

gen zeggen dat het is om de aandacht
te trekken. Dat bereikt men er Inder-

daad mee, maar het is op z'n zachtst

gezegd nogal dom.Ten ecrste.dczc au-
tomobilisten vormen een gevaar voor
andereweggebruikers en voetgangers,
omdat ze het grote risico lopen om de
controle over hun wagen te verliezen.

Ten tweede, zij demonstreren over-

duidelijk dat zit geen begrip en resjject

voor auto's hebben omdat hun rijged-

rag de wagen onnoemelijk veel schade
veroorzaakt

showrijder

Maar zo'n „showrijder" Is niet de enige
die zijn wagen misbruikt. Bijna ieder-

eenmaaktzlch er tot op zekere hoogte
wel eens schuldig aan. Dit gebeurt
lioofdzakelijk door het gebrek aan
aandachtvoot de technische staatvan
de auto en 4in onderhoud. Bijvoortip-

eldhetrijdenopbanden die teveel ofte

weinig spanning hebben kan het ban-
denleven aanzienlijk verkorten.

Goodyear zegt daarvan dat dit ook de
wlelstand kan verstoren en de werking
van het Ophangingssysteem schade-
lijk kan beïnvloeden. Het niet goed
functioneren van de ventllatorrlemen
en andere aandryiriemen kan verve-

lende gevolgen voor de motorkocllng
en het elektrische systeem hebben.

Ook een te laag oliepoll kan vitale en
dure motoronderdelen beschadigen.

De voornaamste reden waarom wij

onze wagens zo dikwijls verwaarlozen

ligtwaarschilnUlkinlietfeitdatwiJhet
'

goed lUnctioneren van de auto als Iets

vanzelfsprekends aanvaarden. Auto's
echter hebben ook hun „fysieke" pro-

blemen en moeten reparaties onder-i

gaan. Als u zich realiseert hoeveel dui-

zenden onderdelen er in uw wagen zit-

.

ten en iiet feit dat al deze onderdelen
met elkaar in verbinding staan en sa-

'

men moeten werken, dikwijls onder

rij-impressie Lancia Bèta coupé

Sinds 1970 iser bij Lancia veel gebe-

urd; bestaande Lancia modellen met
hun karakteristieke techniek werden
uit de produktie genomen en in 1972

verscheen de Lancia Bèta, waarin

naast vele eigen Lancia ideeën ook
veel Flattechniek was verwerkt. Maar
ondanks dit laatste bleek de voorwie-

laangedreven Lancia Bèta een uitste-

kende auto, waarin Icwaliteit nog dui-

delijkterug te Wnden was. Dat de ver-

koopcijfers desondanks niet omhoog
schoten; kon maar één oorzaak heb-

ben: hetpubliek liep niet zowaiTO voor

de vlerdeurs met ztJn vloeiend aflo-

pende achterzijde. Dat er ooit een
coupé.versie Vï|n de Bèta zou verschij-

nen, stond eigenlijk vanaf liet begin

vast; het zou anders een te grote breuk

met de Lancia traditie zijn.

De coupé versehilt-afgezlen van zUn
prachtige, agressieve eb in eigen huls

ontworpen carrosserie - op meer dan
. Één punt van de Bèta Berihia. De 1592

of 1756 cc motoren staan weliswaar

weer dwars voorin doch leveren wat.

meer vermogen dan hun vlerdeurs

broeders, t.w. 108 en 12P pk (Berlina's:

100 en 110 pk); aangezien de coupé car-

roserle wat lichter is, heeft deze ver-

mogenwinst vooral zijn vruchten af-

geworpen voorwat betreft de accelera-

tie. In combinatie met de
5-versnellingsbak zijn cijfers van 10,2

resp 9,5 seconden van 0-100 km haal-

baar, zonder dat Je de hidruk krijgt de
motor (met twee bovenliggende nok--

kenassen en een snaaraandtijvlng, net
als bij de Fiat 132) sterlc over te belas-

ten. De bak schakelt via een wat kor-

tere pook dan in de Beriina bijzonder

vloeiend en licht, en de koppeling
werkt zeer exact.

ANDER WEGGEDRAG
Hetmeest opmerkelijke van de Bèta

coupé is zijn totaal anderweggedrag in

vergeUJküig met de vlerdeurs. Natuur-
lijk, belde ^n vanwege hun voorwie-

laandrtjving nogal sterk onderstuurd,
maar dankzij de kortere wielbasis en
enkele verbeteringen aan de aandrij-

fassen (iruniddels ook op de vlerdeurs

doorgevoerd) gaat de coupé letterlijk

als op rails, vooral op zeer bochtige en
wat oneffen wegen. Met 120 pk op de
voorwielen zijn stuurreactles natuur-

lijk voelbaar doch zij worden voor een
groot deel opgevangen door een effec-

tieve stuurdemper. De vering is aan de
stugge kant. maar geeft je eerder een
„veilig" gevoel met de weg dan een
niet-comfortabele zit. Heel fraai is de
afwerking van het interieur met mo-
quette op de vloer en velours voor de
fïinctloneel gevormde zetels met
standaard aangebouwde hoofdsteu-

nen, zowel voor als achter; de stoeien

zouden alleen wat forsere rugleunin-

genmogen hebben. Fraaie en sinds het
modeijaar 1975 ook goed afleesbare

zwarje Instrumenten (metoliedruk-en
temperatuurmeter en zelfs een olie-

peilmeter!) geven een duidelijke in-

formatie.U zult wel begrepen hebben:
deBetacoupé(rubn20.500 gulden incL
lichtmetalen wielen) is een auto om
verliefd op te worden.

*

De Simcai 1100 LX
in Nederland
Hetleverlngsprogramma vanChrysler
Nederland is recentelijk uitgebreid

met de Simca 1100 LX. De prijs van de
LX IS vastgesteld op f9395.- (Incl.

B.T.W.). De Simca 1100 LX zit in de'

1100 lijn qua prijs hiermee tussen de
Simca 1100 LS (f8795.-) en de 4-deurs

GLS (f 9795.-5.

Technisch is deLX gelijk aan de Simca
1100 LS. Het verschil tassen de twee
modellen komt vooral tot uiting in de
uitvoering van het interieur. De stoe-

len met aangebouwde hoofdsteunen

en verstelbare rugleuningen en het

beklede stuur«'iel van de 1100 TI, be-

horen namelijk tot de standaard uit-

rusting De stoelen en de achterbank

zUn gestoffeerd met een orar\je bekle-

dlngsstof met een nopix'nmotlef. Een
brede bles in een contrasterende kleur,

accentueert de talllelijn van de carros-

serie. De type-aanduiding LX is in de-

zelfde contrasterende kleur op het kof-

ferdcksel aangebracht.

Verdere verschillen met de 1 100 LS zUn
de opengewerkte velgen (van de 1100

Special) en de kleine matzwart gespo-
ten wieldoppen. Achterultrijlampen

ztJn standaard op de LX en tegen

meerprijs (f175.-) is elektrische ach-

terruitvcrwarmlng leverbaar. De
Simca 1100 LX is leverbaar in de kleu-

ren Jaune Maya, Orange Pendhjari en
Brun IncaMetalllsé. Met deüc uitbrei-

ding IS de Simca 1100 personenwagen-

lijn gekomen op 6 modellen, die in 13

uitvoeringenkunnen"worden geleverd.

Alle Simca 1100-modellen worden nu
standaard met mistachterlamp gele-

verd. Tot voor kort bestond alleen de

mogelijkheid om in het achterllch-

thuls een mistachterlamp in te bou-

wen.

„Particuliere vervoermiddelen - naast

en geïntegreerd met een adequaat
openbaar vervoer - zijn op de eerste

plaats een mogeHJkheld tot vrijheids-

belevlng. Zij geven ons een keus, ver-

breden onze horizon, moedigen het

leggen van contacten aan, geven ons
dagelijks leven meer comfort en zün
bovendien gereedschap bij het werk.

Dat dit logische waarheden zijn, bewe-

zen door daden, niet door woorden, ts

iedereen duidelijk."

Giovanni Agnelli, president-directeur

van Fiat .sprak niet lang geleden by de

openingvande autotentoonstelling In

Turijn deze woorden.

Opel voert in Duitsland een reclame-

campagne met als doel het verloren

gegane contact met een aantal Opel-
rijders weer te herstellen. De automo'
billsten worden daarbU op de gevaren
van het zelfaan de auto werken, gewe-
ien. De actie werd gestart, toen bleek
dat van de 3.3 min Opel tKzitters

slechts 1.5 min regelmatig in de werk-
plaatsen van Opel dealers komt.

«J,>'
,

',
De veranderingen in de dollarkoers de

'

'i'^-r'i laatste jaren hebljen een gunstige in-

'•"^yfêf- vloed gehad op de priisstclling van
Amerikaanse auto's buiten de Ver.

Staten. Ook stegen de prijzen van de
Amerikaanse producenten mindei.
dan die van de Europese industrie

Voorts waren er ontwikkelingen (vei-

ligheid, kleinere wagens), die er toe

leidden dat de Amerikaanse auto's

van de jongste bouwjaren beter ge-

schikt waren voor de Europese markt
dan de typen uit de zestigerjaren. Dit'

alles was er de oorzaak van dat de im-
porteurs zichmeergingen interesseren
voor deze modellen, terwijl bovendien
de zgn. parallel-import in betekenis

toenam.

Vooral het afgelopen Jaar heelt de
Amerikaanse auto in Nederland her-

nieuwd in de belangstelling gestaan.

Het marktaandeel, dat was teruggelo-

pen tot 0.1% in 1972, steeg vorig Jaar -

vooral dankzij de afzet in de tweede
helft - tot 0.2'ri). In de eerste negen
maanden van dit Jaar is er bijna een
verdrievoudigingvande registraties te

constateren. Er werden vla de ofllcléle

Importeuis 1.417 wagens verkocht
tegen 526 in dezelfde periode van 1973

Het marktaandeel is hierdoor weer op
0.5% gekomen. Een verdeling over de
merken geeft hety volgende beeld
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AUTOSPUITERIJ

W. MICA
ERKEND FOCWA-BEDRIJF

^/ HAVENSTRAAT 65 - HEEMSTEDE

TEL. 023-283828.

Voor ƒ 3,50 een grote

mand haudgekloofde

OPENHAARDBLOKKEN
ba

bv Haarlems Hardhout
Prinsessekade 53, Haar-
lem, tel. 023-321165-

314107.

EXTBA VOORDELIG:
40 manden is 2 kubjn.
voor ƒ 120,— gebracht.

VOOB ALLE MERKEN
HOORAPPARATEN

Alle soorten batterUen en
snoertjes.

Col: voor Ziekenlonds.

G. JANSSEH
Gedipt, audiclën.
Binnenweg 92, tel. 286963,

toestel 4.

VANLENT
OPEL-DEALER

OCCASIONS
Demonstratie automobielen

OPEL COMMODORE

1974 Opel Comm. GS Coupé 3000 km
met radio, nieuwpr. 24.500,— nu 19.800,-

1972 Opel Comm. GS Coupé d. groen 10.350,-

OPEL REKORD

1974 Opel Rekord 1700 S m. radio 2x 11.250,-

1972 Opel Rekord 1700 6.400,-

1972 Opel Rekord Caravan 1700 7.850,-

1971 Opel Rekord groen vinyldak 5.100,-

OPEL MANTA
1973 Opel Manta 1900 rood 9.650,-

1973 Opel Berlinetta d.rood 9.350,-

1973 Opel Manta gold 6.700,-

1972 Opel Manta groen 7.750,-

OPEL ASCONA

1974 Opel Ascona 1600 radio 9.000,-

1973 Opel Ascona 1200 7.650,-

1973 Opel Ascona 1900 SR 9.600,-

1972 Opel Ascona Voyage Stationw. 7.850,-

1971 Opel Ascona 4.500,-

OPEL KADETT

1974 Opel Kadett Line Green 7.950,-

1973 Opel Kadett Luxe 20.000 km 6.750,-

1973 Opel Kadett Special 6.750,-

1971 Opel Kadett Pastback 4.200,-

1970 Opel Kadett 3x 3450 4.100,-

DIVERSEN

1973 BMW 2003 Touring 23000 km
1973 Datsun 1200
1973 Simca 1100 Stationwagen 5 dr
1972 Simca 1301 Special
1972 Chevrolet Malibu 4 dr

schuifdak en radio
1972 Fiat 850 Coupé

11.000,-

6.100,-

6.850,-

4.600,-

9.200,-

3.850,-

Verschillende automobielen In prijzen van
1.000,— - 2.500,—

VANLENT -OPEL -HEEMSTEDE

Opel showlial Dreef 261 - Raadhuisstraat 49,

telefoon 023-281550.

VANLENT -OPEL -AALSMEER

Verkoop en service

Oostelnderweg 110, telefoon 02977-20990.

VAN LENT - OPEL - ZANDVOORT (nrd)

Verkoop en service
Kamerlingh Onnesstraat 15, tel. 02507-5346.

Inruil mogelijk, financiering General Motors.

Zaterdag geopend van 10-17.30 uur.

uffermans

Gasverwarming

BLEKERSVAARTWEG 51

HEEMSTEDE
Telefoon 286 892

Slotlaan 2, tel. 28 85 75

loodgietersbedrijf

ZUIDER GARAGE
Hildebrandlaan 2 (eind Kleine Houtweg)

Haarlem. Telefoon 280120.

AUSTIN
MORRIS
TRIUMPH

Uw British Leyland-dealer waar de service
goed is.

MERCEDES-BENZ
MITSUBISHI

AUDI

overveen:
Bloemendaalseweg 329. Tel.: 023 - 32 62 50.

HAARLEM:
Amsterdamsevaart 114. Tel.: 023 - 31 77 10.

OCCASIONS
Mercedessen 20 stuks 200 D - 220 D en
240 D fabrieksnieuw en demonstratie.

alles in diverse kleuren, 1974.

Ook met schuifdak en/of automaat

HONDERDEN GULDENS ONDER
NIEUWPRIJS.

Nu ook fabrleksnieuwe 240 D 3.0 Itr.,

vijf cylfnder.

200 D al vanaf ƒ 2S.S00.—

.

MERCEDES 240 DIESEIi AUTOMAAT
Stuurbekrachtiging, schuifdak, etc 1974

MERCEDES 350 SLE COUPé AUTOMAAT
zeer veel extra's 1973

MERCEDES 350 SLC COUPé AUTOMAAT
MERCEDES 250 C COUPé AUTOM. 1972 en 1973

MERCEDES 220 DIESEL (zeer mooi) 1971

PEUGEOT 504 CABRIOLET 20.000 km 1974
SIMCA 1000 LS 14.000 km, radio 1974
MORRIS MINI 1000 DE LUXE 18.000 km .

.

1972
FORD CAPRI 3000 GT XLR 1970

OPEL REKORD In absolute nieuwstaat, ori-

gineel, 60.000 km (voor de liefhebber) 1960
MERCEDES 220 DIESEL met schuifdak, di-

verse accessoires, 50.000 km., nov 1973

En tevens vragen wij te koop schadevrije automo-
bielen van recent Jaartal!

EN DIVERSE INRUILWAGENS.

Inkoop - Verkoop - Inruil en Taxatie.

Onze welbekende 10.000 km garantie.

Vlotte financiering 12-36 maanden.
Elke keuring wordt gaarne toegestaan!

AUTOBEDRIJF

SINTBAVO
AMSTERDAMSEVAART 28 - HAARLEM.

Telefoon 023-313240 - 313241 en
privé 325039. '

Dagelijks geopend vanaf 9 uuri

U kunt te allen tijde terecht want wij

wonen boven de zaak.

ELECTBISCHE WEKKERS
voor huls en op reis

reeds vanaf ƒ 25,—.

JUWELIER SMIT.
Raadhuisstraat 89,

tel. 280267, Heemstede.

AUTOBANDEN

Verkoop, Inruil en
balanceren.

Cloosterweg 17, H'stede,

telefoon 280557.

<£^«v^'> v£%'v.i»iu(ioï'ii^V .^

CS
X ^ ^fSif^^tAtV^vJ^V^ivtVA^M

De GSpéciai bezit alle kenmerken(de eigenschappen waar-
mee de GS alom grote bewondering oogst, omdat inij pre-

cies datgene biedt wat van een auto wordt verlangd:

zuinigheid met behoud van alle comfort en veiligheid.

Welnu, de GSpéciai is zuinig. Zijn 55,5 (DIN) paardekrach-
ten geven u maar liefst 14,3 kilometer voor één liter benzine
bij een constante snelheid van 90 km/u. En wat voor kilo-

meters! Zéér comfortabele kilometers

10.780

CITROEN
Il HOOCEVEEN

Grijpensteinweg/hoek Westelijke Randweg -

Leidsevaart, Haarlem. Telefoon 023-248221.

INTEGRAAL MOTORHELMEN
bij ons 110,

—

BROMFIETSHELMEN bfj ons 25,—

AUTORADIO'S en ANTENNES div. prijzen.

Ruime keus WAS- en POETSMIDDELEN.

TEVENS GROTE WASSERETTE
voor uw auto; behandeling met shampoo en was

automatische droging. Klaar in 5 minuten!

W. GROOT
Marnixstraat117.

Haarlem. Tel. 262284.

Voor reparaties aan alle merken auto's.

'n AANRIJDING? Geef uw reparatie

In goede handen l

bij APELDOORN & ZN - alles in één hand ;

carrosserie - reparatie, plaatwerk,

uitlijnen, mofTeien, spuiten,

levering en montage VOORRUITEN.

CARROSSERIE REPARATIE BEDRIJF / Sinds 193S

f^peldoorn&'Zn
Stephensonstraat 8-23, Haarlem, tel. 24 48 27

FOCWaI Lid Ned. Ver. van Carrosscriebedr. I Depól Vcüigglas

•^ï**' * '*V*' '-**' **

AUTOBEDRIJF

W.G.TWEEHUIJSEN 'T
Haarlem, Zyiweg 242 hoek Randweg. JU^DV

'

Telefoon 023-326310*

Dealer voor: Haarlem-Heemstede, Zandvoort, Halïweg-Spaarndam.

/S2
(vor.vo)

Gevr. voor 1^2 ochtenden
per week

HULP IN KLEIN GEZIN
Event. halen en brengen
mogelijk.

Tel. 023-243955 na 16.00 UUT
Bentveldweg 13, Bentveld.

OOK IN 1975 MEEST
GESPECIALISEERDE
ZAAK VOOR UW BABY

EN KLEUTER.

DE BABYBOX
Binnenweg 140, Heemstede.

KUNSTGEBITTEN-
REPARATIES

Tandtechn. Laboratorium

K. Aoketna, ïordensstr. 60.

b/h Houtplein, Haarlem.
Telefoon 315934.

Motorenrevisie VAN RIJK vof.

— Revisie en reparatie van
benzine- en dieselmotoren— Krulcas balanceren— Vermogentestbanic— Motorafstelstation— Race- en rallymotoren
(motorvermogensproefbank)

— startmotor-, dynamo- en— verdelerstestbank

Amsterdamsevaart 22
Haarlem— Telef. 023-32 14 48/31 21 17.

Benault 5

Renault 15

UW service-zekerheid
bij rinko

De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurten en reparaties met de modernste
apparatuur worden uitgevoerd (o.a. electro-

nische diagnose). Dus snel. Door speciaal
opgeleide monteurs. Met vaste reparatie-

tijden zodat alle arbeidskosten u vooraf
bekend zijn.

Renault-service waar u als Renaultrijder op
kunt rekenen.

een renault loopt langer opeen liter RENAULT'

rinko
Oranjestraat 2-12, Zandvoort Tel. 02507-2323 en 2424

VAN DER KWAST
AUTOMOBIELBEDRIJF

biedt aan wegens bemiddeling — met drie

maanden garantie — enige schadevrije auto's,

meestal afkomstig van eerste eigenaar. Deze
verkeren alle in fantastische staat. De wagens
zUn by aflevering voorzien van een GRATIS
inspektiebeurt, eventueel ia kombinatie met
keuringsrapport. — Auto's beneden de tweedui-
zend gulden géén garantie.

Finaocderlngr 2X)NDER aanbetalini^ mogelijk.
Nieuwe Caravan type Dickson LT

ƒ 5950,- of ƒ 185,- p.m.
Fiat 600 Special, 12 mnd. oud 2000 km

ƒ 4350,- of ƒ 160,- p.m.
Toyota CoroUa 1200 Economie

'73 ƒ 6150,- of ƒ 170,- p.m.
t. '73 ƒ 4950,- of ƒ 160,- p.m.

'72 ƒ 5250,- of ƒ 160,- p.m.
'72 ƒ 4950,- of ƒ 160,- p.m.
'72 ƒ 3450,- of ƒ 150,- p.m.

t. '72 ƒ 4750.- of ƒ 160,- pan.
'71 ƒ 5950.- of ƒ 190,- p.m.

Lancia Fulvia Coupé 1,3 S Rally
'71 ƒ 5750,- of ƒ 175,- p.m.

Ford 13O0 L '71 ƒ 4950,- of ƒ 160,- p.m.
VW K 70 L •71f4750,-of/160,-p.m.
3 X Opel 16 S '71

T.a. ƒ 5250,- of ƒ 160,- p.m.
Matcos 3000 Automatic t. '72 ƒ U.950,-
Simca 1000 Rally '71 ƒ 3750.- of ƒ 150,- p.m.
Ford Capri 1700 GTXL '70 ƒ 5250,- of ƒ 160,- p.m.

Fiat 125 S
Benault 6 TL
Simca 1301 Special

Peugeot 204 bestel

Opel Rek. 1700 L
Pcuseot 504

•70 ƒ 3750,- of ƒ 150,- p.m.

ƒ 1750,- of ƒ 120,- p.m.
•70 ƒ 3250,-of ƒ 130,- pjn.

ƒ 3450,- of ƒ 150,- p.m.
•69 ƒ 6950,- of ƒ 195,- p.m.
'70 ƒ 2950.- of ƒ 130,- p.m.

Benault 16 TL
Opel Rekord 1700
Toyota Corona
Ford Escort '70

Mercedes 250
Austin Mini 1000

3 X Simca 1100 GLS '70

v.a. ƒ 2950.- of ƒ 130,- p.m.
'70 ƒ 2750,- of ƒ 130,- p.m.
•70 ƒ 2450,- of ƒ 130,- pjm.

f70 ƒ 1950,- of ƒ 125,- p.m.
•69 ƒ 5850,- of ƒ 170,- p.m.

BMW 2002 met gasinstall.

'69 ƒ 4950,- of ƒ 160,- p.m,
t. •eg ƒ 3150,- of ƒ 150,- p.m.

•69 ƒ 2950,- of ƒ 130,- p.m.

Toyota Corolia 1200
Fiat 600 D
Audi 100 LS
Volvo 144 S

Opel Kad. fastb.

Opel Rekord 1700
Ford Escort
Ford 17 M
Opel Kadett Car.
Opel Rekord 1700
Ford 12 M
Simca 1301 LS
Opel Kadett

'69 ƒ 2650,- of ƒ 130,- p.m.
•69 ƒ 2650,- of ƒ 130,- pjn.
•68 ƒ 1950,- of ƒ 120,- p,m.
•69 ƒ 1750,- of ƒ 120,- p.m.
'68 ƒ 1250,- of ƒ 110,- p.m.
•68 ƒ 1450,- of ƒ 120,- pJU.
'66 ƒ 750,-

LINDENLAAN 30-32
SASSENHEIM

TEL. 02522-11336

Fa. van Kooten-Piët
Houtplein 18-20, Haarlem, tel. 023-319195, via alle buslijnen bereikbaar.

Tevens: radio cassetterecorders - 8-track, ski- en rally-Jacks in speciale aanbiedingen!

officieel HO dealer voor

Haarlem - Heemstede - enz.
In je oren knopenï DATSUN kopen!
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ZANDVOORT

(n deBEZETTINGSTIJD
Herinneringen aan een fel bewogen periode

Hoe li3t begon
Ja, hoe liet eig.'i Jijk allemaal in Zand-

voort begon, is niet zo eenvoudig meer

na te gaan. Voel waardevol materiaal uit

deze tyd is verloren gegaan, zodat we
moeten aigaan op herinneringen en op

lietgeen oude Zandvoorters ons mede-

deelden.

Het jaar 1938 was voor Zandvoort een
goed jaar. Ondanks de toenemende span-
ningen üi de wereld bleef Zandvoort in

de running en het waren vooral de Duit-
sers, die een behoorlyk goed seizoen
brachten. Er heerste vrolijklieid en jolüt

in de talrijke etablissementen aan de
Noordboulevard, de hotelbezetting bleef

redelyk en het Jaar 1938 vervloog als een
Jaar, waarin men alle hoop gevestigd
had op de zo voor het oog zo goedgun-
stig verlopen konferentie in Müuchen
tussen Cliamberlatn en Hitler. "t Zal wel
loslopen' meende men algemeen, ondanks
de bezetting van het Rijnland door de
Duitsers en de steeds dreigender toon
die'men uit Duitsland vernam.

Zo ging Zandvoort het Jaar 1939 in. En
ook dit viel nog mee, althans aanvanke-
lijk. BU onze Oosterburen nam de Jo-
denvervolging steeds feller vormen aan.
Dit had tot gevolg, dat veel Joden uit-

weken en in Holland hun heil zochten,
Zandvoort profiteerde daarvan mee en
spotters noemden in deze tijd Zandvoort
wel 'het Joden-aquarium'. Hoe dit alles

ook z;), Zandvoort maakte opnieuw een
redelijk goed seizoen. Maar toen Hitler in
september Polen bhmeuviel en Engeland
zich niet meer afzijdig hield, toen werd
het steeds moeilijker. Zandvoort zelf had
nog weinig last van de zich steeds uit-

breidende oorlog, al gebeurde het nog al

eens dat overtrekkende bommenwerpers
hun last lieten vallen in de wateren van
de Noordzee, óók in de nabijheid van
Zandvoort.

Het werd een winter, die steeds benau-
wender werd, doch men bleef vol goede
moed, want de Duitsers zouden Neder-
land bü al hun krijgsverrichtingen wel
al neutraal gebied blijven beschouwen,
hetgeen Hitler herhaalde malen verze-
kerd had en daar vertrouwde men maar
op. Hoe liep het alles heel anders dan de
mens had kmmen voorzien. Een ramp-
periode stond ook voor Zandvoort voor de
deur.

Op 5 mei 1940 vielen de Hitler-benden
Holland binnen, onverwacht en geheel
onvoorbereid. Tegen de overmachtige
Duitse legermacht kon Holland weUilg
of niets uitrichten. In vUf dagen was het
pielt beslecht en stond Nederland onc' ir

Duitse bezetting.

De Zandvoorlse kranten bleven met hun
berichtgeving aanvankelijk zeer summier.
Zo lees ik In het Zandvoorts Nieuwsblad
25ste Jaargang No. 38:

'Op de dag. waarop Nederland in de oor-
log betrokken werd, kwam het kollege

van burgemeester en wethouders des
morgens om 8 uur in vergadering bijeen.

Burgemeester H. van Alphen memoreer-
de — blijkens de notulen — de ingetre-
den oorlogstoestand, welke het gemeente-
bestuur voor veel moeilijkheden zou
plaatsen. Spreker was ervan overtuigd,
ten volle op de hulp van de wethouders
te kunnen rekenen. De burgemeester wil-

de dat omtrent alle zaken zoveel mogelijk
overleg zou worden gepleegd met de le-

den van het kollege en in bepaalde ge-
vallen tot werkverdeling overgaan. Wet-
houder C. Slegers werd belast met de
voedselvoorziening en wethouder A. J.

van der Moolen zou de financiën behe-
ren. In het geval burgemeester van Al-
phen niet meer als zodanig zou kunnen
optreden, zou de leiding bü wethouder
C. Slegers berusten, terwijl, deze, — In-

dien nodig — zou worden vervangen door
wethouder van der Mooleii. Het kollege

zag de zaak koelbloedig onder de ogen,
(dat kon toen nog, want Duitsers waren
er in Zandvoort» nog niet en men wist
niet wat Zandvoort nog boven het hoofd
hing) en nam 'aanstonds een aantal
maatregelen.

Zo werd besloten aan de leveranciers en
winkeliers van levensmiddelen aan te

zeggen, dat aan ,de klanten per dag
slechts de levenlsmlddelen, benodigd
voor één dag, mochten worden verkocht.
De burgemeester zou er daarbU voor
zorgdragen dat del burgerwacht zo nodig
de politie zou assisteren om bestormin-
gen van de winkels tegen te gaan en alle

moeite te doen om kasgeld te verkrijgen
bil de N.V. Bank voor Nederlandse Ge-
meenten. Voorts de Tcelder van het raad-
huis te versterken, ifilsmedc die van het
gebouw van Publieke Werken. Ook de

Op de foto ziet u rechts het huis met de waranda, pension Zendijk, eigenaar de
heer Trompetter, die tevens horlogemaker was. Links: de voorzijde van het huis

van dr. Tichelaar. Direkt rcchtsaj bij pension Zendijk, de Zeestraat (richting

strand). Direkt linksaf bij huis van dr. Tichelaar de Zeestraat (richting dorp).

Ten zuiden hiervan de toenmalige Engeïbertsstraat, het verlengde van deze straat

in noordelijke richting ging over in de dr. Joh. Metzgerstraat. De tegenwoordige
Burg. Engeïbertsstraat was vóór 1945 de Heemskerckstraat.

sirene van het pompstation van de rio-

lering te doen gebruiken voor de lucht-
boschermingsdlenst en met liet aanleggen
van schull-loopgraven te wachten tot
een beeld kon worden verlaegen van de
uiteindelijke toestand.

Er bleken geen bezwaren te bestaan dat
particulieren afzonderlijk of groepsge-

wijze schullgelegenhcden maakten, ter-

wijl het personeel van de reiniging zoveel

mogelijk zou worden gereser\'eerd voor
de luchtbeschennlng en te verbieden,

dat benzine zou worden verkocht, ten-

zij met schriftelijke toestemming door of
namens de burgemeester gegeven. Wet-
houder C. Slegers kreeg opdracht maat-
regelen te nemen voor het in Zandvoort
aanwezige vee een telltag te organiseren
en drie oiitvangstposten in te richten
voor de van elders te evacueren bevol-
king. Voorts de «holen.nlet te sluiten,

doch de oudérs-vrij te laten hun kinderen -

al dan niet naar school te zenden, de
openbare bewaarschool zou echter wel
gesloten worden.
Op 13 mei werd nog besloten voor
ƒ 50.000,— noodgeld te doen drukken en
de burgemeester te machtigen ten dien-
ste van de evacuatie ƒ 20.000,— op te ne-
men. In het kader van het evacuatleplan

was Zandvoort namelijk aangewezen om
Inwoners van Bussum op te nemen. De
ontvangst van deze geèvacueerden was
intussen tot In details georganiseerd. Het
snelle verloop van de krijgsverrichtUigeu
maakte deze evacuatie echter overbodig.
De gemeenteraad kwam op 17 juni 1940

voor het eerst In oorlogstijd bijeen. BiJ
de opening van deze vergadering .sprak

burgemeester H, van Alphen van een
plechtig ogenblik en gaf uiting van ziJn

gevoelens van dank voor de waardige
houding van Zandvoort In de thans be-
leefde stormachtige periode. Spreker
wekte de raad op, eendrachtig deel te

nemen aan opbouwend werk. Leden van
de raad waren toen de heren- van der
Moolen, Kerkman en Suerlnk, (SDAP)
Elffers en Bolwldt (gemeentebelangen).

Slegers en Vader (RKSP) van der Werff
en Joustra (CH) Kemp Alg. Zandv. Be-
lang) Molenaar en Kuiper (groep Mole-
naar), terwijl er een vacature bleef door
het overlijden van de heer Toombergen
(groep Molenaar),
Deze raad verrichtte zijn taak met voort-

varendheid en wijze zelfbeperking. De
vergaderingen waren van korte duur en
de discussies bleven beperkt. De begro-
ting voor 1941 werd op 20 november 1940

vastgesteld. De behandeling vergde nau-
welijks een-half uuri
Op 24 Juli 1941 werd burgemeester H. van
Aiphen In zijn woning aan de Brederode-
straat No. 77 door WA en NSB-ers ge-

molesteerd, omdat hij trachtte te vcr-
hindeien dat zijn huis met biljetten van
de V-aktie werd beplakt. De gemeen-
tepolitie was spoedig ter plaatse om de
Indrlng/ers te verdrijven, maar kon.niet
voorkomen dat een groot aantal rulten
werd vernield, meubilair werd beschadigd
en de burgemeester werd gewond. Deze
kon echter op 28 juli weer de raadsverga-
dering presideren.
Hoe liep het alles echter allemaal anders
af, dan men in deze tiJd had venvacht.
Daarover hopen de volgende artikelen
klaarheid te brengen onder de titel: 'Hoc
het verder ging'.

Tenslotte voor dit artUcel nog een drie-

tal punten waaraan U enig houvast hebt.

1. Van 10 mei tot 31 augustus 1941 was
de gemeenteraad nog In funktie.

2. Van 1 september 1941 tot 18 novem-
ber 1942 bleef burgemeester H. van Al-
phen de gemeente besturen, waarne-
mende de taak van de gemeenteraad.

3. Van 18 november 1942 tot 6 mei 1945

stond Zandvoort onder een volledig

N.S.B.-bowind.

Kuiper Sr.

Wordt vervolgd.
Nadruk verboden.

1973 goed

garnalenjaar
DEN HAAG — De garnalenvisserij in

Nederland heeft in 1973 uiteenlopende

resultaten opgeleverd. Aldus een door

de afdeling Visserij van liet Larul~

bouw-Economisch jTistituut onlangs

uitgebrachte publikatie.

De aanvoer van garnalen was in 1973

groter dan in de Jaren 1971 en 1972,

hoewel het niveau van voorgaande Ja-

ren nog niet werd bereikt. Ook de totale

besomming van de garnalenvisserij ver-

beterde. Doordat echter ook het aantal

gamalenvissersschepen, voor het eerst

sinds een aantal Jaren, toenam bleek

de gemiddelde besonunlng per schip

niet in alle groepen te zijn gestegen.

Met name in Zeeland en in Wiertngen
werden hogere besommingen geboekt,

in Harllngen, Zoutkamp en Termunten
werd minder besomd. Ondanks stijgen-

de kosten bleek het nettoresultaat bij

een toegenomen besomming ook gun-
stiger, doch bij de vaartuigen uit noord-

oost Nederland was het nettoresultaat

als gevolg van de gedaalde besommin-
gen ongunstiger.

Voor de gehele garnalenvisserij geldt

dat de besomming in 1973 ongeveer 1,7

miljoen gulden hoger was dan in 1972,

terwijl de kosten 1,4 miljoen hoger wa-
ren. Dit leidde tot een netto-overschot

dat met ƒ300.000,—- was toegenomen.

Door de garnalenuissersuaartaigeii loerd

in 1973 Vlinder dagen gevaren dan in

1972. Ook icas de. visserij in het alge-

meen dichter bij huis gelegen. Het aan-
deel van de visserij in de Duitse Bocht
(de z.g. Sylt-visserij) is in 1973 belang-

rijk afgenomen ten gunste van de vis-

serij in de nabije Noordzee en de Wad-
denzee.

JOVD contra

openb. kollekte

voor Portugal
OVERVEEN — Het bestuur van de af-

deling Kennemcrland van de jongeren

organisatie Vrühcid en Dcraokralie heeft

in een schrijven aan het kollege van
burgemeester en wethouders zijn afkeu-

ring uitgesproken over de vergunning

van b. en w. aan de PvdA tot het hou-
den van kullektes in de gemeente Zand-
voort ten bate x-an de socialistische be-

weging in Portugal.

'Het bestuur van de JOVD Kennemcr-
land keurt deze beslissing principieel af

en spreekt zijn verontrusting uit over

het precedent, dat hiermee geschapen
wordt' zo schrijft men.
De JOVD is van mening dat kollektes

van (partij) politieke aard slechts gehou-
den dienen te worden In de kring van le-

den en sympathisanten van betreffende

partij of groepering en dcrlialve niet in

het openbaar.
Het bestuur van de JOVD heeft besloten

tot dit schrijven, nadat men uit zeer be-
trouwbare bron liad vernomen, dat de
beslissing, die nog niet in de openbaar-
heid is gebracht, door b. en w. van Zand-
voort voor 15 december is genomen.

Uitslagen

Tuinkeuringen
ZANDVOORT — Op verzoek van de af-

deling Zandvoort van de Koninklijke

ItlaatscbappU voor tuinbouw en plant-

kunde vestigen wU noff graag even de
aandacht op de bijzondere avond, die

morgen (vrijdag) aanvangend om 8 uur
wordt gehouden in het verenigingsge-

bouw 'De Krocht'.

Daar zullen vóór de pauze de prijzen

worden bekend gemaakt van de in 1974

gehouden tuinkeuringen, alsmede de eer-

volle vermeldingen.
Na de pauze zal de heer H. Vader uit

Haarlem een dia-kauserie houden over

de duüiflora en de duin- en strandvo-
gels. De entree is gratis en diverse at-

trekties staan eveneens op het program-
ma.

PvdA Zandvoort

kiest bestuur
ZANDVOORT — Donderdag 16 januari
houdt de PvdA, afdeling Zandvoort de
jaarlijkse algemene ledcnvcrgaderiTig.

De bijeenkomst wordt gehouden in het
CSemeenschapsliuis en begüit om 20.00

uur. Naast de traditionele goedkeuring
van de Jaarverslagen van bestuur en
fraktie vermeldt de agenda onder meer
het punt verkiezing afdelingsbestuur.

In dit bestuur zijn drie vakatures,

waaronder die van de afdelingsvoor-
zitter.

Gewest

Kennemerland
HEEMSTEDE '— De kommissie van ad-
vies en bijstand voor onderwijs- perso-

neelszaken en financiën zal op woensdag
15 Januari om 9 uur in het raadhuis van
Heemstede in openbare vergadering bij-

eenkomen.
De agenda vermeldt de volgende onder-
werpen: 1. Verslag vergadering d.d. 18

november. 2. Leefmilieu in Zuid-Kcnne-
merland. 3. Rondvraag. 4. Sluiting.

Plannen hyppodrome in gevorderd stadium

Nieuwjaarsreceptie Nawijn

trok veel belangstelling
ZANDVOORT — Er zijn heel wat handen geschud tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van burgemeester A. NawJjn en mevrouw Nawljn-Ham-
burger.'De bel£Sigsfëlïing'"'was ddnöerdagavtind tussen acht uur en
half tien zo groot, dat de vertegenwoordigers van het bedrijfs- en ver-

enigingsleven, politie, brandweer en inwoners van de gemeente Zand-
voort een half uur in de rij moesten staan om de beste wensen voor

het jaar 1975 over te brengen aan het echtpaar A. NawJjn.

Onder de bezoekers bevonden zich ver-

der de raad van elf van kamavalsvere-
niging 'De Scliarrckoppen' niet hun
prins Buus de Achtste, De kamavals-
prins verkoos op deze receptie druiven-
sap boven de rode wiJn,

Daar Wullum geen lid is van 'de blauwe
knoop' kwam het ons vreemd voor, dal

de karnavalsprUis de voorkeur gaf aan
de alcoholvrije drank. Onze verbazing

opmerkend kwam Buus de Achtste zelf

met de verklaring en hij zei: 'We gaan
vanavond de aan het karnaval deelne-

mende Icroegbazen even gelukkig nieuw-
Jaar wensen en dan heb Je een onder-
grondje echt wel nodig.'

De BTV'er
Naast de door zijn verblijf van drie

maanden in Afrika, bruto gebrande oud-
gemeenteontvanger de heer Schouten

'Warme' nieuwjaarsduik

stond het oud-raadslld de heer Pas, die

met nieuwe plannen in Zandvoort rond-
loopt. Eén van die plannen is zijn BTV-
er, een maandelijks verschijnend orgaan
van zijn groepering Bevorderhig Toeris-

me en Verkeer, waariii het in 1974 niet

herkozen raadslid zijn BTV-mening
geeft aan zijn circa tweehonderd sym-
pathisanten.
De VVD-raadsleden Joustra en Glelen
waren op deze receptie niet meer zo en-
thousiast over het voetbalelftal van
raadsleden en enkele maanden geleden
was dit tweetal toch echt wel wat Je

noemt voetbalgek. 'Misschien kiezen we
wel voor een andere snelle sport zoals

dammen' grapte Picter Joustra.

Hyppodrome
Het nieuwtje, dat wc tijdens de nieuw-

jaarsreceptie \'an Zandvoorts ecrtsc bur-

ger opdeden was het optimistische geluid

van de stichting Uyppodrome. De plan-

nen voor een permanente renbaan voor

paarden verkeren in een ver gevorderd

stadium.

Momentcel worden er tekeningen ge-
maakt en de gemeente Zandvoort is mo-
mentcel bezig met het uitzoeken van een
voor dit doel geschikt terrein binnen het
circuit. Van de planning in de buurt van
het Duintjesveld heeft men moeten af-

zien, omdat men op dit stuk terrein niet

uit de voeten kan met een vijfentwintig

meter brede renbaan.
Het ligt In de l>edoeIing om het gehele
komplex hi te passen In het duingebied.

Zoals de grond er nu bij li^t komt de
baan te liggen op vijf meter boven Am-
sterdams Peil, maar men gaat drie me-
ter lager. Door het afgraven komt zand
vi'ij waarmee omliggende duüitoppen ge-
vormd kunnen worden.
Verder ligt het in de bedoeling, dat de
bovenkant van de tribune als dakterras
gaat dienen voor de racebaan. Boven-
dien bestaat de mogelijkheid om In de te

bouwen tribune een sporthal te kreëren.

Met oog en oor

de badplaats door
De optimist

De Nieuwjaarsreceptie, elk jaar van

Zandvoorts ecrsie burgers, acht ik om
méér dan één reden belangrijk.

Deze bijeenkomst versterkt niet alleen

de band tussen overheid en burgerij,

doch óók tussen de burgerij onderling.

Er heerst altijd een prettige, onge-

dwongen sfeer en Je kunt je haast met
voorstellen, dat diezelfde raadzaal me-
nigmaal het toneel wordt van grote

meningsverschillen.

Op zulk een avond aan het begin van
het jaar lijkt het allemaal nog paiö en

vree en kun je niet begrijpen, dat er zo

af en toe nog wel eens een zekere sub-

stantie aan de knikker komt. Boven-
dien doe je er enorm veel nieuws op,

warmeer je zo met oog en oor de bad-

plaats doorgaat. Je spreekt alleman en
iedereen.

Zo liad ik onder andere een gesprek

met onze Cenav directeur, de heer Be-
renpoot, die mij verzekerde de toekomst
voor het circuit dit jaar zeer optimis-

tisch in te zien. HiJ grondde dit op de

feiten dat er geen wereldkampioen-
schappen voetballen meer zijn, dat het

weer moeilijk slechter zal kumien zijn

dan dit in het afgelopen seizoen het

geval was en dat er zich steeds meerde-
re mogel;jkheden openen om hel cir-

cuit te gebruiken voor andere doelein-

den dan alleen voor de auto- en motor-
rensport.

Hu wees daarbij op het Hyppodrome en
het feit, dat op 1 augustus de eerste

draverijen met paarden zullen worden
gehouden. 'Wie weet, wat daar alle-

maal uit kan voortvloeien' zei hij mij.

Het is leuk, zulke optimistische gelui-

den te lioren in het nu nog in winterse

rust verkerende Zandvoort.

Reiger
Een inwoner van onze gemeente heeft

alweer een reiger gesignaleerd.

De fraaie vogel za; op het dak van een
huis in de Frans Zwaanstraat. Zeker
op vissen te loeren in de vijver aldaar.

Of het DE beruchte reiger is, die de
goudvissen-v^jvertjes in de Zandvoorl-
se tuinen leegvreet, valt nog niet te

zeggen. Maar in elk geval bent u ge-
waarschuwd. Dek de zaak af met fijn

kippegaas om de vogel daartoe geen
kans te geven.

Op die dag is echter het vuurwerk, (het
eerste in dit seizoen) reeds vastgelegd.

Dat moest wel, anders kon men er met
meer aankomen. Maar wèl wil men er
éen aaneengesloten feeslweek van ma-
ken. Of dat lukken zal, is nog de grote
vraag, want er zijn verscheidene komi-
tee-Ieden, die 1, 2 en 3 mei de allerbe-

roerdste dagen vinden uit de bezet-
tmgstijd, die geen enkele reden bieden
tot feestviering. En daar ben ik het
voor een groot deel wel mee eens. Maar
dat de eerste week in mei (met inbe-
grip van Koninginnedag 30 april)

groots zal worden opgezet, dat is een
vaststaand feit.

En o ja, denkt u er vooral om, dat we
in dit geval niet alleen mogen aanleu-
nen tegen de overheid? Ook onze bur-
gerij heeft lil deze een plicht. De dure
plicht van de waardering te tonen voor
het herkrijgen van onze vrijheid. Dat
IS tocli wel een paar dubbeltjes waard,
vindt u niet? Mag ik er u wat dit laat-
ste betreft, even aan herinneren dat de
direkteur van de Algemene Bank Ne-
derland, de heer W. G. Grol, penning-
meester van het komitee is? Hij zal u

Naar Canada
De voorzitter van onze Zandvoortse
Handelsvereniging, de heer Leo Dui-
venvoorde, is deze week voor familie-
bezoek vertrokken naar Canada en en-
kele plaatsen in Amerika. Hij zal een
maand wegblijven. Hopelijk komt hij ir ir
met een schat aan gegevens terug, die -^
mogelijk kunnen worden aangewend
tot verdere groei en bloei van onze ge- Bollenprobleeitl

VerscmUende inwoners van Zandvoort

graag van advies dienen en uw bijdra-

gen voor de feestviering in ontvangst
nemen.

•9-

Kerstbomen lekorl
De verbranding van de kerstbomen, op
het strand, zowel als in noord. Is dit-

maal erg povertjes geweest.

Het waren maar armetierige brand-
stapeltjes, waar de Zandvoortse brand-
weer de brand in stak. In tijd van een
half uur was de hele zaak bekeken.
Maar daags daarna zag Je overal weer
afgetuigde kerstbomen liggen. En de
jongens van publieke werken sjouwen
zich rot, om die hele zaak maar weer
weg te werken. Kan dat nu niet an-
ders?

Die jaarlijkse kerstboomverbranding
moet een zaak worden, die de gehele
gemeente Zandvoort aangaat en daar-
aan mankeert nog al het een en ander.
Laten we op de dag van de verbranding
nu eens gaan zorgen voor geen kerst-
bomen-tekort.

meente.

Fcestweek
Elders in dit blad treft u een lijstje aan
van verlangens en wensen ten opzichte
van een te houden fccstweek van 30
april tot en met 5 mcL
Nu moet u vooral niet denken, dat alles

in dit opzicht al in kannen en kruiken
is. Er zal nog heel wat moeten worden
gekonfereerd, voor het otficièlc pro-
gramma kan worden bekend gemaakt.
Dat programma zal dan eerst b. en w.
nog moeten passeren voor goedkeuring.
Er moeten nog sub-kommissies worden
gevormd en de raad zal nog moeten
beslissen over een eventuele subsidie
ten aanzien van de feestviering op 5
mei.

licbbcn mU gevraagd wat xe eraan moe-
ten doen, dat hun geplante bloembollen
nu a] boven de grond komen.
De oorzaak moet gezocht worden in
het abnormaal zachte en natte weer.
Ja, dat weet ik ook niet beste mensen.
Zou het wellicht ktmnen helpen om ze
weer uit te graven en ze dan omge-
keerd weer in de grond te zetten?
Morgenavond (vrijdag) komt de afde-
ling Zandvoort van de Maatschappij
voor tuinbouw en plantkimde in open-
bare vergadering bijeen. (Gratis toe-
gang). Stelt u daar deze waag eens.
Het advies van een expert, (en die ziJn
er dan niet weinig) kan in dit geval
wellicht wonderen doen. Want voor een
nachtvorstjo houden deze amatem--
boUciipjepers hun hart vast.

KUYPER sr.

Verhoogde

uitkering

DEN HAAG — Mhüster Westerterp
(Vorkeer en Waterstaat) deelt in een
brief aan de Tweede Kamer mee, aat

thans wordt overwogen de som van de
uitkeringen aan de provincies voor de
wegen me': ƒ40 miljoen te verhogen. Do
bedoeling hiervan is de werkgelegenheid

in de weg- en waterbouw te verruimen.

De provincies kunnen deze verhoging op
verschillende manieren en voor verschil-

lende doeleinden gebruiken. De ƒ 40 mil-

joen kan bijvoorbeeld rechtstreeks ge-

bruikt wurden voor aanvulling van de
tekorten die bij het onderhoud van de
wegen zijn ontstaan. Of de provincies

kunnen leningen tot een totaal van on-
geveer ƒ300 miljoen afsluiten, waarbij
rente en aflossing uit de verhoogde uit-

kering kunnen worden betaald.

Minister Wcsterterp kondigt in de brief

tevens aan vóór Pasen 1975 bij de Kamer
een wetsontwerp hi te dienen, dat voor-
ziet in een wijziging van de verdeelsleu-

tel voor de uitkertagen in het kader van
dB Wet uitkering wegen.

Inzake wegenprohlematiek

\ Haarlem gepasseerd

Expositie

Begijnhof
HAARLEM — Teneüide het historische

belang van het, volgens de Waalse Kerk
van Haarlem, schromelijk vei-waarloosde

Haarlemse Begijnhof voor een ieder

zichtbaar te maken organiseert de eer-

der genoemde kerk een kleine tentoon-
stelling in het Bisschoppelijk Museum
aan de Jansstraat 79 te Haarlem, waar
naast vele foto's en tekeningen ook de
belangrijkste stukken uit de archieven
van het Begijnhof voor het eerst wor-
den geëxposeerd, alsmede de hoofdzaken
van de opgravingen op hel Epgijnhof.
De opening van de tentoonstelling 'Het
Haarlemse Begijnhof om oen rnstaura-
tic' wordt op vrijdaginiddag 10 Januari
om 15 uur verricht door do lieer P. J.

Yperlnn, hoofd dircktic Musea, Monu-
menten en Archieven van liet mhiislerle

van CRM te Rijswijk.
De tentoonstelling omvat: Archivalia
vanaf de stichting in 1262 tot heden;
opgegraven vooi-werpeii zelfs tcruggaaud
It ' hnt b gin van de Jaartelling; platte-

gronden en rekonstruktics uit het verle-

den; olbecldlngen en foto's uit de aclil-

tiende en negentiende eeuw; fotorepor-
tages en luchtfoto's van de huidige si-

tuatie; gevelwanden en restauratie-
voorstellen en 'Leuven in België als een
schoolvoorbeeld van een gerestaureerd
begijnhof.

ZANDVOORT — 'Gaan we er nu al uit?'

merkte een lid van de Haarlemse zwem-
klub DWR op, nadat hü tot zes maal
toe met zijn naar schatting dertig klub-
geiioten een frisse duik had genomen in

de Zandvoortse Noordzeegolv<n ter hoog-
te van de Rotonde.
De stoere zwemmers en zwemsters had-
den aan de traditionele nieuwjttrsduik

(die DWR dit Jaar van zwcmklub NJord
had overgenomen) dan ook wel eens een
koudere klus gehad. Dit elk Jaar hon-
derden toeschouwers trekkende evene-
ment vond onder voor dit Jaargetijde
zeer milde weersomstandigheden plaats.

Geen ijzig noord-oosteiiwindje, maar
een zacht briesje. Dit ia kombinatie met
een 'aangenaam' zeewatertempera-

tuurtje van acht graden maakte van do
vroege badgasten beslist geen helden.

Maar dat het weer zo meewerkte konden
de baders en baadsters niet helpen want
zo zei een zwemmer na afloop: 'Als het
gevroren had, waren we oo'- In de gol-

ven gedoken. Het mooie weertje was ge-

woon meegepikt',-

HAARLEM — Ilaarlem betreurt de be-

sILssIng van de gemeenteraad van Heem-
stede om bii de minister van volkshuis-

vesting en ruimtelijke ordening aan te

dringen op een verbinding tussen Weste-
lijke Randweg en Zandvoortsclaan.
Bui^emcester en wethouders van Haar-
lem hebben het kollege van Heemstede
geschreven dat een dergelijk rechtstreeks

kontakt met de minister, zonder voor-

overleg met de buurgemeenten, Iri strijd

is met de gemaakte afspraken. In het
overleg over de wegenprohlematiek la

Zuidelijk Kennemcrland is door de ge-
meenten gepleit voor een 'knelpmitcn-
ovcrleg' tussen rijk, provincie en de be-
trokken gemeenten.
Het kollege acht de eenzijdige Heem-

steedse benadering een Inbreuk op deze
afspraken en zeker geen ondersteuning
van het gemeenschappelijk ]x)gen de ge-
westelijke problemen — en met name
de regionale verkeersproblemen — in
goed intergemeentelijk overleg tot een
verantwoorde, liefst snelle, gewestelijke
oplossing te brengen.
Burgemeester en wethouders van Haar-
lem kondigen aan do minister te verzoe-
ken het eenzijdige verzoek van Heem-
stede aan te houden tot hem het stand-
punt is overgebracht van liet dagelijks
bestuur van het gewest Kennemerland.
Burgemeester en wethouders hebben het
dagelijks tiestuur verzocht deze kwestie
20 spoedig mogelijk ter dlskussle te stel-

len.

Voorlichting

studenten VU
AMSTERDAM — Op zaterdag 4 Januari
1975 zal aan de Vrije Universiteit de
Jaarlijkse voorlichtingsdag voor adspl-
rant studenten en hun ouders worden
gehouden.

De voorlichting wordt per studierichting
en tweern, al per dag gegeven, 's Mor-
gens om 11 uur en 's middags om 2 uur.
De adsplrant student wordt daardoor in
de gelegenheid gesteld zich op meer dan
één studierichting te oriënteren.
Voor deze dag hebben zich 1282 scholie-

ren aangemeld, terwijl 670 ouders de
wens te kennen gegeven hebben met hun
zoon of dochter mee te komen.
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DE NIEUWE 'MONDI' VOORJAARSKOLLEKTIE
IS GEARRIVEERD

KONTAKTLENZEN

blouses - rokken — spencers — vesten — pantalons in de voorjaarstinten apricot
op elkaar afgestemd, tegen betaalbare prijzen.

ecru en pistache — geheel

LADY GORTINA
Anegang 25a, Haarlem

GORTINA MODES
: Kerkplein 3, Zandvoort

T

Door verlaging BTW-tarief v.a. 1 januari 1975

10% KORTING op de huidige prijs.

LANT NU EEN BOOM!
y

alle soortenbomen

^1
boomkwekerij

Ékdraljer
herenweg 103'''heemstQde-holIand^tel. 023-286455

Dagelijks geopend van 07.00 tot 17.30 uur. Zaterdags tot 15.00 uur

et IS zover

PRIJSKRAKERS
JACKS 92/164 v.a. . . .
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Bestuursfout kost badmintonklub een jaar

BC LOTUS MIST DE TITEL
ZANDVOOBT — 'In 1980 moeten we in

de hoofdklasse zitten en dat is mogelük,
als we geen bokken meer schieten'. BC
Lotus voorzitter Hans v. d. Meije ziet de
toekomst van zUn badmintonklub opti-

mistisch tegemoet. Op 26 juli bestaat HC
Lotus drie jaar. In het twee en een haU
jarig bestaan heeft de klub de wind mee
gehad, op die ene gemene windhoos na.

Een windhoos die plotselmg kwam op-
zetten met het gevolg, dat de planning
van het. eerpte team in één zaterdag-
avond werd 'weggevaagd.

In twee jaar was men moeiteloos van de
derde klasse naar de eerste klasse opge-
stoomd en ook dit seizoen was het kam-
pioenschap van de eerste klasse In zicht.

Alles ging volgens planning. Doubleren
was er niet bü, maar een stomme be-
stuursfout deed het uitzicht op de over-
gangsklasse vervagen.

Kansen verspeeld
Hans v. d. Mijo: 'Op 16 november heb-
ben wü onze kansen verspeeld. We had-
den het wedstrUdprogramma foutief

overgenomen en daardoor waren wü in
de veronderstelling, dat we 'op zondag-
morgen In Amsterdam moesten aantre-
den teg Martlnus. Het bleek echter dat
we zaterdagavond In dezelfde hal had-
den moeten spelen tegen konkurrent
Mlnerva.
Zaterdagnacht belde Mlnerva me op,
met de mededeling, dat we de sleutcl-

wedstrüd hadden verloren, omdat we
thuis waren gebleven. Die verliespunten
kmmen we niet meer goedmaken, want
12 januari spelen we onze laatste wed-
strijd tegen Velsen. Mlnerva komt die
laatste kompetitledag uit tegen SOSKA
en die verliezen ze niet. Voor ons erg
vervelend, want zo'n rot geintje kost ons
een jaar'.

Misbruik >

Mlnerva heeft dankbaar gebruik (Hans
V. d. MUe noemt het misbruik) gemaakt
van de stommiteit van het BC Lotus-
bestuur. De Zandvoortse badmintonklub
heeft om klementle gevraagd bü de Ne-
derlandse Badminton Bond. De bond
had wel oren naar de argumenten van
de Zandvoorters en was bereid een
nieuwe wedstrüddatum uit te schrijven,
maar dat kon slechts als Minei-va ermee
Instemde.
De Amsterdammers voelden er echter
nlete voor, men was wat biy met deze
toch wel onverwachte overwinning. Toen
men de konfrontatie met het eerste BC
Lotus team met daarin oudlJmond-spe-
ler Peter van Wük en oud Haarlem

speelster Jaimy Hogenkamp-Llst uit de
weg kon heeft men het niet gelaten.

Kommentaar van Hans v. d. MUe: 'Reg-
lementair staat Minerva in haar recht.

Dat is erg jammer, want ik ben van
oordeel, dat reglementen er zijn om het
spelen te begeleiden en niet zoals nu ge-
beurt om het spelen te verhinderen. Nee,
in onze ogen heeft Minerva zeer on-
sportief gehandeld'.

Door deze gang vau zaken is BC Lotus
het volgend Jaar waarschünlUk zeer
sterk vertegenwoordigd in de eerste klas-

se van de distrlktskompetltie. Het derde
team kan namelijk op de laatste kompe-
titledag in Velsen op 1? januari kam-
pioen worden van de tweede klasse.

Komt BC Lotus' derde keus door de op
het kampioenschap volgende promotie-
wedstrijden, dan speelt het derde team
eveneens het volgend jaar in de eerste
klasse.

Het vierde team is reeds kaïnpioen en
motlewedstrüden voor de tweede klasse,

speelt op 1 februari In Amsterdam pro-

Grote waarde
Successen die de klub volgens vice-voor-
zitter Bob Been te danken heeft aan de
inzet en het enthousiasme van de spe-
lers en de trainers en hü zegt: 'Peter
van Wijk en Janny Hogenkamp-Llst
ziia als trainers en spelers van grote
waarde voor onze vereniging. In de lan-
delijke kompetitie heeft dit tweetal
enorm veel ervaring opgedaum en dat
brengen ze nu over op onze spelers en
speelsters.

Zü zien ook waar het talent zit. Nieuwe
leden komen ook niet direkt in de wed-
strijdsport. Pas als de grondbeginselen
zijn bijgebracht en Peter van W^k en
Janny Hogenkamp zien er wat in, dan
haalt dit duo de speler of speelster uit
de rekreatlesport naar de wedstrijdsport.
Vooral met de jeugd zijn we hard aan
het knokken en ik ben ervan overtuigd,
dat er het volgend jaar wat los komt'.

Hoop op jeugd
Het Is duidelijk; BC Lotus heeft de hoop
voor de toekomst gevestigd op de jeugd.
Hans V. d. Mije beaamt deze gedachte
en hij zegt: 'Het was onze hele opzet.
We zijn in 1972 gestart met vijftig leden.
Uit die leden konden we een goed eerste
team samenstellen, maar dat team kan
maar een paar jaar de eer van de vere-
niging hoog houden. Na. enkele Jaren
worden de spelers te oud en dan moeten
we over goede jeugdige spelers beschik-
ken, die het karwei af kimnen maken'.

En in die opzet lijkt men geslaagd, want
onder de honderdvijf en veertig leden
bevinden zich volgens Hans v. d. Mije
vele jeugdleden, die zich reeds nu in hun
sport hebben waargemaakt.
BC Lotus geeft haar leden alle gelegen-
heid om zich te ontplooien in de bad-
mtatonsport. Na het kompetltieselzoen,
dat in januari eindigt, worden onderlinge
wedstrijden en toernooien gehouden. Op
de woensdag- en vrijdagavonden wordt
getraind in de Pelllkaanhal, terwUl op
zaterdagmorgen gebruik wordt gemaakt
van de Piinsessenhal.

Eigen sporthal

Het liefst heeft de klub een vast onder-
komen, maar volgens Hans v. d. M^e is

dat in Zandvoort met één sporthal een
onmogelijke zaak en hy vertelt: 'Twee
Jaar geleden hadden wij plannen om in
Zandvoort een sporthal te bouwen. De
geldschieters hadden we al en namens
enkele Zandvoortse sportverenigingen
hebben we onze plannen voorgelegd aan
het kollege van burgemeester en wet-
houders.
Het vorig Jaar kregen we van b. en w.
Ijerioht, dat onze plannen geen doorgang
konden vinden, omdat de gemeente over
enige tijd een gymnastieklokaal aan de
Linnaeusstraat gaat bouwen. Hopelijk
komt er met de realisering van dit gym-
nastieklokaal verbetering in de toestand
want momenteel is de Pellikaansporthal
voor sportlef Zandvoort te klein'.
In die sporthal organiseert BC liOtus
Jaarlijks het Interscholalr badminton-
toemooi.
Aan dit toernooi, dat tijdens de
herfstvakantie wordt gehouden, nemen
de Zandvoortse lagere scholen deel. Het
volgend jaar staat dit toernooi waar-
schijnlijk ook open voor de middelbare
scholen uit Haarlem.
Op 22 februari 'wordt het open jeugd-
toemooi gehouden, terwijl in de paas-
vakantie een gekomblneerd jeugd-
senioren toernooi plaatsvindt. Door mid-
del van open Jeugdtoemooien protieert
BC Lotus de Interesse van de Jeugd op
te wekken voor de badmintonsport.
'WU leggen de basis voor de jeugd en dat
Is een gezonde basis, want op een goede
dag kan een vereniging viJf jaar draai-
en' zegt Hans v. d. MiJe.
En de interesse voor deze sport neemt
toe getuige het ledenaantal van de Ne-
derlandse Badminton Bond. In 1960 had
de bond 3400 leden. In 1970 was het aan-
tal gestegen tot negentien duizend en
momenteel staan ruim dertig duizend
Nederlanders ingesclux;ven bij de Neder-
landse Badminton Bond.

TZB bedwong koploper

(Adv. Ingez. Meded.)

Off. dealer

GARAGE H. STRIJDER
BXJRG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

ZANDVOORT — Koploper Waterloo is

er niet in geslaagd om tegen TZB beide

punten te bemachtigen. Na een enerve-

rende wedstrijd, waarin in beide helften

twee maal werd gescoord, werd het ten-

slotte een puntendeling: 2-2.

Belde ploegen begonnen vriJ behoudend.
TZB ontwikkelde "een ^ licht veldover-
wicht. Pas na veertig minuten werd dit
beloond. Wlm Koning schoot hard tegen
de paal en de bal carajnboleerde voor de
voeten van Peter Auberlcn. Hü had wei-
nig moeite om te scoren.

Waterloo kwam vlak voor rust langszij.

Bü een hoge voorzet tastte Iedereen mis,
Inkluslef Henk Bos. Tuijl kon voor de
gasten de gelijkmaker laten aantekenen.
Na rust bleken beide ploegen gelijkwaar-
dig. Het zware veld eiste een ijzeren kon-

dltle, waai-over belde formaties beschik-
ten.

Het was 'Waterloo, dat een voorsprong
nam. Ed Keur en Jaap Lammers werden
weggeduwd (hiervoor werd tevergeefs
geprotesteerd) en Jennlnga kon met een
lage schuiver scoren. Dit gebeurde twin-
tig minuten voor het einde. TZB pro-
beerde met een fel offensief de gelijkma-
ker te forceren.

Rob Berck Beelenkamp werd door lucht-
gebrek gewisseld voor Guus Roskam. BU
de eerste de beste aanval ging hij er met
,de bal vandoor en schoot via een IJmui-
denaar raak: 2-2. TZB kreeg hierna nog
enkele kansen op de overwinning. De
wedstrijd eindigde echter lii een gelijk-
spel, wat de verhoudingen goed weergaf.

De stand:
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XSfBTinu'öDdsini
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Datn^ndebelangipste iacombinatiemetde-raikel-

eigenschappenvandenieuwe •waudige variomaticeenvan de
DAF46.'VeiKgheidtot3neIk zuinigstewagens iazijnprijs-

detafl. Bovendien isde 46 door klasse. Tochzeker een gesprek
toepassingvaadeSSOccmotor enproeüitDJet onswaard.

gebouwd uit veilighcuul

Uw dealer:

YMA
Brederodestr. 6-10, Zandvoort. Tel. 02507-3242

19

Te koop uit erfenis

verkregen:
5 antieke koperen gewrichten

in blok van 1 kilo tot 50 gr.

ƒ 125. 19 kleine koperen
gewichtjes ƒ 125, Antiek
^oper 1 kilo gewicht ƒ 65.

500 gram ƒ 20. Antiek maat-
kannetje f 25. Antiek paar-
denbit ƒ 15. Antieke sigaren-

plank ƒ 20. 2 oude vestzak

horlogc's ƒ 50. 3 oude poly-

chroom tegeltjes ƒ 75. 4 an-
«tieke wandimrden ƒ 100.

Tel. 070-461307 of 652405.

DONDERDAG 9 JANUAR

omn^mmm

Vrije etage sout. of huis
jnet batlBclegenheid in of

nabij centrum voor half
juni t/m eind juli.

Fam, P. F. VorsteiTOan,
Geleenstr. 46-11, Amster-
dam, tel. 020-425321.

tï<wt^ii:V/(Jfo4^t&Èi5i^S*^^i^4s

Naast onze gerenommeerde
woon^trines worden ook
eiken hoekkasten voor o op
maat gemaakt bij Wete-
rings wandvKrines.
Jan yan Vuurenstraat 2,

Nunspeet.

Het hoogtepunt van n«
bmllort is een gedicht tbd
FIGARO, onvergeteiUk als

uw trouwdatum.
Jan van %'unrenstraat t,

Nunspeet.

GAS- EN OLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor aJ uw: S.4.NITArRE INBICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonvaal: Scheipcnplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

VRSJSTAAMD WOONHUIS
naliij centrum dorp te koop aangeboden.

Oud-IIoII. stijl met open haard, plavuizen
tegelvloer, balkenplafond.

Betegelde keuken en douche.
Kelder. Z slaapkamers.

Geheel ontruimd te aanvaarden.

Inlichtingen:

MAK. S. ATTEMA & ZN.

llogeweg G4-6C. telefoon 2715.

t iseen bijzondere Rat,en dat is-ie!

Zeer cpmerkél^ke

formule van de 128:
•5 de vier nieuwe, versehülende Sport Campus.

anan
Autobedriff ZANDVOORT

BURG. VAN FENEMAPLEIN 27. TEL. 4580.

RtomittlT UW service-zekerheid
bij rinko

De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurten en reparaties met dé. modernste
apparatuurworden uitgevoerd (o.a. electro-
nische diagnose). Dus snel. Door speciaal
opgeleide monteurs. Met vaste reparatie-
tijden zodat alle arbeidsicosten u vooraf
bekend zijn.

Renault-service waarti als Renaultrijder op
l<unt rél<enen.

Renault 6

een renault loopt langer op een liter RENAULT^

rinko
Oranjestraat 2-12, Zandvoort TeL 02507-2323 en 2424

Zaimgmetbenzinetinaar
ig inetniiinte enkotnfoit*

;^jj,itc^-

./ \

Zeker, liet is mooi dat deze Datsun 1 op 14,2 rij'dt als u
konstant 100 en 1 op 16,2 als u konstant 80 km rijdt.

Maar nog mooier is het dat u de Datsun 120 Ygewoon kunt
>^ kopen om zijn puce autokwaliteiten en komfortabele

.,.,,^. kompleetheid.

\

V I

Er is ruimte voor lange benen
en forse koffers. In.een

scliok-absorberendeveilighcicls-

^ " carrosserie. Metsamendruk-
bare stuurkolom. Met bekrach»

* / tigde remmen. Met sportieve
y- \Ioerpook. Met heerlijke slaap-

^ stoelen. En met een ventilatie-
-*• systeem dat bij gesloten ramen

frisse lucht binnenlaat, maar stofen
'

herrie buitcnhoudt En dat is nog
lang niet alles. Maar mogenwe 'n paar

^ verrassingen bewaren tot uwptoefdt?

Priizcn ïnd. BTW af Lisse: Datsun 120Y f 9.550,s
de Luxe f 9.995,-*; de Luxe 4-deurs f 10,600,-;

Datsun 12oy Coupé f 11.590|,s stationwagen f 10.750,-
* Alcerprijs automatische iransmwsie f 1000,-.

Priiswijagingcri voorbehouden.
ttbK<ll']

|

Datsiinl20Y

TUNE CENTRE
JANSSEN

KAMERL. ONNESSTRAAT 23 ZANDVOORT — TELEFOON 02507-5966

De nieuweAUDI 50
met meer comfort,meer kwaliteit,

meer veiligheid en meer service

Hij staat bij ons klaar voor
uw proefrit. Die moet u echt

maken,want pas dan voelt u zijn

muurvaste wegligging door de
voorwielaandrijving. En z'n be-

trouwbare korte remweg. (Ge-

vaarvoor slippen is er niet door
bet speciale AUDI-veiligheids-

onderstel en de negatieve stuur-

rol-radius).Danvoeltudeprima

„rit" in de anatomisch gevorm-
de voorstoelen. Samen met: de
perfecte vering zorgen die voor
veel rijplezier, ook op de lange

afstand.

En voor de betere service

tonen we u graag onze werk-
plaats. Met geschoolde mensen
en de modernste elektronische

hulpmiddelen.
Niet alleen nu, maar ook

later is dezeAUDI een fijn bezit.

AUEHNSU
Vóorsprongdoortechniek

GARAGE H. STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102, ZandvoorL Tel. 02507-4565,

>

•%«'
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Magere brandstapels

ZANDVOOR7
van vrUdaga
ken van de g.

clers van kn

Voor de Rotoi.

tje snel tot as

gaande jaren

fb brandstapels
'"t vee! te mcr-
::ie df Icvcran-

.•Idcn spdaan.

. . • ; ; L-jrwljl 1

cie 'ma lüstap'j

otnpel-

voor-
garant

stond voor een vreugde\'uur van mins-
tens een half uur.

De bewoners van Nieuw-Noord hadden
een groter aantal kerstbomen op het
terrein aan de Linnaeusstraat vergaard
en voor een weugdevuur moest men dan
ook vrijdagavond In Nieuw-Noord zyn.
czie foto). Waarom de aanbreng van

kerstbomen dit Jaar zo povertjes was, is

voor de politie een groot vraagrteken,

maar het valt onze ordebewaarders wel
op, dat er dit jaar veel privébrandstapel-
tjes zijn gevormd. Bovendien zUn er In
het eerste weekend van dit jaar veel
kerstbomen In de hulskamers blüvea
staan.

Boeiend opera/

operette konsert
Achteraf bezien mag men zich afvragen
of een driekwart bezette grote zaal in

liet verenigingsgebouw 'De Krocht' tegen
een entreeprijs van ƒ7,50, zoals dat zon-
dagavond het geval was, niet bevredi-

gend mag worden genoemd voor het ope-
rcltc-operaconcert, dal onder auspiciën

van het Impressariaat-conccrtbureau
'Figaro' uil Hoofddorp gegeven werd.

Ons inziens was het dat wel, want het

waren tenslotte maar een zestal be-

roepssoUsten, jong en enthousiast, die

met begeleiding aan de vleugel deze

avond waar moesten maken. Dat hebben
ze gedaan, en hoe! Ze wisten de zaal

meerdere malen tot laaiend enthousias-

me te brengen.

We hadden-' de 'gVoep teeds' eferder 'ge-

zien en gehoord in augustus en stelden

toen reeds vast, dat een her-optreden In

Zandvoort zeker gewaardeerd zou wor-
den. Dat dit zo was, is zondagavond on-
omstoteiyk bewezen.
Hier werden fragmenten uit operettes en
opera's gebracht op hoog muzikaal ni-

veau, die grote bewondering afdwongen.
Aan kunst van een dergelUlc gehalte

heeft Zandvoort grote behoefte en daar-
om myn verzoek tot 'VW-direkteur Theo
Hilberts, die eveneens aanwezig was:
'tracht dit ensemble de komende zomer-
maanden enkele malen op het evene-
menten-programma te plaatsen. Het zal

stellig een grote trekpleister blUken te

zUn.'

Ik sprak hierboven van een zestal be-

rocps-articstcn en dan rangschilc ik

daaronder zelur ook onze plaalsgenolc
Martha Koper, die weliswaar nog semi-
prof is, doch met de overigen gemakke-
lijk mee kon komen. Zü begint nu einde-

lijk de mogelUkheden wm haar kunnen
in Ic zien en liceft een groot deel van
haar zeimivcn aan de kapstok gehangen,
hetgeen twee belangrijke winstpunten

zUn.

Zij beschikt over een fraaie, heldere so-

praan en een af en toe dramatische in-
slag kan haar zeker niet worden onthou-
den.

Een aria uit 'Gulditta van Franz Lehar,
uit Vielgeliebte' van Nico Dostal. maar
bovenal haar optreden in een duet uit

'El nozze del Figaro' van Mozart waren
daar sprekende bewijzen van. Zij tipte

hierbij ten volle aan het werkeiyke be-
roepswerk.

Om nog even bij onze plaatsgenoten te

blüven: de mezzo-sopraan Feia Hulsber-
gen, (vroeger gevierd lid bij de Zand-
voortse operette-vereniging) bltjlct een
uitgesproken zangeres in het lichtere

genre te zijn gebleven. Een operette-ar-
tiste in hart en nieren. Doch dat zö ook
de lichtere opera niet behoeft te schu-
'Wen bewees' haar- grandioze vertolking
van de Habanera uit Carmen van Bizet
waarin ztj het ongebreidelde onstuimige
Spaanse bloed ten volle tot uitdrukking
wist te brengen.
De lyrische sopraan Judith van Leer-
sum deed bü alles wat zü zong, even
sympatiek aan. Eenvoudig in haar op-
treden, beheerst en eenvoudig en behept
met een prachtige stem, boeide zU voort-
durend zowel in opera als in operette.
Een veelzUdig talent openbarend en voor
geen enkele moeilijkheid uit de weg
gaande.

Onze grootste belangstelling ging deze
avond uit naar de dramatische sopraan
Annelise Post en toen zy de grote aria
uit A'ida van 'Verdl ging zingen, waarin
zy haar vader sukses toewenst, wanneer
deze ten stryde trekt, zyn we daarvoor
eens extra rechtop gaan zitten, want het
goed vertolken van deze zeer moeiiyke
aria vraagt niet alleen veel techniek, een
groot gevoel voor de dramatiek, doch
ook byzondere stemkwaliteiten.

Annelise Post wist dit alles op bewon-
derenswaardige wyze tot uitdrukking te
brengen. Zy toonde zich een groots dra-
maturge, die de zaal in de ban bracht
van haar grandioze optreden, dat het

Zondag 12 januari

NED. HERVORMDE KERK
10.30 uur de heer D. 3oer uit Haarlem.
Jeugdkapel: 10.30 uur L. K. de Vnes.

GEREFORMEERDE KERK
10 en 19 uur ds. H. J. Hasper to Halfweg.

NED. PROTESTANTEN BOND
Prof. dr. C. W. Mönnlch, ev. luth., Am-
sterdam.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Eucharistieviering met medewerking van
dames- en herenkoor.
Bykerk Noord: Eucharistieviering met
orgel en samenzang.

NIEirW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging Madoerastraat
1, Haarlem (N). Zondag 9.30 en 16 uur.

Woensdag 20 uur.

NED. CHR. GEM. BOND
Voorlopig geen samenkomsten In huize

'Pnlël'. Nadere inlichtingen tel. 4778.

JEHOVA'S GETUIGEN
Inllclitingen D, v. d. Pluym, Paradyswog
16, tel. 6812.

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
Iedere dinsdag 20 uur samenkomst In

gebouw Brugstraat 15.

a

hoogtepunt van de avond werd. Dit was
eveneens het geval met haar aria uit
Madame Butterfly van Puccini en het
grote duet uit 'Tosca' van dezelfde kom-
ponist. dat zy tezamen zong met de tenor
Hans de Ruig en waarmee de avond be-
sloten werd. zy zou by de Nederlandse
Opera zeker op haar plaats zyn.

Aad Jans als tenor aangekondigd, kan
met evenveel recht een dramatisch tenor
worden genoemd. Hij zong op onnavolg-
bare wyze de grote tenor-aria uit 'Das
Land des Lachelns' van FrFans Léhar
en dat hy met de aria 'Donna est mobile'
uit Bigoletto van Verdl de zaal tot groot
enthouisasme zou brengen, stond reeds
by voorbaat vast. Hy bezit een prachtige
volle stem en veel acteertalent. Teza-
men met Feia Hulsbergen werd hy dan
ook reeds ontdekt door de Hoofdstad-
operette, waarvan zy beiden deel uitma-
ken.

De lyrische tenor Hans de Ruig bekoorde
ons in dit illustere gezelschap het minst.
Hy was ons inziens wat te ruig en onbe-
heerst in zyn optreden. Zyn vertolking
van het bekende Bloemenlied uit Paust
van Gounod, waar hy aan het slot de be-
roemde hoge C met glans en verve
bracht, bewees echter wel, dat by be-
heersing van zijn stem hy tot grote din-
gen In staat mag worden geacht. Dit was
af en toe ook het geval met het duet uit

'To.sca' dat hU tezamen met Annelise
Post zong.
Ed Pranssen trad als speaker op en hy
deed het op heldere en klare wijze het-
geen wel nodig was ook, want het rom-
melig samengestelde programma bood
geen enkel houvast.

Aan de vleugel, (die zeker eerst gestemd
had moeten zün) begeleidden mevrouw
Henny Kesseler en Peter Post. Eerstge-
noemde vertoeft momenteel in Zand-
voort en zou daar dolgraag bl^en wo-
nen, zy verdient dit alleen al om haar
hoogst muzikaal pianospel, zy toonde
zich deze avond een voortreffeiyk bege-
leidster, die de vocale uitvoerenden gro-
te ondersteuning bood en uiterst volg-
zaam zich aan de zang aanpaste. Het-
zelfde was het geval met Peter Post, een
oude rot in het vak. die ik my nog her-
inner uit de eerste na-oorlogse jaren,

toen hy deel uitmaakte van een band.

Zo ik al bedenkingen tegen deze avond
heb, dan zou dat in de eerste plaats zUn,
dat een Idcin orkestjc een aanzienlijke
verhoging van het muzikaal gebeuren
zou geven. Moge dit in de toekomst wor-

BURGERLIJKE,
STAND '

Geboren: Arno Quhit, zv L. Inen en I.

van Hamburg.

Geboren buiten de gemeente: Sabrine,

dv H. M. DUks en V. Koolhaas; Llnda
Mariëtte, dv J. G. Pel en W. J. Souer;
Jeroen, zv D. C. Langelaar en W. E.

Noorlander; Linda, dv L. W. Paap en M.
J. van Wilpen; Joost, zv R. Roodhart en
H. A. K. Jochems; Johan Ireno, zv I.

Werleman en N. D. P. Ubero; Rosanne,
dv J. M. Akersloot en A. van Dyk; Ed-
win, zv L. H. Kroese en J. E. ter Steeg;
Edwin, zv J. W. C. van Lammeren en M.
Jansen.

Gehuwd: Dirk Johannes Pfann en Nelly
Alida Oltmans.

Overleden: Jan Schuite, 67 jaar, geh.

met J. F. Busch; Pancratius Bakkenho-
ven, 51 jaar, geh. met C. C. M. Brouwer;
Comella Maria Zwemmer, 84 jaar, geh.

gew. met A. Kraayenoord.

Overleden buiten de gemeente: Maria
Anna Pais, 79 Jaar, geh. gew. met L. J.

M. van Kalmthout.

WATERSTANDEN
De hoogwaterstandenZANDVOORT

zün als volgt:

Vrydag 10 januari 1.53-14.10

Zaterdag 11 januari 2.41-14.56

Zondag 12 januari 3.25-15.36

Maandag 13 januari 4.03-16.12

Dinsdag 14 januari 4.37-16.45

Woensdag 15 Januari 5.10-17.18

Donderdag 16 Januari 5.41-17.51

Vrydag 17 januari 6.13-18.22

Springtü 14 januari
Doodty 22 januari

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men by bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten by te tellen.

den Tcrwezenlükt, Dit ensemble verdient

dit ten volle.

En tenslotte zou aanvulling met een bas-
bariton of bas en bariton zeker even ge-
wenst zyn. Men zou dan kwartetten kun-
nen zingen en het oeuvre aanzieniyk
kunnen uitbreiden.

Doch dit waren slechts kleinigheden in

vergeiyking met het vele schone dat wy
deze avond te genieten kregen.
Moge een hernieuwde kennismaking bin-

nen niet al te lange tyd In Zandvoort
tot de mogeiykheden behoren.

KUYPER SR.

m DE ORDE VAN DE RODE HAAN
r'""T -j'—T T-

ZANDVOORT — Voor de tweede maal
heeft, karnavalsjeugdprins Pteter de
Eerste namens karnavalsvereniging De
Noorderling onderscheidingen uitge-

reikt. Kreeg eerder de nachtportier van
hotel Bonwes Appie Lammers het cre-

lint om de hals gehangen, wegens ztjn

heldhaftig optreden tijdens de brand
in hotel Bouwes, de vorige week wer-
den twee brandweerlieden voor hun
moedig gedrag tijdens dezelfde brand
onderscheiden.

Het waren de brandweerlieden W. C. F.

Schilpzand en C. G. M. Seders, die

halverwege de, brand met brandwonden
van hel 'strijdtoneel' moesten worden
afgevoerd.

In aanwezigheid van de jeugdraad van
elf onderscheidde Pieter de Eerste de
braiidweerlieden in de orde van de rode

haan.
De brandweerlieden waren zeer inge-

nomen met de karnavaleske belangstel-

ling 'maar' zo zei brandweerinan
Schilpzand: 'Ergens voel ik me een
beetje bezioaard, want elke vrijiirillige

brandweerman heeft zijn best gedaan.

Toevallig hebben wij brandwonden op-

gelopen, maar dat maakt ons toch niet

de helden van de brand?'

Het was voor de heren Schilpzand en
Seders dan ook prettig om uit de mond
van de jeugdprins te vernemen, dat
liet gehele Zandvoortse brandweerkorps
tijdens het karnaval zal worden onder-
scheiden.

Na afloop van de plechtigheid werd
aan de woning van de jarige brand-
weerkommandant Klaas Paap een bloe-

menhulde afgegeven.

Nieuwe boeken

Gisteren gaat niet voorbij

WMMD

Velen onder ons hebben nog altyd een

heimwee naar die Oud Indische tyd,

hetzu dat zy in Indonesië geboren wer-

den en opgevoed, hetzy zü er een groot

deel van hun leven liebben doorgebracht.

De schryfster laat op zeer talentvolle

wijze dit oude Indië voor ons herleven in

een uitermate boeiend en romantisch

verhaal, waarbij het oude Indië en het

hedendaagse Indonesië sterk met elkaar

zUn verweven en als t ware één geheel

gaan vormen.
Het is een boelc. dat speciaal onze oud
Indisch-gasten sterk zal aanspreken,

doch ook degenen, die deze 'gordel van
smaragd' nimmer van naby meemaalrten

zal het sterk boelen door de kosteiyke

verhaaltrant. Aan het slot vinden we
een woordenlüst, waarin vele Indone-
sische woorden en uitdrukkingen in het
Nederlands worden vertaald, zodat ook
dit de lezer geen enkele moeite geeft.

Het werk voert naar een steeds stygende
climax en een sterk di'amatisch slot. Het
geheel speelt zich af op Java. Hier volgt

een fragment:

'Het gebeurde midden In de Wajang-
voorstelling. De kamer was schemer-
donker. Van bulten viel geen licht meer
naar bimien. Alleen de olielampjes in de
hoeken van de kamer gaven een flak-

kerend licht. De vogels waren stil ge-
,worden. De muziek op de achtergrond
was zachter gezet. Suusko en Ber waren
bezig met de Wajang-figuren. Hun stem-
men kwam hoog en laag uit hun keel en
soms klonk er lachen tussendoor: het ge-
luid van de donder, de regen, het kraai-

en van de eerste liaan. De drie vrouwen
zaten verhit en zwygend In de bedompte
kamer. Af en toe dronken ze van de
Ai'ak, ze luisterden gelxieid naar de ver-
halen, die ze eigeniyk al lang kenden.

door Aya Zikken

maar die toch altyd nieuw bleven.

De deur werd met geweld opengesmetcn.
Het licht van de niet afgeschennde gang-
lamp viel op de vyf mensen, die in ge-

bukte houdingen verstard overal ver-

spreid zaten. Niemand zei iets. Herman
stormde do kamer In. De Wajang-figu-
ren schommelden licht lieen en weer,

alsof ze nu wel weg zouden willen. Maar
dat kon niet. Ze zaten vast in de pisang-

stam. De muziek draaide door, de olie-

lampjes begonnen feller te flakkeren door
de tocht. De vrouwen zaten nog met ge-
kruiste benen op de mat. Ze zagen er

in het felle licht bleek, bezweet en als

betrapt uit.

De palmen, varens, de hoge bougainvll-
leastrulken vormden een tragisch decor.

Ze leken van plastic geworden. Ze deden
niet meer mee. 'God nog an toe' riep

Herman. 'Wat is dat hier voor een ver-

toning? Is er nog een ziimig mens in dit

huls? En maar zwelgen in nostalgie. Jul-

lie kunnen niet anders.' Met een paar
pas.sen was hy de kamer door. Hy drong
zich ruw ta^en de planten en trok met
een ruk de la-ees omhoog. Hy gooide het
raam wyd open. Een windstoot .sloeg de
kamer en nam de volière mee, die in

zyn geheel omviel, en met een gekraak
van duime latjes en gefladder van vogel-
vleugels in elkaar zakte. De kop van de
omgevallen volière stootte tegen het lage
tafeltje. De olielamp viel om. In een
oogwenk stond de Chinese mat in vlam-
men.'

Tot zover een deel uit dit aangi-ypende
slot.

Een boek om te bezitten, dat gebonden
is in een fraaie helgele plastic band met
goud opdruk, telt 176 bladzyden en kost

ƒ 14.50.

ARTS:

Inllclitingen over de weekenddiens-
ten worden verstrekt via het telefoon-

nummer van de huisarts:

dokter Anderson 2085;

dokter Drentli 3355;

dokter Flieringa 2181;

dokter Mol 5091:

dokter Zwerver 2499;

dokter Bouman 5091

TANDARTS:
bij afwezigheid belle men 023-313233

WIJKVERPLEEGSTER:
zaterdag II en zondag 12 januari:

zuster S. M. Molenaar-de Wilde,
van Lennepweg 93 rood, tel. 2720

APOTHEEK:
Van vrydagavond 10 Januari 17.30 uur
tot maandagmorgen 13 januari 8 uur
de Zeestraatapotlieek,

W. F. Hoogstraten, Zeestraat 71.

telefoon 3073

VEKSLOKUNDIGE:
mevr. Clir. Oudshoorn,
Llmiaeusstraat 3 flat 2, tel. 4437

HULPDIENST:
telefoon 023-243340

DIERENARTS:
by afwezigheid van de gewenste arts

raadplege men uitsluitend telefonisch

de Veeartsendlenst te Haarlem,
telefoon 023-313233

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:

tel. 3737 (ook buiten kantooruren).

POLITIE: 4444

BRANDWEER: 2000

Voor de popminiiaars en -min-
naressen onder ons, die hun hori-
zon willen verrijken brengt ons
blad in samenwerking met \V.v

gons-Lits/Cook-Spccial-Traffic
een grandioze kans. Wij gaan naar
Amerika en alle reis-, pop- en
strand! iefhebbers mogen mee.
Amerika is nog steeds het Mekka
van de hedendaagse pop. Een 16-

dnagse reis staat op het program-
ma.

Een vhcRreis die start m Am-
sterdam gevolgd door een volle
week New York en daar (uiler-

aard, liet is tonslolto een popreis)
bezoek aan twee popconcerten
van formaat. De e.\;!icte opüedens
zijn nog niet bekend maar sterren
van het formaat van David Bowie
of misschien David himsoLE kun-
nen we zeker verwachten. Verder
natuurlijk bezoek aan een platen-
studio een siglilseeing, want wie m
de V.S. is geweest en Cliinatown.
liet UNO-gebouw, the Radio City
Hall en het Empire State Building
nief gezien heeft, kan net zo goud
thuisblijven.

Na New York vliegen we naar
Washington, daar natuurlijk naar
liet Witte Huis, liet Capitol en een
uitgebreide sightseeing.
De volgende dag, alweer vlie-

gen, naar Atlanta waar we de hele

.stad bekijken.

Na Atlanta rest nog een lielr

weck en die wordt doorgehraclit
in .'Miami Bcach, waar gezwom-
men en geluierd kan worden aan
licl strand.
Deze reis is dus niet alleen con

IS NAARAMERIKA
tripje naar New 'York. nee binnen
Amerika worden de interessant-
ste steden aangedaan aan de oost-
kust, alle uiteraard met het vlieg-
tuig.

A'oor het bedrag van ƒ 1430,

—

zit je van 21 februari tol 7 maart
in de Nieuwe Wereld; daarbij is

dan het volgende allemaal inbe-
grepen:
— vliegreis Amsterdam-New
Vork: New York-Washington;
W.isliinston-Atlanta; Atlanta-
I\Iiaini en de terugreis Miami-Am-
slerdam (inclusief volledige ver-
zorgingaan boord).
— transfers naar de diverse
luchthavens.
— excursies in de diverse steden.— entreebewijzen voor de pop-
concerten.
— taxes. vcrblijfsbelasting en vi-

sumkoslen.
— deskundige Wagon-Llts/Cook-
Special Traffic-reisleiding.

Niet in de reissom inbegrepen ?ijn-

— luchthavcnbelasting ad. ƒ 22,—
per persoon.— luchtliaventaxen in Amerika
,f 28,— per persoon.
— verzekeringen.
— uitgaven van persoonlijke aard
7oals overige maaltijden, dranken,
fooien, souvenirs e.d.

Voor wie de popmuziek wil ho-
ren — daar waar ze is geboren en
wie tevens de grootste steden van
Amerika wil zien en daarna ter-

wijl hol in Nederland regent, aan
de kust van Miami in de zon wil
liggen — staal rechts de aanmel-
dingsbon.

Marien van Garderen. Alvast een blik op New York City, Brooklyn Bridge.
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AANMELDINGSBON

Hierbij meld ik mij aan voor deelneming aan de POP-
REIS naar AMERIKA, georganiseerd door dit blad in
samenwerking met Wagons-Lit/Cook-Special Traffic.

naam: _

iadres: „

woonplaats:

Ik zal wel/niet worden vergezeld door de onderstaan-
de medereizigers: *)

naam: „ „

naam:....^> „„

naam: „...

Deze bon sturen naar Wagons-Lits/Cook-Special Traf-

fic, Sarphatistraat 6, Amsterdam, onder vermelding
„POPREIS"

Ik wens de volgende verzekering af te sluiten:

Annuleringskostenverzekering (tegen ziekte of onge-
val vóór de aanvang van de reis) ƒ 43,50 ja / nee '

)

Reisbagage- en ongevallenverzekering (tegen verlies

van bagage en ongeval tijdens de reis) ƒ 25,— (ver-

plicht door de A.N.V.R.)

Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en
een acceptgirokaart, alsmede volledige dokumentatie
over deze reis.

Voor Inlichtingen omtrent deze reis kunt u zich wen-
den tot: de heer A. van Logchem, Wagons-Lits/Cook-
Special Traffic, Sarphatistraat 6, Amsterdam. Tel. 020-

62917.

Uw aanmelding dient voor 15 januari in ons bezit te

zijn.
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Waatomeen
ROSEKEUKEN?

Omdat kwaliteit vormgeving en duurzaamheid
een topprestatie is. En~. voordeliger, dan U had gedacht

Zeer belangrijk voor u is dat al onze keu-

kens door ons eigen bouwbedrijf vakkun-

dig voor u worden gepSaatst.

KEUKEi^iNSTALLATSEBES^RiJF

DEUTEK
PARADIJSWEG 11A — ZANDVOORT — TELEFOON 02507-2361

Ook financiering mogelijk.

SCHOENBOETIEK HARMS
DIACONIEHUISSTRAAT 5A

Extra lage voorverkoopprijzen.
Pak nu zelf uw voordeel.

BIJVOORBEELD:
# Warm gevoerde suède laarzen. Hoog of half-hoog

model

nu slechts 49,85 of 44,95 of 39,95

# Dames instap-schoen, Suède met steun 24.95

# Kinderboots nu slechts vanaf 14j95
Nu sterk verlaagde prijzen

!

Vrij kijken en /of passen.

SCHOENBOETIEK HARMS
Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haitestraat), Zandvoort

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VAN DER POL
ELSOROTECHNIEK

OVERViEN TELEFOON 025-25 ?4 91

Komsamenproefrijden
indeUnisexAuto

Kom bij ons de autosleutels halen van de Datsun
Gherry 100A.En kom dan samen! Want de Cherry is be-

doeld voorjonge mensen die niet meer zo krampachtig

'het stoere mannetje' en 'het tere vrouwtje' spelen.

Voor mannen namelijk dievan elegante autocouture

houden. En voor vrouwen die niet terugschrikken voor
mannelijke sportiviteit.

Een UnisexAuto dus eigenlijk. En dan nog de meest
komplete ook.Nota bene met voorwielaandrijving.En
met hoofdsteunen, sigarettenaansteker en zonwerend*
veiligheidsglas. Extra's die niets extra

kosten. Daarover willen wij geen
woorden met u krijgen.

Met geen van u beiden!

DatsunCherry lOOA

*ADeen in luxe uitvceting

•* Wy behoren tot het corps van '^*' if

• 160 Nederlandse dealers die adila' Datiun staan:

TUNE CENTRE

KAMERUNGK ONNESSTRAAT 25— TELEFOON (02507) 59 66

NAAR DE 6 DAAGSE

¥AN ROHERDAM
Zaterdag 25 januari a.s. kunt u met de sup-
portersklub van Boy Schuiten de zesdaagse
strijd bijwonen welke door onze plaatsgenoot
met zijn ploegmakker Eené Pijnen wordt ge-
streden in de Ahoyhal te Rotterdam.
Vertrek per bus om 18.00 uur vanaf Reisbureau
Kerkman aan de Grote Krocht.
Reiskosten, ƒ 7,— p.p. Entreeprijs ƒ 15.

—

(eenheidsprijs).
65-plussers en jeugd t/m 14 jaar entreeprijs
ƒ 7.50.

Aanmelden bij

:

REISBUREAU KERKMAN
telefoon 2560 of bit

K. J. KOPER

Van Lennepweg 38 IV, telefoon 4833.

offset sne/drukkenj

VOOR FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Gasthuisplein 6 Zandvoort
tel. 02507-6338

Nu ook Fotocopieën

klaar terwijl u wacht

Technische Handelsonderneming

SNELMA B.V.

Zandvoortselaan 339, Bentveld.

In verband met de uitbreiding van ons ver-
koopprogramma, zoeken wij een

all-round servicemonteur

die tevens in staat is als vertegenwoordiger
onze produkten te verkopen.

De servicinE betreft het in stand houden van
tapijt-coupagemachines plus klein elektrisch
apparatuur.

Onze gedachten gaan uit naar een jonge man
van ca. 26 jaar, die zelfstandig kan werken
en een technische opleiding heeft genoten.

Rijbewijs noodzakelijk.

Sollicitaties uitsluitend schriftelijk.

RESTAURANT PATISSEREE

})LA KEINC KERKSTRAAT 15

vraagt voor direkt:

SGHOONMAAKHULP
voor 3 ochtenden per week.

VROUWELIJKE AFWASHULP
voor enkele uren 's middags.

Hoog loon.

Inlichtingen 02507-2253-4774.

Voor de bezorging van

ZANDVOORTS

NIEUWSBLAD
worden

BEZORGERS
gevraagd voor donderdag na 3 uur.

Aanmeldingen:

GASTHUISPLEIN 12.

Telefoon 02507-7166. Zandvoort.

VOOR

EN

sleutelservice

schaatsen slijpen

KORT'S SJZERHANDEL
.T. H. VERMEIJS.

Zandvoort, Haltestraat 1. Telefoon 5204.

ALLEDAAGSE
DIRKVAN DEN BROEK-PRIJZEN
DIE DE DOORSLAG GEVEN

!

TOIlETPAPSEBÏÏXrn j^
SUSAUS flacon 1/2 UTEEI>3^ 8

LUNCH MEAT
om te bakken in dikke

plakken, of als lekker

broodbeleg!

vloeibaar schuurmiddel

FLACON 400 GRAM

VIVAMINI-PANTVS

doos n
5sts.>2^ U

>8cr Smaten
36 t/m 44

ZILVER- _«^
ZAKJES „a9

«*/ V

AJAXSGHUIlRPOEDEIIir^ 41

GEBROKEN RIJST KILO baal :i.§^ II
CALVÉ PINDAKAAS ..,epo. ^t
ING BEUGEN KAAS ^p^n'. ^3.2
lïïRHAMZAKJES g^A,. pó

FEUX-BONZO
EIWIT-MENU
voor kat of hond

HALF-LITERBLIK

géén J.ZT'nü:

FLAKES
vooreen gezond ontbijt!

doos 170gram

C/

ie hunt Het heter bij

BIRKVAN OEN BRBEK >......

AMSTERDAM: Mwrttorplein 49 S3/Janv GnlenstrMl 79 BB/flitdefdijktttós 41-53/26 N«t»tHtrjwt2(^30/LI|nb*»osïf»cht»l-32 . 's s y, '.'" S
Tuiwnnie«r \ê (wtntielcm(rum Osdofp)/OHIIandpl'ln 188-194/Bur9. de VlumlMti 133/jDh. Huirtngalsan IBO-IBe/MotorhMlt 10 {A'^Mn Noerd) < i^ ^ ^ %•'<'.

{
ZANDVOORT: KcikltiaBt19/ZWANENBURQ:DennimUtnigtfHOOFDDORP:KruHweg64Q/Gnftfinne«mTS«2B1Mi)byOtekMutti^ 'iif^> ^ ''/'^ï.
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De ergste dief is hU, die uw tijd steelt.

Benjamin JPranklln (1706-1790)

En dat is lielcmaal verschrikkelijk, wanneer het

de tijd is van

HORLOGERIE

c.
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

b(i de Kostvetlorenslraivt

want die verkoopt u de tyd waar u altüd van
opaan kunt, door zUn unieke collectie horloges,

klokken en wekkers.

Komt u maar eens kijken lu zUn showroom.
t Is een belevenis I Eigen reparatie-afdeling met

electronische apparatuur.

Waartieen met Uw
BRILRECEPT?

Grote ketne In

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillén^Köntaktlénzeni

; ,H3liestr.SM2174 Zaïjilviior (.,,

jai'f^ïailteiïiariijilBysWlicI»'^'?!'^

Gevraagd:
HÜISH. nULP
2 oclitenden per week.

Werklioven, Gerkestr. 137,

Telefoon 2563.

Gevraagd:
FLINKE WERKSTER
Maandag en vrijdag.
Hoog loon.

Telefoon 6248.

BEZOEKT DE

AUTOMATENSPEELZAAI

KERKSTRAAT 11

Dagelijks geopend.

GEZELLIGHEID

!

SFEEl

DE NIEUWSTE SPEELAUTOMATEN



zandvaort$_^^^
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

«^tm W^f
nieuwsblad,

— -"-—

—

-^-^—^—^-—^^^—^——. —— ^

Uitgave B.V. Bandstad Publlcatieis.

Aalsmeer, postbus 264,

Kantoor Stationsweg 38, Aakme^r,
telefoon 02977-25141. 5 HJnen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.
Per post ƒ 45,—

.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashulsplelp 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Redaktie telefoon 2472 of 4281.

Advertentietarief 22 cent per inm.
AantrekkeUlke kontrakttarieven op
3P aanvrage. Ook komblnatletane-
ren met de overige bladen van E.P.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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in 'rusti

Zandvoort tiert weli
ZANDVOORT— De vorige week nam de politie van'Zandvoort oud en
waardeloos geworden oorlogstuig in de wereldwinkel aan de Kleine

Krocht in beslag. Vrijdag werden de lége patroonliulzen, granaat-

scherven en gebruikte "kogels weer terugbezorgd mot de mededeling,

dat de wereldwinkel de Vuurwapenwet niet' had overtreden. '

Een Incident, ,dat grote hilariteit teweeg bracht bij de^echte over-

treders van de vuurwapenwet in Zandvoort.

"Kn dan te bedenken, dat er in Zand-
voort minstens wekelijks tien wapens
Zandvoort illegaal binnenkomen', ver-

telde ons een man, die uiteraard niet

bij naanv genoemd wil worden.

Tien per week
Nu kun je natuurlijk niet op de mening
van één persoon afgaan, maar toen wü
enigszins ingewijd werden in het Zand-
yoortse wapenwereldje kwamen ook wü
tot de konklusle, dat de wapenhandel in

Zandvoort welig tiert. Het zijn vooral de
bars waar de handelaren hopen op een
goed afzetgebied.

^

.^Laatst kwam er een handelaar de zaak

binnen en vroeg ot-ik niet een. wapen

h«'Üde kopen om mezelf en de zaak te

beschermen. Toen heb ik aUeen gezegd,

man ik heb aan twee klauwen genoeg,

die rotzooi moet ik hier niet in de tent',

aldus een man uit het horecavak.

Ben koUega van hem deelt zijn mening
en wil ook niets •van vuurwapens weten,

'Laatst ging er een Idant op een stoel

zitten en toen gleed er. zo'n- blaffer uit-

meneers zak op de grond. Ik heb hem er

direct uitgegooid, wajit er zal^maar ru-

sde in de zaak komen en zo'n figuur

trekt zijn pis^l. Dan is meteen de
nscam. -van je zaak eraan.'

léltjés ~
"

'
'

^*I7e wapens, die in Zsindvoort aan de man
worden gebracht ziJn van zeer ge-varleer-

de makelij. Duitse Lügers, Italiaanse Be-

retta's, Spaanse LLamma's, Belgische

PN's én Amerikaanse Krügers en Smith
& Wessens zijn de goed in de markt lig-

gende merken. , ,

Maar er is ook veel .troep biJ In de vorm
van de zogentiamde doorgeboorde gas-

pistolen. De Ingewijden' riöemen het
'leitjes' en hebben een gloeiende hekel

aan. deze variatie-pistolen. 'Voor zestig

-grulden zijn 'die krengen al te,koop en ze

zijn nog levensgevaarlijk ook. Met zo'n

ding loop je camelijk de kaïis, dat hü in

jé hand uit elkaar spat. Bovendien valt

er met dat spul niet veel te verdienen',
.

aldus een kennei;.

Nee, dan wordt er op de Lügers die voor
de prijzen variërend van -vierhonderd tot

zeshonderd gulden van de hand-^orden
gedaan meer verdiend.

De kenner'Is ervan overtuigd, dat er een- '

flinke berg zon ontstaan als alle pisto-

len, die in Zandvoort dtten op een hoop

worden gegooid.

'Een paar maanden geleden, kwam in
Zandvoort , geregeld een handelaar met '

een plastiek draagtas^ vol pistolen. De
laatste tiJd zie ik hetn niet meer en dan
denk Ikb^ mezelf: Zou. Zandvoort nu al ,

geen goed afzetgebied meer zijn voor wa-
pens. Hebben de Zandvoorters zich al zo
goed bewapend?'

Het zijn.alamieren<ie|bérlchteij,.die dul-^

, deliJk-'mó*en,'-dati'«Mfi5ZftnAjr)Or^ila5dé'''j,.

.wlntersIa»p\ni»ar;scilHJn.ls.- i-.iii^\ .w.-^Zsj.;,-ï

t«!ii;:^;i.0liJilP»,ï'';«Ö!,éi!-i,i-£l4

Belg schrijft:

Zandvoort heeft

prof. brandweer
"zandvoort — Het is alweer bifna

een maand geleden, dat hotel Bouwes
door een hevige brand van binnen ver-

woest werd, maar er zijn nog steeds

mensen, die aan die morgen van 20 de-

cember terug denken.
Een van die mensen Is de Belg Martin
Bometn, die in de nacht van de brand

met zUn kollega's van GUette in hotel

Bouwes verbleef.

In een sclirijven aan de Zandvoortse

vriJwilUge brandweer dankt de Bouwes' -

gast de Zandvoortse vuurbestriJders voor

hun, naar hij schrijft, uitmuntende werk.

'Nu ik enigszins bijgekomen ben van de

schrik, realiseer ik mU, dat de kalipte
,

van de brandweerman op de derde etage

mün- redding is geweest. Hij duwde mtj

de trap af en ging Zelf weer terug. Door

zijn zelfverzekerdheid en uiterst profes-

sioneel optreden raakte ik niet in paniek

en wist ik veilig en wel de begane grond

te bereiken, waar ik werd opgevangen
door twee andere heren van het korps,'

zo schrijft hef'slachtoffer'.

Martin Romein voelde zich geroepen tot

dit schrijven, temeer dat het hem ten

zeerste spijt, dat er in, de Nederlandse
persmedia door de dirèktie van hotel

Bouwes slechts profijt getrokken wordt
uit de brand door Üe veiligheid van het
hotel op te hemelet\.

•WU aUen weten echter, dat het de
brandweer was, dife door moed en vak-
kundigheid ervoor zorgde, dat -er geen
slachtoffers 'vielen', aldus de geredde
Belg.

'Ergens in Zandvoort, zomaar een, gat In

een ruit. De wapenkenner- denkt daar

anders over en zegt: 'Dat Is een kogel-

gat'.

yi.'.'i'i';"!"'i ,"'ü,ï,r,
*i,i,;'ii..Jbi„ijii,ii'.itj;:i;f8

„WURF-PRAET"

WUM.UM v.d. WIIRFF
DY benne wel duistere gaste bi)

'Duysterghost'.

Het kostte ons In Zandvoort geen moeite

om even een paar wapens te lenen om
te fotograferen, mits we de nummers

naar beneden legden, want de wapens

zUn nu eenmaal illegaal. Het kleine pis-

tool Is een 8 mm automatisch Duits pis-

tool. De andere 6 mm 'blaffer' is van

Italiaanse makelij.

VW'Oproep

aan organisaties
zandvoort — Bij de Stichting VW
Zandvoort en met name de Evenemen-
tenkommissie, zijn bil de aanvang van
dit nieuwe Jaar reeds de gedachten ge-
richt op het naderende zomerseizoen.

De eerste voorbespreking Is reeds ge-
houden en voorlopig gaat de aandacht
Wt naar het coördineren en het stimule-
ren van evenementen zoals deze wellicht

door derden worden ontwikkeld.

Besloten is onder andere om vooral grote
aandacht aan de publiciteit van de ver-
schillende evenementen te schenken •!

bU deze wordt dan ook een oproep aan
verenigingen en/of instellingen geda-ir
om bU het VVV-kantoor kenbaar te ma-
ken, welke festiviteiten of evenementer
men in de komende maanden denkt tr

organiseren. Het zou pijnlük ziJn Indien
meerdere gebeurtenissen op het zelfde

tijdstip plaatsvindon.

Om anderen te waarschuwen dat er fes-

tiviteiten zijn gepland, vermelden wy hier

de volgende data: 17 juli openluchtvls-

maaltyd; 1 augustus kortebaandraveri)
op het cii-cuit; 16 en 17 augustus nat.

Concours hlpplque manege Rob v. d.

Berg.

Werkgroep

Lepra-aktie
ZANDVOORT — Onder de slag^ 'Le-

pra, kan de'ioereld'ait'.ii er.onlonjrs in

Zandvoort een werkgroep opgericht met

ah doel een lepra-aktie te- organiserend

De werkgroep heeft in samenwerking met
de Nederlandse stichting voor leprabe-
strijding een project uitgezocht, waarop
de aktie^zich zal konsentreren. Dit pro-
ject is de streek Kasulu geworden in

West Tanzania waar een Nederlandse
arts de leiding heeft.

Op de christelijke Mavo eh alle 5e en 6e

klassen van de lagere scholen zUn films

en dia's over de lepra vertoond.
Zaterdag; 18 januari is de informatie 'te

krijgen over deze ziekte ende bestrijding
daarvan; de NCRV zendt dan om 21.00

uur op Ned. 1 een .film over lepra uit.

Op zondag 26 januari zal 'in heel Neder-
land evenals in 130 andere 'landen aan-
dacht worden besteed aan de leprabe-
strijding in verband met de 'Wereldlepra-
dag.' -

. '

Verdere informatie, "over de aktie voor
Kasulu kan men by'de volgende adressen
verkrijgen: De Vries, Hogeweg 60, tel.

5927; V. Zutplien, Celsiusstraat 83, tel.

3867 en Burger, Fr. Zwaanstraat 64, tel.

2843. Bankrekening: Nederlandse Mid-
denstandsbank Amsterdam, t.n.v, N.S.L.
aktie Zandvoort, rekening nummer:

De werkgroep rekent in de komfende
maanden op ieders belangstelling en
daadwerkelijke stélin.

Prins Erik

zoekt

onderdak
ZANDVOORT — Donderdag 6 fe-

bruari komt de kamavalsvereitiglng

uit het Duitse Wuppertal bU karna-
valsverenlging 'De Noorderling' op
bezoek.' In die week viert de. Zand-
voortse kaniavaJsverenlglng uit

Nieuw-Noord karnaval -.hi de grote

verwarmde garage van de heer Kerk-
man.
De gemeenteverguiiningen voor deze

kamavalsweek 4jn binnen en vol-

gens prins Erik gaat het een gewel-

dig feest worden tnet bekende ar-

tisten.

Prins Erik zit echter nog met één
probleem. 'Ik moet in Zanovoort nog
onderdak voor vijtentwintig Wupper-
talers hebben voor de nacht van don-
derdag op vrijdag. Een Bedje en een

ontbijtje is alles wat we nodig heb-
ben' zegt prins Erik die verder laat

weten, dat degenen die;slapers voor

één nacht willen hebben' zich.invèr-
bmding kunnen stellen met Rein
Drommel, telefoon •1282.

'

Brandschade
ZANDVOORT — Afgelopen maandag
is er in een pand aan 'de Kostverlo-
renstraat in Zandvoort een brandje
geweest, veroorzaakt door een elek-

trische kookplaat. De kinderen van
de bewoners in dat pand bleken het
kookplaatje te hebben gebruikt en
lieten het aan staan. Het elektrische

plaatje stond geplaatst op enkele
soiülderüen die door de hitte werden
beschadigd. De brandschade bedraagt
ongeveer twintigduizend gulden.

Vuur in café

aangestoken
ZANDVOORT — In het cafébedrUf
'Little Lord' aan de Boulevard-Be-
naart in Zandvoort brak afgelopen
dinsdag bratod uit Vrijwel de hele
Inventaris werd door het vuur ver-
woest. Olt een onderzoek dcor de
politie is gebleken dat het vuur
m'bedwillig werd aangestoken. In het
café waren namelijk de kleedjes van
zes tafels waarschijnlijk eerst in de
benzine gedrenkt en daarna op ver-

schillende plaatsen in het etablisse-

ment achter de gordijnen gestopt.

Naast de bar stond een Jerrycan die

naar benzine rook.

Het vuur van de brand heeft zich

niet verder kunnen uitbreiden we-
gens zuurstofgebrek.

LANGS DE VLOEDLIJN

Omstandigheden zijn als wind en
stroom, waar je jnct stuurmans-
kunst profijt van moet trekken.

Disraëli (1804-1881)

Uitslag Sint Nic. aktie
ZANDVOORT — De trekking om vast

te stellen, wie winnaar werd van de kleu-

ren tv, die de federatie Handelsvereni-
ging/Hanze Zandvoort besclükbaar stel-

de voor de Sint Nlcolaas aktie 1974 heeft

inmiddels plsxts gevonden ten overstaan

van de poUtie Zandvoort, die daartoe
spontaan medewerkte.
De juiste volgorde van de -winnende
nummers was 27-22. Geen der inzenders

had' deze getallen in de juiste volgorde.

Als winnaar kwam uit de bus de heer v.

'\. Ploeg, Brugstraat 15.

SLA&ERIJ BURGER
TOPStAGERS

. HALTESTRAAT 3

TOP TIPS VOOR VRIJDAG
EN ZATERDAG

.EXTRA LEKKER

500 gram rosbief 5,98
mager en héél mager,
500 gram bamlappen' . . . 4,98

500 gram pracht runderlappen 3,98

-VOORDE BOXEKHAttl..
200,'.gram. araenu'er-.Bam - ".

van -3,58 nu •...'..-,. ,.'> . .. 2,58

100 gram slagersham en
100 ,gram Am. comedbeef
samen 1,98

100 gram osseworst
van 1,09 voor 0,79

VOOR UW HOND OF PIES
Mager hart 3,50 p.p.

Mager Itopvlees .... 1,65 p.p.

Pens 1,25 p.p.

Rauwe lever, gezond en erg leic-

ker, te baklcen als biefstuk,

100 gram 0,39

Woeensdag 500 gram heerlijk
vleesgehakt 2,98

Prinsenbal

in Zomerlust
M ,rH '

_ ir,.T''(j',ii| ,' 1 «J iirï,'Pii p'<i;. ^rjriil -'.jil
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De Zandvoortse Carnavalsvereniging 'De

Scharrekoppen' organiseert op zaterdag
25 januari Itèt eerste officiële prinsenbal

Zandvoort in alle zalen van Hotel-Res-
tawrant Zomerlust, Kosterstraat 5, oaii-

vang 20.00 uur. De dansmuziek zal lüor

den verzorgd door het befcende Haarlem
Trio.

Prins 'WuUum VIII en zijn raad van XI
zullen om 22.00 uur officieel bezoek krij-

gen VMi Prins Artliur I van Heenistede,

die met pages, vorst. Raad van XI en
Boerenkapel 'De Blaaspoepers' de Heem-
steedse Carnavalsvereniging De Blggen-
vangers vertegenwoordigt.
Kort daarna, ca. 23.30 uur, bezoek van
Prins Eric II van Zandvoort-Noord, die

met ztJn vorst. Raad van XI en Boeren-
kapel de buurtverenlgng De Nooi-derling

vertegenwoordigt.
Uiteraard staat het muzikale deel van
deze Carnavalsavond onder leiding van
Cees Blaaskoper en Lamme Bertus I met
hun onvolprezen Hofkapel 'De Kwallen-
trappers', terwijl de dansgarde een show
zal geven, waarna de aanwezige Prinsen
om precies 24.00 uur het Prinsenbal offi-

cieel zullen openen
Kaarten è. ƒ5,— zijn ttu reeds verkrijg-

baar bU de volgende voorverkoopadres-
sen: Café Van Ingen, Haltestraat 52;

VW-kantoor; Slgarenmag. De Krocht
17; Zomerlust, Kosterstraat 5; Hotel
Keur, Zeestraat 49; Drogisterij Luttik.

Zeestraat 34; Slgarenmag. Bluys, Kleine
Kroclit 2; Sauna Buchel, A. J. v. d
Moolenstraat 47; Bloemenhuis Bluys,

Pasteurstraat; Oase Bar, Kosterstraat.

Een beetje verkleed (makkelijk) mag,
maar het hoeft niet!

PEETERS RUIMT OP
LP of SINGLE vanaf 1 GLD. Alle andere artikelen die in de winkel
met een ronde plakker zijn aangeduid gaan weg met 10 TOT 50%
KORTING. Kom u zelf overtuigen van de uitzonderlijke aanbiedingen
die er tussen zitten. Voor ieder wat 'wils. Vanaf 17 januari.

PEETERS ZANDVOORT B.V.

HALTESTRAAT 56 — TELEFOON 3618.

centrale verwarming

„TECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Thorbeckestiuat 19 - Tel. 3270

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

MODES

..,_... > . , RUltylX .GROOTS OP. .

yUL UWPIERJÜ CARD/NSET AANMEVSOVo KORTING.

BOUWES PASSAGE 8 ZANDVOORT TELEFOON 45 29

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze fn

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen-Kontaktienzen
Haltestr.5Tel.2174 Zandvoort

Ziekenfondsleverancler

TUM TUM
kindermode

Halteslraat 8, Zandvoort.

50% KORTING

op de gehele winter, en
. zomerkollektie.

Alles moet weg !

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespectaliseerd in het
waterdicht malcen van

woningen en flat

Tel. 02507.S0 86 en 6Q 91.

verrukkelijke fondue- en
dipsauzen uit eigen keuken.

Expositie Kees Verkade
ZANDVOORT — Vrijdag 17 januTl
opent burgemeester A, Np wijn In do
AMRO-bank et Zandvoort een expositie

van de Zandvoortse beeldhouwer Kpes,

Verkade. De expositie duurt tol 8 tcbru-
ari.

Koffiebar
HAARLEM — In 't Turfschlp.Tiirfsteeg

2 Haarlem (van Youtli lor CliristS is za-
terdag 18 Januari een speciale koffiebar

met de Engelse tolkzanger Smttthy en
de Ierse zanger Barry. Verder komt Hans
Eschbach uit Alkmaar.

aaaa
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAi'LEIN 27

TELEFOON 4580

H.W.GOSTER

Makelaar o.g.

ca
lidNBM,

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assarantlën

Hypotheken
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RUIMING
HANG

85 NU SLECHTS 7,50

VAN12,60NU 7,50

10% TOT 70% KORTING.

VALSPAR
KLEURMENC-
SYSTEEM

WIJ MAKEN NU VOOR U

ELKE GEVRAAGDE KLEUR.

VERF VERF -

OPRUIMING
VERF

EENBUSZIJDEGLANSVAN4,65NU. . . 2,60

AUTOUK, EEN BUSJE VAN 6,50

NU SLECHTS 2,50

PARADIJSWEG 2 - ZANOVOORT - TEL. 5602

GLAS - BEHANG
WIJ GAAN DOOR MET ONZE

RADICALE
OPHEFFINGS-UITVERKOOP
nu nog

SENSATIONELERE PRIJZEN

HERENJACKS 98,-

DAMESJASJES nappa en suède 149,-

Vs BAMESJASSEN nappa en suède 198,-

SUèDEVACHTJASSEN

dames en heren 298,-

ORIGINELE LAMMY-COATS

dames en heren 398,-

de speciaalzaak voor

SUÈDE- EN NAPPA-KLEDING

LEDER-MODE
Kerkstraat 22 — Telefoon 5934 — Zandvoort

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-7166.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ooic

voor Icontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan liet kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT SORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

KRANTEN - KRANTEN ~ KRANTEN
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

AKERSLOOT
op het SCHELPENPLEIN 3a.

Geopend van 8 tot 6 uut. Zaterdags van 9 tot 13 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SFECIALE PRIJZEN !

TELEFOON 50 54.

CREMATIES — BEGRAFENISSEN >- TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 023-260555.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.

offset'Sneldrukkerij

BEPROX
VOOR FAIV1ILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Gasthuispiein 6 Zandvoort
tel. 02507-6338

Nu ook Fotocopieën

klaar terwijl u wacht

KOOPJES EU FABER IN DE

. OPRUIMING

TOONKAMERKARPETTEN

180 cm X 270 cm van 350,— voor . . . 250,—
200 cm X 300 cm van 475,— voor . , . 325,—
250 cm X 350 cm van 750,— voor . . . aSSO,-

.-.,*. .1,1 i

DIV. FAUTEUILS vanaf . . 295,—

SLAAPKAMER 140x190

met achterwand en toilettafeJ,

van 1275,— voor

ZIE ONZE ETALAGE.

895-

FABER
Binnenweg 201-207, Heemstede. Tel. 284260.

Wij
ruimen op!
VELE RESTANTEN met
KORTINGEN van

10 tot 50%

*Sax^tfOftA-
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE mHERENKLEOlNC

KiRKSTR.20 • TEL:3I36

Bijna alle door u te kiezen

vakantiebestemmingen, hotels,

appartementen enz. zijn nu nog
mogelijk.

WACHT ECHTER NIET TE LANG.

WIJ INFORMEREN U GRAAG.

REISBUREAU

KERKMAN

— TELEFOON 2660GR. KROCHT 20

BEZOEKT DE

AUTOMATENSPEELZAAL

KERKSTRAAT 11

Dagelijks geopend.

GEZELLIGHEID ! SFEER

!

DE NIEUWSTE SPEELAUTOMATEN

Het adres voor uw

RIJWIEL EN BROMFIETS

Door reorganisatie van onze werkplaats zijn wij nu weer m staat u
100% service te verlenen.

Denk om uw brómfietshelm per 1 febr.

Rolleyjacks - Handschoenen - Rolschaatsen -

Ijsschaatsen

Tweèwielerbedrijf Versteege B.V.
Haltestraat 18 — Telefoon 4499.

„MEDINA" START
h (.,

SENSATIONELE

PRIJZENKNALLERS
Alle soorten kamerbreedtapijt

in wol en nylon, hoog en laagpool,

alle soorten dessins, alle kwaliteiten.

Dit is de keiharde werkelijkheid.

Nimmer kreeg u zulke hoge kortingen,

nooit waren de prijzen zo laag.

Prijzen-(ver)knallers, zeggen onze

> konkurrenten.

Het is maar van welke kant je het bekijkt!

Hoofdzaak is: U kunt ervan profiteren !

Maak er gebruik van !

U kent toch ons devies?

„Kijken bij anderen is kopen bij Medina."

U zult merken dat het nog waar is ook.

IVIedina altijd voordeliger, met behoud van

»/olledige garantie en service en-gratis

vakkundig gelegd.

Vandaag besteld, morgen gelegd

fDat kan, bij Medinal

MEDINA CARPETS b
HAARLEM:

Gen. Cronjéstraat 4,

tel. 266277.

Grote Houtstraat 166,

tel. 317665.

AMSTERDAM:
Albert Guypstraat 175-179,

tel. 764025.

ZAANDAM:
Gedempte Gracht 44,

tel. 167160.
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o.a. PULLOVERS vanaf ƒ
MOPERNE PANTALONS ƒ
KORTE JASJES van ƒ 129,— voor f

ONGELOOFLIJKE KOOPJES IN ONZE OPRUIMING. OP ONZE GEHELE WINTERVOORRAAD 10 TOT 30% KORTING.

Damesmodehuis ,,Jacky"10—
25,—
49,75

BLOUSES van ƒ 39,75 voor
JEANS MERK ROK PANTALONS van ƒ 54,95 voor
TUINBROEKEN van ƒ 49,90 voor
BADSTOF JACKS van ƒ 19,75 voor

19,75

29.—
25,—
4,95 GROTE KROCHT 23 TELEFOON 4475

DIT ZIJN SLECHTS ENKELE GREPEN UIT ONZE GROTE SORTERING.

s

ï

l

1

15.000 ROL
MOETEN DE DEUR UIT!

15.000 ROL
KOOPJES HALEN-

DAT IS PAS
UITVERKOOP!

GRATIS THUISBEZORGD !

BEHANC
VERF

Zijlstraat 96a - Haarlem - Tel. 510321 - Naast het stadhuls.

Opruiming begint 16 januari.

BIJ BOLLE - BIJ BOLLE
BEGINT DE ENORME UITVERKOOP
MET 5ÓQ0 METER GORDIJNVELOURS
o.a. Ie I<eus van 39,90 voor 15,90

MET 8300 METER BEKLEDINGSTOFFEN

VOOR MODERN KLASSIEK OF ANTIEK MEUBILAIR ^

o.a. GOBELIN van 22,— voor 9,75

RIBCORD 150 breed van 38,— voor 17,90

HONDERDEN COUPONS MET 60% KORTING

BIJ BOLLE - VRIJ ENTREE
Zijlstraat 83 bij de Grote Markt Haarlem.

'Voor een nieuwe Daf Voor een goede inruilauto

. met Bovatr earaatie

DAF 44 — DAF 46 — DAF 66 — DAF MARATHON
Ook voor: Banden — Onderhoud — Reparatie— Herstellen scliade

volgens fabrieksvoorschrlften.

DAF
OFF. DEALER

H. P, KOOYMAN
Brederodestraat 6-10. Zandvoort.

Telefoon 02507-3242. DAF
OFF. DEALER

Het schoolbestuur van de

SINT JOZEFSCHOOL
te Bennebroek vraagt zo spoedig mogelijk

EEN LEERKRACHT
als plaatsvcrvangcr(ster),

voor minimaal 4 schooltijden per week.

Aanmeldingen: schriftelijk of telefonisch
Zuster Sofia, Schoollaan 70. Bennebroek.

Telefoon 02502-6148.

• ACCU'S, ACCU'S. N V. Aalst & Zn.. DoPistiaat 8.

Hdarlem, tel. 315966 Zaterdags geopend

Voor auto's - motoren - trakteren - vrachtwagens -

Ijoot en T.V. Meten en plaatsen, laden en snelladen.

Groot en klein vinden

VAN OER WERFFs
brood njN 1

Gastliulsplein 3. Tel. 2129

ZANDVOORTSB
OITVAABTVERENIGING
Beerafenls - Crematie

Tnuisport

Keesomstraat 61. Tel. S351

Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

HONOENKAFSALON
BENéE SCHRAMM
Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,
oorbchandeling, voet-
behandeling etc.

Hondeaspeciallste sinds 1955
Troelstrastr. 7, tel. 4999.

Wilt u graag een zelfstandige baan met eigen verant-

woordelijlcheid op een, klein kantoor, komt u dan eens

praten bij de „D.E.L"

Wij vragen:

een medewerker
voor de afd. schade
(zij die ervaring hebben genieten de voorkeur)

een medewerker
voor de administratieve verwerlcing van onze
leden.

Voor beide funlclies is minstens MAVO, l<orrespon-

dentie-ervaring en typevaardigheid vereist.

Soll. tel. 02963-1280 of schriftelijk aan de difektie v. d.

Vereniging voor ziekenliuisverpleging
„DRAAGT ELKANDERS LASTEN''
Postbus 1, Ouderkerk a. d. Amstel.

ÂNTIEK
DE ANNA'S HOEVE
Kollektie kasten, klokken,

eeth., curiosa enz.

Verkoop
Aalsmeerderweg 755,

Rijsenbout. vrijdagavond
van 18-21.30 uur, zaterdag

van 10-n uur.

WiJ weten heel beslist

KLEDINGSPECIALIST.
JEAN PAUL IS DE
JEAN PAUL,
Kleine Houtstraat 20, Haar-
lem, tel. 023-321285.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

Set ^t90cll|itt|$
AUéén

Schagohelstraat 27,

'Haarlem, tel. 023-327019.

VOOR UW PRIVé,
VEBENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
Dmkkery F. M. v. Denrsen
Schoolstraat - Tclef. 2503

VERHUIZINGEN
A. J. Behage & Zn

Azalealaan U, Heemstede
Telefoon 023-28 6274

— SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

G. KOL
Schuitsngat flat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Anto - Bcand • Leven

t (kinder) WINKELTJE
heeft füne kleren voor
kleuters, penters, teeners

en grote mensen met
kleine maatjes.

Buureweg 1-3, tel. 6580.

zijstraat v. d. Kerkstraat.'

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten.
Rechtstreeks van fabriek

met garantie. Bijzonder lage

prijzen,

Martex Holland B.V.. Eou-
denhora 32, Haarlem.
Telefoon 023-316300.^

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leldsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 316092.

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING

kunnen dagelijks weer nette

goederen worden ingebracht
of afgehaald.

Soustcrrain De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 of

3713. Privé na 6 uur 6658.

Vellingdlrcktie

Pa. Waterdrinker.

Krijgt U gasten?

Geen bezwaar I

WIJ VERHOREN:
bedden, ledikanten, dekens,
tafels, stoelen, glaswerk,
porceletn enz. voor elke

gelegenheid!

Ook verhuur van leuke en
praictische huisbars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164
of 3713. Privé na 6 uur 6658.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Plemlngstr. 146, tel. 51B5.

Medisch gedipi. pedicure
van het Klisabeth Gast-
iiuis, behandeling ook aan
huis.

Bi] geen gehoor bellen na
19.00 uur.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze In

MODERNE monturen

LOOMAN
BrlUen-KontahtlEnzen
t)jlttstr.ST«l:2174 Zsmt^oott

nekenlondslevennclcr

Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantiek,
leuke verlichtmg,

Perzische tapijten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bij

ons komen kijken.

„DE OUDE STAL"
Kou. Julionalaan 9.

Uithoorn.

Tel. 02975-66455 Of

02974-509.

ledere dog geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op dinsdagmiddag en

vrijdagavond tot

21.00 uur.

ONTDEK DE CODE:

1 = 5

2 = 10 enz. tot
6 = 30
die u bij elke aankoop
trekt uit de Geluksdoos
van PANDORA.

Beproef uw geluk bij

Galerie „Kunst voor V".
Warmoesstraat 16,

Haarlem.

Uit ontzag voor uw lange

armen hebben wtj

OVERHEMDEN MOÜWL. 7

In voorraad. Zelfs het gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwUl ook dat

extra knoopje niet vergeten

is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekletire;!.

SPIERINGS
heren- en Juniormode,
Hoofdstraat 178, Hülegom.

WIJ MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR D

iet fWöClIjlWJ*

Alleen

Scliagchelstraat 27, -

Haarlem, tel. 023-327019.

BROEKEN, VESTEN,
JASSEN
kom ze gerust passen. — , .

JEAN PAOL,
Kleine Houtstraat 20, Haar-
lem, tel. 023-321285.

In- en verkoop

Juwelen, Goud en Zilver.

H.W. DAMES
KRCISSTR. 19, HAARLEM.
bü de Rldderstr, tel. 320131.

AOTOrtIJSCHOOL
„MARGRIET"

voor al uw rijbewiizen,

ook .lutomatlc.

Vamor Ml gediplomeerd

Tel. 023-262317 - 324707 -

264906

Wil lerzorgen het

METAUSEBEN
van uw icinderschoentjes,

bruidsbloemetjes e.d. in

zUver of brons.

JUWELIER SMIT.
Raadhuisstraat 89.

Heemstede.

KUNSTGEBITTEN-
REPARATIES

Tandtcchn. Laboratorium

K. Ackema, lordensstr. 60,

b/h Houtplem, Haarlem.
Telefoon 315934.

AUTO SPUITEN
Blóemendaalse
Spuitlnrlchtlng

Kerkplein 6A, tel 251304.

AUTOBANDEN
Verkoop, inruil en
balanceren.

Cloosterweg 17, H'stede,

telefoon 280557.

RADIO - T.V. ETC.
DEFEKT?
Wij garanderen u vlotte

en korrekte"service.

SMIT Teclmisohe Dienst.

Kemphaanlaan 22, Heem-
stede. Tel. 285095.

VOOR ALLE MERKEN
HOORAPPARATEN
Alle soorten batterijen en

snoertjes.

Ook voor Ziekenfonds.

G. JANSSEN
Gedipi. audiciïn.

Binnenweg 9è, tel. 286963,

toestel 4.
,

MATRASSEN-
CENTRALE

WU maken uw stoel-,

boot- en caravanKussens

m elke gewenste maat.

Sarphatdpark 16, A'dam,

telefoon 020-717687.

Ook te bestellen op ons

magazijn Herenweg 47,

Ijelmuiden, tel. 01721-8809

ENIGE GOEDE
OCCASIONS
ZWART-WIT EN
KLEUREN T.V.
met glarantic.

RADIO JANSSEN,
Bimicnweg 92, tel. 286963.

Mevr. D. Sieijsel-

Siijger
Heemstede.

MED. GEDIPLOMEERD
PEDICURE, MANICURE

Teleloon 286208.

Lieven de Keylaan 2.

•si-

Behandeling ook 's avonds
volgens afspraak.

Rijwielspeciaalzaak

GEORGE VAN WIJK
Voor tour-, sport- en

racefietsen.

Sportkledlnir en
Racematerialen:

Campa^olo .- Sldmano •

Zeus

1ste klas reparatie-

inrichting.

Overveen,
Zandvoorterp^d 3-6a.

Telefoon 32 64 88.

HOUTWORM - BATTEN
EN MUIZEN
Dan even bellen 023-262478

of 02550-15184.

OVERBOORD
VERSLETEN?
Geen bezwaar; wij zetten er

een nieuwe op. Tevens ritsen

tn pantalons e.d.

FA. D. REGT, Wilhelmina-

plein 15, Heemstede.

Te koop gevraagd:

BOERDERIJ
BUIS
STALLEN

' Achterstallig onderlioud

geen bezwaar.

Brieven onder nr. 264 bur.

van dit blad.

WELKE 65+
lieelt interesse om 1 dag

por week kleine reparaties

aan elektrische apparaten

te verrichten?

Inl. Alphatrading B.V

.

Industrieweg 12-14, Heem-
stede, tel. 289558.

CURSUS WOL SPINNEN
in Heemstede.
6 maandagavonden, be-

ginnende in februari.

Inllchttagen, aanmeldingen:
02508-827.

Voor direct gevraagd te

Overveen:

HUISH. HULP
voor 3 ochtenden in do

week van 8.30-12.30 uur.

J. W. Lahnemann b.v.,

Wecrenwcg 17, Zwanenburg,
tel. 02907-5641, vragen naar
de heer Hagclaar.

Steunt het vcrklczlngrsfonds

van de Porluffcsc socialisti-

sche party, en stort uw
bijdrage op poslrekenlnjf

8887 t.n.v. Actie Portugal

Hilversum.

Steunt het vcrklczingsfoiids

van de Portugese socialisti-

sche party en stort uw
bydrage op postrekcningr

8887 tn.v. Actie Portugal
Hilversum.

Aangeboden:

ELEKTR. TELMACHINE
als meuw.
AANHANGWAGEN
2,5 meter, als nieuw.

Tel. na 18.00 uur 02520-15684.

ECHTE EtKEN
T.V. TAFELS

exclusief bij

VAN AMERONGEN
vanaf 169,

—

(iedere maat leverbaar).

Raadiiuisstraat 26, Heem-
stede, tel. 285002.

Gevraagd:

WERKSTER
2 keer halve dag p. w.

Tel. 281773 na 18 00 uur.

HEERLIJK BRUIN
EN GEZONDt
Maak eens kennis met ons

SOLARIUM
Per keer ƒ 3,—.
14 dg. brutaingskuur .f 75,—
Sauna Wim Buchel,
Zandvoort. A. J. v. d. Moo-
lenstraat 47, tel. 6829,

privé 3965.

BOD GEVRAAGD OP
4 MARKIEZEN + OMB.
Telefoon 4441.

Jongeman, 20 j., HBS-A
dipl., rybew. BE, goede be-
lieersmg v Fr.. Eng , zoekt

WERK TOT 1 MEI
UI Haarlem en omg.

Z. Zwaag, 02507-3623

ZELFST. HULP
1^2 ochtenden p w

Tel 4999, R Schram

Te huur gevraagd v d.

maand Juh

VRIJ SOUTERAIN
OF HUIS
voor man, vrouw en twee
kinderen.

Telefoon 020-236574.

Pain. F. Lindeman,
Elandsgracht 76, A'dam.

Tijdens de uitverkoop van
16-1 l.m. 31-1 op al niv

aankopen 15*^ korting.

STOFFENHUIS BUOMKT,
Vlnkenstraat 30, Zandvoort.

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. RITMAN.
Icicfoon 4365.

Binnen 1 uur klaar '.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Eig. mevr E v. Zandvoort-

Eeltmk.

Speelgoed - Wenskaarten

Strandartikclcn - Stabo-
banen.

Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
BUderdiJkstr. 5. Tel. 3796.

VOORDEELAANBIEDINGEN
geldig i/m 15 februari

ZANUSSI WASAUTOMAAT van 798,— voor 548

MIELE STOFZUIGER 850 watt van 326,— voor 266
SELECT CENTRIFUGES 2800 toeren
van 219, voor

ATAG AFZUIGKAP van 370,— voor . .

ZANUSSI •• KOELKAST van 548,— voor

KRUPS SNIJMACHINE van 119,50 voor .

MIELE VOLAUTOMAAT van 1586,— voor

MIELE AFWASAUTOMAAT van 1730,— voor 1380

C DULK & Zn.
Showroom: Bomeostraat 23 - Heemstede - Telefoon 289003.

159

250

438

89

1296

Altijd EXTRA AANBIEDINGEN!!

SLIJTERIJ - WIJNHANDEL

'VAN OUDS DE WATERWOLF'
LORENTZPLKIN 30 — BA0HOEVEDOKP — TELEFOON 2314

BÜIME PARKEERGELEGENHEID PRIVÉ: 2232

^^^^^^ h.t:h.fibbeGizn.^^i^B^ makelaarsM^^^^ taxateurs
^v ^v ^V onr.gaederenK U K na8sauatraat14^ ^ ^ haarfem
(eden n.b.m. tel.OSS.SSOSSO

e SHIRT RECLAME
STICKERS
SHOAA/CARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERIJ OASE
KERKLAAN55 HEEMSTEDE TfcL 02.'>-28S801

^MOn'tfi

uffermans

Gasverwarming

BLEKERSVAARTWEG 51

HEEMSTEDE
Telefoon 286 892

Slotlaan 2, tel. 28 85 75

Loodgietersbedrijf

GROEN & CO.
Julianalaan 33, Overveen. Tel. 254855.

„Duiker" volautomatisctie g-asbranders.

Te huur gevraagd'
ZOMERHUIS OF ETAGE
5 pers , van 26-7 tot 16-8.

Fam. Gerritsen, v Dort-
mondstr. 25, Arnhem.

Gezin met 2 kinderen zoekt
WOONRUIMTE

Brieven onder nr. 429 bui'

vaii dit blad.

Jonge vrouw zoekt
GESTOFFEERDE
WOONRUIMTE

Telefoon 02507-J804.

T.k.a. prima
FASTO GEYSCR
ƒ 150,—. .

Telefoon 3224.

HOTEL V. d. AAR
Oovraagd:

2 DAMES
voor hotel schoonhouden.

Inl tel. 02507-4802.

Vrije ctasc soul. of huis

met badgclcgcnhcid
in of nabU centrum voor

half juni t.m. eind juli.

Fam. P. P. Vorsterman,
Geleenstr. 46-11, Amster-
dam, tel. 020-425321.

Tc koop uit eifenls ver-

ki'egcn:

5 antieke koperen gewichten

In blok van 1 kilo tot 50 gr.

ƒ 125. 19 kleine koperen ge-

uichtjcs ƒ 125. Antiek koper

l kilo gexUcht f 65. 500 gr.

ƒ 20. Antiek maatkannclje

ƒ 25 Antiek paardcnbit

f 15. Antieke sigarcnplank

ƒ 20. 2 oude vest/ak liorlogca

f 50. 3 oude polychroom
lrgcllje.s ƒ 75. 4 antieke
ivandborden ƒ 100

Tel 070-461307 of 652405.

In zakengezin met twee
jonge kinderen zoeken wu
EEN FLINKE KRACHT
in de huishouding,

SoII. na tel .afspr. 3420.

WONINGRUIL
Aangeboden: mooi

BENEDENHUIS
kamer 9 m , 2 kl slaap-

kamers, keuken, betegelde

badkamer, douche, toilet,

wastafel + zomerhuis
met 2 kamers, keuken,
toilet.

Huurprijs f 130,— p m
Gcvr, liefst mooi

BOVENHUIS
Hogere livuu' geen bczw

Telefoon 4050.

Alstublieft:

r', /') I

tl

•«1 f j /-

I 'f il
,1 Ji i-J- s=

C-J - ...^—
A

\
12 tekeningen van Peter

Kent u iemand die zich op
Het Parool wil abonneren ?

Hen familielid? Hen kennis?

De buren? Stuur ons dan e\en
onderstaande bon. Sturen \vi) u
die map met 12 losbladige repro-

dukties van tekeningen (groot

van Straaten voor u.

formaat: 21 .\ 30 cm ') die Peter van
Straaten speciaal voor Het Parool

heeft getekend. Hen paar plaatsen

waar hi) en zijn tekenpen zijn

geweest: Albcrt Cujpstraat,

Purmcrend, het IJ, Damrak,
Muidersloi en Bijlmermeer.

Alstublieft:
een abonnee voor Het Parool

Geef mij maar liet Parool. F.n ik lirijg de tekeningen.

naam aanbrenger _naam nieuwe abonnee

L

adres

plaats

bank/giro

Betaalt per kwartaal/week (een

van de twee doorstrepen).

adres . „ ..

plaats « .._.

Bon in envelop zonder postzegel

naar: Het Parool,

.\ntwoordnummer 2470,
Amsterdam.
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ZANDVOORT

in deBEZETTINGSTIJD
Herinneringen aan een fel bewogen periode

IZANDVOORT — Hoe liep het. echter
• 'fillemaal heel anders, dan onze toen-
'malige vroede vaderen en oolc de burge-
Irij zich hadden voorgesteld. Zandvoort
''telde, toen het in de oorlog werd be-
Itrolcken, ruim 9.000 inwoners. Er bleven
• 'er nog geen 1400 van over. De rest icas

'o1 als 'Jood' afgevoerd, óf geëvacueerd.

; Zandvoort werd In de loop van die jaren

»
Jteeds meer een vergeten oord, waar men

"slechts kon binnenkomen met een 'Spe-

zial Ausweis'. Er was geen enkele ver-
Ijinding meer. Er reed geen tram meer
en geen trein, fietsen waren vrUwel alle-

maal door de bezetter ingepikt en de
enige vehikels, die men nog wel eens in

het de laatste jaren zeer kleine dorp
aantrof en dat in hoofdzaak bestond uit

het dorpscentrum met direkte omgeving,
- die enige vehikels waren fietsen op hou-
;ten banden of een stelletje versleten

buitenbanden over elkaar heengelegd.

Men was in hoofdzaak aangewezen op
lopen en er viel niet veel meer te lopen,

'want ook het strand was afgesloten en
, lag-evenals de direkte omgeving vol my-
• nen. Ook Zandvoort-noord bestond niet

; meer. Uit alle huizen in het tegen-

Iwoordige oud-noord waren alle sanitair,
' alle leidingen gesloopt.

Maar ja, zover was het toen nog lang
niet Integendeel, het jaar 1940 werd —
althans in de zomer-periode, het jaar

van de 'frische, fróhliche Krieg.' Toen op
11 en 12 mei de bezettende macht Zand-
voort binnenrolde, via Zandvoortselaan
en Zeeweg, was er geen meiis, die weer-
stand bood.

Er werd geen schot gelost. Ze kwamen
binnen, gezeten In kleine gevechtswagens
en kleine tanks. Er waren inwoners, die

de bezetter met bloemen verwelkomden,
doch velen deden dat niet, al stond
Zandvoort reeds enkele jaren daarvoor
bekend als een broeinest van de N5.B.
Percentsgewtjze mag Zandvoort zich erop
'beroemen' het grootste aantal N.S.B.-ers

- te hebben voortgebracht.

Dat lag mijns Inziens enigszins in de
'. aard van. ons dorp. Alles wat nieuw was,
-aJles wat iets leek, daarop had men zyn
zinnen gezet. In de geschiedenis is dat
menlgniaal gebleken, onder andere in de
Napoleontische tUd en by de opkomst
van de SD.A.P. een tyd, waarin het
oude Zandvoort-noord één zee van rode
vlaggen, was.
De Duitsers trokken in leegstaande, of
vrtjwel -leegstaande hotels en pensions
en het hoofdkwartier van de bezetting

' werd gevestigd in het klubgebouw van
de Kennemer Golfclub.

Burgerwacht
- We hadden in die tUd óók nog een bur-
" gerwacht. Die werden enkele dagen vóór
-Zandvoort werd bezet, gestationeerd op
;de belangrijkste aan en afvoerwcgen. Ze
I stonden met het geweer aan de voet op
'Se Zandvoortselaan, op de Noordboule-
Ivard, bij de eindstations van tram en
-'ïrSri. Stoere kerels zo te zien, naar ik

;meen met helmen op. Je zou er huizen
-pp hebben gebouwd als je ze zag staan,

liaaei voor de Duitse overmacht waj-en
Z ze een lachertje.

-pie keken er nauwelijks naar en enkele
dagen na de bezetting kwam de opdracht,
dat alle geweren, wapens en wat dies

. meer zy, moesten worden ingeleverd. Dat
deed men prompt en het gebeurde in

het oude spooi-wegstation aan de Van
Speykstraat. Die Zandvoortse burger-
wacht was in tijd van een mum uitge-

- schakeld.

.Op hef slraiid

voor een geslaagd etentje,

receptie, huwelijksdiner,

jubileum, personeelsfeest,

reünie, enz.

HETRECHTHUIS
PRIMA ZALENAKKOMMODATI

E

GEEN ZAALHUUR!

VOOR RECEPTIES, ENZ.:
PORT - SHERRY- VERMOUTH
NOG STEEDS f. 1.- PER GLAS

Vraag folder

menusuggestitsl

UITHOORN a/d Amstel
Schans 32

tel. (02975) 61380

van het OIRK VAN DEN BROEK-concern

Kafaehvaclil

Dat alles werd radikaal anders, toen de

donkere dagen begonnen te komen in

het najaar van ISIO. Het werd een bar

koude winter met veel sneeuw en de ge-

volgen van de oorlog deden zich toen

meer en meer gelden. Dokter Van Praas-

sen, die een hel doormaakte in België,

toen het Engelse leger onder ongelofe-

lyke barre omstandigheden na de inval

werd teruggedreven door de Duitsers

waarby een zeer groot aantal sneuvelde,

heeft my daarvan menigmaal verhaald.

Hier was de oorlog in al zjn barre ont-

zetting. Ook m Zandvoort bleef men
daarvan niet onkundig en het werd voor

een klein aantal onverantwoordeiyke fi-

guren aanleiding sabotagedaden te gaan
bedrijven. Men sneed telefoon, telegraaf

en lichtkabels door en trachtte op alle

mogeiyke manieren de bezetter schade
toe te brengen. Die keek dat alles eerst

nog even argwanend aan, doch toen dit

bleef doorgaan, greep men in, en hoe!

De meer gegoede Zandvoorters, waarop
men een speciaal oogje leek te hebben,

werden van huis gehaald om te worden
ingezet voor de zogenaamde 'Kabel-

wacht'.

Eerslc dode
By nacht en onty werd men Ingezet om
de strategische punten, waar kabels aan-

wezig waren, te bewaken. In de barre
winterkou moest men daar toen staan.

Eten was verboden, dnnken evenzo. Duit-
se soldaten zorgden ervoor, dat de voor-
scliritten daarvoor streng weïden nage-
leefd.

Wat deze mensen in deze winterse kou
hebben doorgemaakt, valt met geen pen
te beschryven. Het gevolg Tras zelfs, doit

de bekende heer Blaauboer, drogist in «Je

Haltestraat, een longontsteking opliep

tengevolge van de doorgestane ontbe-
ringen en tcmilotte zyn kabelwachtery
met de dood moest bekopen.

Van die tyd af ging men eindeiyk besef-

fen, dat het menens was geworden. De
oorlog werd steeds grimmiger en een in-

val op onze kusten stond de Duitsers als

een spookbeeld voor ogen. Van die tyd af

werd de oorspronkeiyk nog vry goede
verhouding er één van argwanende vy.
andigheid.

De Joodse bevolking moest de beruchte

Jodenster gaan dragen. De meeste café's

en restaurants werden voor hen verboden

verklaard. Het werd een toestand van

steeds grotere spanning, totdat de alge-

hele afvoering van de Joodse bevolking,

een feit werd. Daarover in een volgend

artikel méér.

Kuyper sr.

nadruk verboden

Films over

Bevallingen
ZANDVOORT — VrUdagavond 23 janu-
ari om 20.00 uur zal de werkgroep Pré-
en Postnatale Edukatie in het gezond-
heidscentrum aan het Beatrixplantsoen
twee films vertonen over het bevallen
thu' . en in het ziekenhuis.

Tussen de films door wordt er een mode-
show gehouden van reeds 'eerder gedra-
gen positiekleding, waarvan het de be-
doeling is dat deze tegen gereduceerde
pryzen van de hand gaat.

cyfïgSSïs^

Subsidie jeugdiaad
ZANDVOORT — De Hervormde jeugd-

raad heeft een subsidie van ƒ 1000,— ont-
vangen van het Anjerfonds ter onder-
steimiKig van haar werk.

Uw vertrouwde adres v^or

PIANO'S

tevens vakkundig stemmen
en repareren.

Pianospecialist DE JONG
Rijksstraatweg 67 — Haarlem.

Telefoon 023-263081. ,

Op de foto ziet u rechts de apotheek van Scha.ap. Links: Hoek Burg. Engclberts-

Dr. Tichelaar (hoek Zeestraat-Dr. Mcti- straat-Zeestraat. In deze rij winkels wa-
gerstraat) . Rechts op de voorgrond (met ren o.a. gevestigd de boekwinkel van sla-

zonnescherm) de winkel van bakkerij gerij van Eldik, de groente en fruithan-

del van Norden, en iets verderop de bU
velen bekende ijsspeciaalzaak 'Gamba',

daar voorbU de ingang naar de zoge-

naamde 'Mosterdhuizen'. Tlians alles

vergane glorie.

-Op het strand bleef alles z'n gewone
; gangetje gaan. De strandpachters maak-
^ten nog goede zaken, zy het ook. dat
'^ ïnen zuinig inoest aandoen met artikelen,
" die intussen — uit voorzorgsmaati-egel —
dóór de geiheenteUjke autoriteiten op de

. bon waren geplaatst. Matu- er was toch
nog genoeg te lo-ygen en het zeewater
was even lekker als in nlet-oorlogstyd,
mede dank zy het mooie weer.
Duitse militairen haalden voor een korte
vakantie menigmaal vrouw en kroost
naar de badplaats en alles werd steeds
grif betaald. Het gaf menigmaal de in-
druk, alsof er geen oorlog was. Het enige,

waaraan velen zich ergerden, was aan
het feit, dat onder vooral de jongere
generatie, een geest van verbroedering
leek te ontstaan met degenen, die in
feite toch onze vyander waren.

Maar het grote drama moest toch im-
mers nog beginnen en slechts de inge-
wijden,— onder ander burgemeester Van
Alphe7i met zijn naaste medewerkers,
konden enigszins beseffen, hoe dit zou

'uitpakken. Doch in elk geval: het jaar
1940 werd er in Zandvoort nog wel het
een en aitder verdiend. Onbegrijpelijk,

. maar waar en de bezetter bleef in alles

•leer soepel en greep niet in in gemeen-
'.telijke verordeningen en maatregelen.

Prijswinnaars bekend

Zandvoorters besteden

zorff aan tuinflora
ZANDVOORT — In het Verenigingsge-

bouw 'De Krocht' hield de afdeling Zand-
voort van de Koninklijke Maatsch-;ppij

voor tuinbouw en plantkunde vrijdag-

avond de jaarlijkse algemene propagan-
da-avond, waar onder meer de uitslagen

werden bekend gemaakt van diegenen,

die volgens de jury in het afgelopen jaar,

(inktusicf de voorjaars-, zomer- en na-
jaarskeuring) de mooiste voortuinen had-
den geleverd.

Do voorzitter, de heer W. M. B. Bosman
sprak er in zyn openingswoord zyn
vreugde over uit, dat de nauweiyks twee

jaar bestaande vereniging zo in groei en

bloei toenam, zowel in letteriyke als fl-

guuriyke zin. De avond trok omstreeks

honderd belangstellenden.

Groei
De voorzitter stelde voorts vast, dat de

belangstelling voor de vereniging, gelet

op het groeiend ledenaantal, zich nog

steeds in opwaartse vorm begeeft. Steeds

meer gaan ook de partikuliorcn inzien,

dat de verfraaiing van het dorp voor een

groot gedeelte afliankeiyk is van de zorg,

die men aan de tuinen besteedt.

De tyd dat uitsluitend helm woi-d ge-

bruikt om het aanzien nog wat op te

\T0li|ken, biykt reeds geruime tyd voor-

by te zyn en algemeen wordt meer en

meer ingezien, dat de aandacht, die men
besteedt aan voortuinen en gevels, een

welkome en grote bydrag levert aan het

aanzien vu.n het dorp, hctzy vlak aan de

kust, hetzy meer landinwaarts.

De resultaten waren er dan ook zyns in-

ziens naar. Meer en meer wordt aan de

voortuinen meer zorg besteedt en vaak
met verbluffende resultaten. Daarby
dient wel in acht te worden genor. 3n,

dat het verzorgen van tuinen vlak aan
zee, véél meer zorg vraagt, dan de tui-

nen, die meer landinwaarts zyn gelegen.

Vóór tot de prysuitreiklng werd overge-
gaan, vertelde de heer H. Vader, duin-
kweker in de waterleidingduinen het een
en ander over de duUiflora en de dieren
(speciaal de vogels) In de duinen.

Zijn causerie, toegelicht met byzonder
mooie dia's sloeg de-mate aan, dat In-

plaats van do hem toebedeelde drie

kwartier, hy byna de helft meer nodig
had. om zyn uitermate deskundige ver-

halen te beëindigen.

Na de pauze vertoonde de heer J. Da-
vids, l-?stuurslld van de afdeling, byzon-

der mooie dia's over de bekroonde tui-

nen, afgewisseld door geraffineerd opge-

nomen dia's van Zandvoort by avond.

Ook hy had met zyn unieke serie dia's

een groot succes.

Moeilijke opgave
Daarna volgde, — ondanks het vergevcr-

de-de uur — de uitslag van de keurin-

gen, die do jury het afgelopen jaar, zo-

wel in voorjaar, zomer als aajaar in

Zandvoort en Bentveld had verricht. Het
bleek een byna onmogeiyke opgave te

zyn geweest voor deze juryleden, die zich

geheel belangeloos hiervoor hadden be-

schikbaar gesteld. Iedereen had zyn
uiterste best gedaan om zo goed moge-
lyk voor de dag te komen.
Tenslotte kwam de jury eenparig tot de

konklusic, dat de prijs voor de voortuin,

die de meeste zorg had gevraagd, gele-

gen was vlak aan de kust, namelijk aan
de Brederodestraat 140. Een tuin, die ih

de eerste plaats ten prooi was aan zout-

aanslag, weersgesteldheid, klimaatinvloe-

den enzovoort. Hier werd dan ook de
wisselbeker, beschikbaar gesteld door de
Federatie Handelsvereniging-Hanze toe-

gekend. Deze eer viel het jaar 1974 te

beurt aan de heer F. M. Jordens, op bo-

vengenoemd adres woonaclitig.

Wat de overige pryswinnaars betreft,

had de Jury Zandvoort en Bentveld in

aclit raj'ons verdeeld. In elk rayon vielen

acht eerste, acht tweede en acht derde
pryzen, onderverdeeld in de sektoren,

waarin de rayons waren ingedeeld. Voorts
werden nog 32 eervolle vermeldingen
uitgereikt met de daarbU behorende di-

ploma's.

De prijzen bestonden uit artikelen, op de
tuinbouw betrekking hebbende en wer-
den door de voorzitter uitgereikt.

Een gratis verloting, met eveneens leuke
pryzen vormde het slot van deze zeer

geslaagde avond die er ongctwyfeld toe

zal hebben bygedragen dat het aantal
tuiniers en tuiniersters In 1975 weer aan-
zieniyk zal toenemen, want vele nieuwe
leden werden geboekt.

De totaal-uitslag van de gehouden keu-
ringen In 1974 was als volgt: Rayon 1

eerste prys: fam. C. A. P. Byieveld,
Dulnwlndelaan 1; rayon 2 fam. J. W. v.

d. Heydl, C. v. d. Lindenstraat 14; rayon
3 fam. C. Nihot, Lystcrstraat 6a; rayon
4 fam. P. Koper, Oosterparkstraat 12;

rayon 5 fam. / Wlllemse. Wilhelmina-
weg 14; rayon 6 fam. P. Aay, A. J. v. d.

Moolenstraat 2; rayon 7 fam. J. Kooy,
Fahrenheitstraat 64; rayon 8 Dr. C. A.

Gerkestraat 143.

Rayon 1 tweede prys: fam. G. T. de
Poel, Zandvoortselaan 110; rayon 2 fam.

E. M. A. Huf, Dr. Kuyperstraat 12; rayon
3 fam. J. H. Hermary, Fazantenstraat

15; rayon 4 fam. J. C. Krielen, Halte-

straat 41; rayon 5 fam. A. M. M. van
Grlnsven, Emmaweg 18; rayon 6 fam. E.

Kerkman, Vondellaan 1; rayon 7 fam. E.

H. Allebes, Helnwardtstraat 25; rayon 8

fam. W. M. B. Bosman, C. v. d. Wcrff-
straat 10.

Rayon 1 derde prys: fam. J. Bauer,

Zandvoortselaan 208; rayon 2 fam. J. H.

van Dorth, Dr. Schaepmanstraat 13;

rayon 3 fam. D. W. Akooy, Haarlemmer-
straat 70; rayon 4 fam. P. van Loon,

Haltestnat 43; rayon 5 fam. L. S. Hom,
Julianaweg 6; rayon 6 fam. H. Weber,
Hofdykstvaat 9; rayon 1 fam. D. R.
Houtgraaf, Relndwardtstraat 17; rayon
8 fam. A. C. Schaap-Crouwel, C. v. d.

Werffstraat 18.

Eervolle vermeldingen tulnkeuring 1974.

Fam. M. Keve-Vastenlioudt, Dr. Schaep-
manstraat 5; fam. J. J. Kurporslioek,

Mr. Troelstrastraat 40; fam. C. Hooge-
wonink, JVIr. Troelstrastraat 42; fam. B.

Beekman, Sav. Lohmanstraat 12; fam.

C. H. Brero, C. v. d. Werffstraat 12; fam.

F. W. J. Dlrksen, C. v. d. Werffstraat 16;

fam. L. v. d. MeUe, Koningstraat 63;

tam. D. Joukcs, Koningstraat 87; fam.

G. A. Keiler, Oosterparkstraat 14; fam.

J. N. Bernsen, Hogewcg 70 (bloembak)

;

fam. P. Kerkman, Kostverlorenstraat 1;

fam. A. Richter, Pai-nassialaan 24, Bent-
veld; fam. J. Bouhuys, Boul. Paulus
Loot 21; fam. W. Kames, Tolweg 26;

fam. J. H. V. Huffelen, Haarlemmerstraat
60; fam. L. v. d. Mue, Celsiusstraat 65;

fam. J. V. d. Berg, Celsiusstraat 1; fam.

J. Kraayenoord, Celsiusstraat 17; fam.

H. Koper, Pasteurstraat 15; fam. J. Mes-
man, A J. V. d. Moolenstraat 23; fam.

W. V. d. Mye, Wilhelminaweg 1; fam. J.

C. Jung, Wilhelminawcg 3; fam, F. F. v.

d. Wateren, Wilhelminaweg 10; fam. J.

Drommel, Wllhelmhiaweg 25; fam. H.

Visser, Relnwardtstraat 28; fam. J. Bier,

Relnwardtstraat 21; fam. D. Drost-

Hofman, Treubstraat 18; fam. W. H. v.

Keulen, Flemingstraat 360; fam. P. L. C.

Huyskes, Fahrenheitstraat 55; fam. F.

K. J. Hasshik, Fahrenheitstraat 28; fam.

J. G. Stuyfzand, Fahrenheitstraat 10 en

fam. J. C. van Beem, Fahrenheitstraat 2.

voor een geslaagd etentje,

receptie, Jiuwelijksdiner,

jubileum, personeelsfeest,

reünie, enz.

\ /e^eu^^ ii

PRIMA ZALENAKKOMMODATIE
GEEN ZAALHUUR!

VOOR RECEPTIES, ENZ,:
PORT - SHERRY - VERMOUTH
NOG STEEDS f. 1,- PER GLAS

HILLEGOM
tel. (02520) 15347

van het OIRK VAN DEK BROEK-conccrn

<?>^^l/^

ZANDVOORT
Arts: InUchtingen over de weekenddiens-
ten worden verstrekt via het telefoon-

nummer van de huisarts: dokter Ander-
son 2085; dokter Drenth 3355; dokter

Flieringa 2181; dokter Mol 5091; dokter

Zwerver 2499; dokter Bouman 5091.

Tandarts: by afwezigheid belle men 023-

313233.

Wijkverpleging: zaterdag 18 en zondag
19 januari zuster B. Poldervaart, Kruis-
laan 54 Hoofddorp, tel. 02305-6008.

Apotheek: van vrydagavond 17 januari

5.30 uur tot maandagmorgen 20 januari

8 uur de San.^voort--' apotheek, H. B. A.

Mulder, Raadhuisplem 10 hoek Halte-

straat, tel. 3185.
•

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3 flat 2, tel. 4437.

Hulpdienst: tel. 023-243340.

Dierenarts: by afwezigheid van de ge-

wenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst te Haar-
lem, tel. 023-313233.

Storingsdienst gasbedrijf: tel. 3737 fook
bulten kantooruren).
Politic: 4444.

Brandweer: 2000.

BURGERLIJKEi
STAND #1^^

Gobore7ï;

Bertil Paul, zv Jan Koper en Paula Alida

Catharina Tine van Duyn; vanossa Jo-

hamm, dv Alfred Antonlus Kok en Ca-
tharina Johamia Bos.

Overleden:
Afra Geertruida HooUberg, 86 jaar, ge-

huwd met Kier Johanncs Andreas Ver-
willigen; Johanna Maria van den Berg,

90 jaar, gehuwd geweest met Johannes
Jacobus Kol.

Ondertrouwd:
Peter Augustinus Schradcr en Ingrid Ko-
per.

Gehuwd:
Martin Pierre Fclix Marie van der Hulst

en Jeaimette Paap.

Gebore;^ buiten de gemeente:
Elise, dv Jacobus Maximiliaan Maria
Versteege en van Alcida Margaretha
Kurpershoek; Erwin, zv Jan Brand en
van Anlta Elisaljetii Zwart; Mlrella, dv
Abraham Jan Krol en van Stuia Brink.

Oiierieden. buiten de gemeente;
Jacoba Klazina Nygh, 87 jaar, gehuwd
geweest met Evert Schoorl; Leentje

Keur, 90 jaar, gehuwd geweest met Elias

Paap; Lulsa Kulm, 83 jaar, gehuwd ge-

weest met wybren Nauta.

ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
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De directeur van

HUIZE A. G. BODAAN
BKJAARDKNOORD TE BENTVELD,
BRAMENLAAN 2,

vraagt voor de veizorgmg der
bewoners een

ervaren verpleeghulp

of een gedipl.

bejaardenverzorgster

Salaris afhankelijk van leeftijd en
eivanng tot 1487,— p m (bruto) +
onregelm. toeslag + eventuele
verliogiiigen per 1 januari 1975.

Eens per 14 dagen weekenddienst,
geen nachtdienst.

Leeftijd tot 60 jaar. In- of extern.

Voor een interne kracht is woongelegenheid
met zit-slaapkamer, toilet, douche en keuken
aanwezig.

Een beschaafde kracht, die zelfstandig in een
goede sfeer wü werken, gelieve baar soUicitatie

te richten aan bovenstaand adres,

telefoon (023) . 248181.

CEBEED5CHflPe« yZERWflWN^ ,>ö^:-.

voorVflKriBNï^ -i^ >
enHMflTEUR t

IJZERHANDEL ZWAGER B.V.

HOOFDWEG 726 — HOOFDDORP
HOGEWOEED 111 — LEIDEN

GLANOORFS
EUBELEN

U wee! wel

betere mesibelen

prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 11 S, Haarlem

t/o De Vries

Heeft u
moeilijke
voeten ?

Wij hebben voor u

prettig zittende

schoenen, zowel met ingebouwde steun
als voor losse steunzolen.

uGhd^
Kleine Houtstraat 8 — Telefoon 32 31 84

B. Bouman en G. Mol
IIÜISAKTSKN - ZANDVOORT

vragen met spoed

doktersassistente

Bereidheid om m teamverband met
aitsen en reeds aanwezige assistente
samen te werken.

Meisjes met lab. ervaring + EHBO
kunnen ook reflecteren.

Telefoon 02507-5600 en 5091.

DE BLAUWE VAAS
Antiek en curiosa

OVERWIN DIE
DREMPELVREES
Snuffel eens rustig in ons
oergezellig zaakje rond.

Ook voor u is er zeker iets bij.

KLEINE HOÜTWEG 35
TELEFOON 313359

Ook 's avonds en in de

weekends van harte welkom.

Voor bemiddeling en advies bij:

Koop en verkoop onroerend goed.
Verzorging van hypotheken.
Alle assurantiezaken.

Taxaties - beheer - administratie -

onroerende goederen.

inlichtingen:

P.H.KUiJPER&ZOnEn
Makelaars o.s.

Prinsengracht 760-762 • Amsterdatn. Tel. 020 • 227881

CHARTERVLUCHTEN naar

Amerika en Canada met

KLM of Martinair
Amsterdam-New York v.a. 710,-

Antsierdam-Toronto v.a. 751,-

Amsterdam-Montreal ............ v.a. 691 -

Amsterdam-Ghicago/Detroit v.a. 874,-

Amsterdam-Los Angeies . . v.a. 1112,-

Amsterdam-Vancouver ........... v.a. 960,-

Amsterdam-Edmonton . v.a. 886,-

Amsterdam-Galgary ............. v.a. 1095,-

Luchthavenbeiastlng 8,50 p.p.

REISBURO TOURi
Raadhuisstraat 49 Heemstede Telefoon 289850

DONDERDAG 16 JANUARI 1975

QJW

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Vuoc een gezellige avond!

Fijne verfichting en een geweldige sfeer.

Valkecjburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 28X328.

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Talelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

RESTAURANT „DEWI"

Sfeervoi en uniek is liet restaurant

voor u die de Indonesische
gerechten prefereert of wil leren

kennen en apreciëren.

KLEJNE HOUTSTRAAT 113,

HAARLEM. TEL. 023-321842.

Elk weekend toevoeging apart menu,

bovendien iedere dinsdag en

woensdag maaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65+-ers.

Hcstaurant

IDE HANEEALK
SMAKELIJK ETEN

Clief kok
R. Duin

de eigenaar

Exclusieve
keuken.

Bij OQS nit eten,
iets om nooit meer te verbeten.

aOÜTFLEIN 32, HAABLEM. TEIm 314769.

Relervering aanbevolen. '

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

Chinees Indisch Restaurant

LOTUS
Bloemendaalseweg 35,

naast Postkantoor Bloemendaal.
Telefoon 023-267374.

TC a
Meer dan 100 zitplaatsen.

Zaal voor recepties, bruiloften en diners

Tevens mogelijk om gerechten af te

halen. Ook telefonisch te bestellen.

Exclusief

^Excelent

kxim
RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE

De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas - Petlt Fondue • Zalm -

Saté enz.

INLICHTINGEN

over het plaatsen van uw

ADVERTENTIE

in deze rubriek:

telefoon

023-289472
Vragen naar de heer Berger.

KOOPJES BIJ ELEKTRO JANSSEN

PHILIPS DRAAITOP- -170
STOFZUIGER van 215,— voor '»"

PHILIPS DRAAITOP-
STOFZUIGER 600 W motor
metalen zuigbuizen

van 268,— voor . . ZZOj~"

CANDY VAATWASMACHINE
10 couverts met waterontharder

van 1079,— voor, 798,-

CANDY WASAUTOMAAT

van 798,— voor . . oSo,—

INVENTUM ELEKTR. DEKENS alle modellen
20''/o KORTING

Verder koopjes In:

Koffiezetapparaten, hoogtezonnen, messenslijpers,

elektr. mes enz.

ELEKTRO JANSSEN
Binnenweg 116 — Heemslede— Telefoon 023-281856

Begin nü met

SMYRNA-

KNOPEN

van Finsouin Tapis

48 kleuren liggen voor u
klaar - ook in gedeelten

WOLLANA
Tcmpellersstr. 68,

telefoon 023-312470.

Parkeergelegenlieid.

Waarom Iang:cr zoeken
naar Kocdc broeken
naar een beste jas

door tussenmaten altijd pas.

JEAN PAUL,
Kleine Houtstraat 20, Haar-
lem, tol. 023-321285

SLEUTELSERVICE
Klaar terwfll u wacht.

Ook autosleutels.

Volgens codenummer!

TEL 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

IJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Bcnnebroekerdiik 205b, Cniquius, Haarlemmermeer,
telefoon 023-283437. Let op .luiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrieterrein,
maar voorbij Sig-nodc, Ie nieuwe weg links, de iniddenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vrijdag koopavond van 7-9 uur.

Haarlem
Kleine Houtweg 11,

telefoon 023-313140.
's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselschadeplein 8,

telefoon 023-315674.
's Maandags gesloten.

IJmulden
Lange Nienwstraat 184,

telefoon 02550-13120.
's Maandags gesloten.

Het is zover

PRIJSKRAKERS
JACKS 92/164 v.a. . . .
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UNIEKE KANS:
jaarlijkse opruiming van demonstr. of

beschadigde modellen, en vele aan-
biedingen; dicht in doos. ALLES
met min. 2 jr RAF GARANTIE!

van onderstaande topmerken £\\n

er slechls enkele st uks leverbaar HIFI
MARANTZ,
JVC NIVICO,
LEAK-H.KARDON

WËMÊ^
\Flm STEREO

nomet 30—60 /O
KORTING!

SANSUI AU 6500
(zie etalage;

met lijsten).

'.$^^S
(t\e^

Ivaa'
p^f

Topverstcrker 2x32W/sin Harm
'vervorming 1°o IM vervorming
I 1°0

S R 70dB
opphono
nieuw in doos
van ƒ 1229— voor

SANSUI AU 101 2x18W/sinvan ƒ 569.—ƒ 399,.

SANSU1AU555A 2x28w/sin van ƒ 919,

—

voorƒ 639.

—

SANSUI441 tun/v 2x16Wvan/ 1049,

—

voor ƒ 775,

—

SANSUI 551 tun V 2x18W van ƒ1249,—
voor ƒ925,—

S' O) O^

IDU
AL 701 /SHURE VI 5/11!

SONY STC 7000 prof

2 ,r gar van ƒ 1346- voor# # %9 I ''2°°'-' "^^C "^^ ^ ^000- voor1990
AR topklasse uit U.S A.

«SE

AR Verst. 2x60W/sm axs.top 1695,-795,-

AR 3A improved top.box 1 229,-850,-

AR 5 bl. 3 weg sys.box 850,— 565,-

AR 2AX bl. 3 weg sys box _ 650,-435,-

AR 6 bl2 weg kleine box . 395,— 269,-

KENWOOD 7200 tun/v 2x65W



59 DONDERDAG 16 JANUARI 1975

Met droefheid geven wij U keainis dat heden
geheel onverwacht, voorzien van het H. Oliesel,

van ons is heengegaan mijn innig geliefde

man en onze zorgzame vader, behuwdvader
en zoon

Pancralus Bakkenhoven
echtgenoot van

Conielia Catharina Maria Brouwer

in de leeftijd van 51 jaar.

C. C. M. Bakkenhoveii-Brouwer
H. J. Bakkenhoven
M. M. Bakkenhoven-Waterman
C. M. Kors-Bakkenhoven
P. Kors
G, J. Bakkenhoven en
Fam. Bakkenhoven
Pam. Brouwer

Zandvoort, 3 januari 1975.

Piet Leffertsstraat 19.

De begrafenis lieeft woensdag 8 januari j.1.

plaatsgehad.

Met droefheid geven wij U kennis, dat heden
in het ,3uis in het Kostverioren" te Zand-
voort, voorzien van het H. Oliesel, van ons is

heengegaan onze lieve zorgzame moeder, be-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

Johanna Narïa van den Berg

weduwe van Johannes Jacobus Kol

in de leeftijd van 90 jaar.

Zandvoort:
G. J. Kol
J. P. Kol
C. P. M. Timmers-Kol
H. Timmers

Amsterdam:
P. M. Verlaan-Kol
W. L. Verlaan
Klein- en achterkleinkinderen

ZANDVOORT, 12 januari 1975.

„Huis in het Kostverioren".
Correspondentie-adres

:

G. Kol, Schuitengat 7.

De begrafenis heeft hedenmorgen plaats-
gevonden.

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

ZANDVOORT

Voor leden komen beschikbaar:

1. de flatwoning Keesomstraat 237,
woonkamer, 3 slaapkamers, douche en
blokverwarming, huurprijs ƒ 311,50 p. mnd.

2. de flatwoning Keesomstraat 337,
woonkamer, 3 slaapkamers, douche en
blokverwarming, huurprijs ƒ 311,50 p. mnd.

3. de garage Keesomstraat 93a,

huurprijs ƒ 40,00 per maand.

4. de garage Keesomstraat 91a.

huurprijs ƒ 40,00 per maand.

Voor de garages hebben de bewoners van het
betreffende blok voorrang op toewijzing.

De toewijzing van de woningen geschiedt op
rangnummer. Het bestuur verstrekt een be-
reidverklaring. De beoordeling voor het ver-
krijgen van een woonvergunning berust bij

Burgemeester en Wethouders. Het inkomen
van het gezinshoofd is medebepalend i.v.m. de
hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór 21 januari a.s. 19 uur, aan
het kantoor van de vereniging Noorderstr. 1,

onder vermelding van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst donderdag 23 januari a.s. om 2 uur in
het gevelkastje Noorderstraat 1 worden ge-
publiceerd.

WILLEM GERARD GROEN

VODDENHANDELAAR FAILLIET

Brugstraat 3a

FA. GANSNER & CO.

GAS- EN OLIEHAARDEN. GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS enz.

ETNA, FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpcnpiciii. Tel. 50G8, 3612, 2518.

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds'

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

FA.L.BALLEDOX&ZN.
COMPLETE WONINGJWBICBTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

leveren en leggen van alle bekende merken
BREEDTAP1.it, o.a. Hatema. Desso, K.V.T.,

Ploegtapijt enz.
DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN

MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.
Linotcums Krommenie — Tlltzeil —

Balatred — Taplflei — Ueugafelt tegels.

Alles voor nvp woning !

Luxaflex .iatouziecn — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

Dr. Joshua Bierer Stichting

„'t Centrum"

Boul P. Loot, Zandvoort, vraagt voor spoedige
indiensttreding:

HUISHOUDELIJKE

HULPEN
voor halve dagen.

Soll. schrift, of mond. na tel. afspraak met de
heer Lammers, 02507-4941.

BEKENDMAKING
De wijkverpleging voor het Witgele
kruis wordt ingaande januari a.s. waar-
genomen door zuster

E. Poldervaart-Spaans

van maandag t.m. vrijdag bereikbaar in

het Gezondheidscentrum, tel. 6364 van
2-3 uur.

Het bestuur van het Witgele kruis

afdeling Zandvoort.

Koopt uw naaimachine
bij deze man welke
ze ook zelf repareren
kan. Levert alle delen
en benodigdheden
voor alle merken zelfs

voor de meest
verouderde.

74 JAAR

STENCILWERK

J. SMTSMA
van Lennepweg 75

TE KOOP:

door inruil verkregen:

nieuwe „AMERICAN KITCHEN"

lengte 2.20 m., kunststof aanrechtblad met 2
bakken en bovenkasten, tevens grijs gelakte
servieskasten. afm. 60 cm. diep, 200 cm. hoog
2 stuks van 80 cm. en 2 stulis van 60 cm. breed.

Dezelfde afmetingen in 57 cm hoog.

Inlichtingen:

K. I. B. DEUTEKOM
Telefoon 02507-4163 of 2361.

Speciale aanbieding

ALUMINIUM TRAPPEN
licht en Sterk

4 treden . . .

.

5 treden

33,95

38,90

KORT'S IJZERHANDEL
.1. n. VERMEIJS.
Zandvoort, Haltestraat 1. Telefoon 5204.

WETHOUDER ATTEMA

van pnblieke werken, gronden en

woningbedrijf zal wegens

omstandigheden maandag

20 januari GEEN SPREEKUUR

houden.

MODERN ART. EXCL. KLEDING
Heeft per 1 februari a.s. plaats voor een

VERKOOPSTER
Leuke gevarieerde baan voor jong meisje.

Jaarbetrekking.

Soll. na telefonische afspraak: 3420.

VERKOOP VAN

SCHILDERIJEN ETC.

ook tijdens de kantooniren van

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Gasthuisplein 12, Zandvoort.

BenaultS

UW service-zekerheid
bij rinko

De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurten en reparaties met de modernste
apparatuur worden uitgevoerd (o.a. electro-

nische diagnose). Dus snel. Door speciaal

opgeleide monteurs. Met vaste reparatie-

tijden zodat alle arbeidskosten u vooraf

bekend zijn.

Renault-service waar u ais Renaultrijder op
kunt rekenen.

een renault loopt Fanger op een liter RENAULT

rinko
Oranjestraat 2-12, Zandvoort Tel. 02507-2323 en 2424

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bureau

[ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedipl. install. - Erk. A.C.1. lid

AARDGAS
OÜESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

SNACKBAR RESTAURANT

HAROCAMO
Kerkstraat 14, telefoon 2102.

De weekends weer open.

Vrijdag en zaterdag tot half drie

's nachts.

OÖ
Het is beter een uur te vroeg dan een minuut

te laat te zijn. Shakespeare (1564-1616)

HORLOGERIE

G. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPBIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bü de KostTcrlorenstraat

zorgt ervoor dat u nooit te vroeg en nooit te: laat

behoeft te zyn, want zün horloges, Itloklten en
wekkers zijn precisie-uurwerken, die aitUd de

Juiste tUd aangeven.

Komt u maar eens kUken in zyn showroom.
't Is een belevciüs! Eigen reparatie-afdeling met

eleclronisclie apparatuur.

ZOEKT V BETS?

Kom dan even
gezellig kijKen
bij

BLOEMENHUIS

„V. d. MEY"
J. BLUYS
Ualtestraat 65 Zandvoort

We hebben vast wel wat voor TJ

!

De specialist in al uw blocmwerken 1

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES

Sclioonmaken - Reparaties
GASGEYSERS - GASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN
Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEÜS
Zandvoort

Koninginneweg 21
Telefoon 02507-50 12

Wij geven op onze grote sortering

tassen in de opruiming

10% tot 50% korting

RENE FLEUR
Bouwes Passage 21 , Zandvoort.

Van radio- en teeveereklame

HDISKAPPER
voor de hele familie.

ƒ 9,90.

Verkrijgbaar bij;

PARFUMERIE
Kerkstraat 23 Telefoon 2107

uw TRAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
specialist.

'T INTEKIEUK,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

UW GORDIJNEN MAKEN?
Komt u eens met ons

praten.
KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

'T INTEKIEUK,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

WOONRUIMTE
AANGEBODEN
met algehele verzorging op

goede stand te Z'voort,

voor ouder echtpaar of

2 dames. Goede referenties

aanwezig.
Brieven onder nr. 433 bur.

van dit blad.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT
bij

KUIK-TEXTIEL,
Grote Kroclit 30-32,

telefoon 02507-6975.

BOUWES PALACE
ZANDVOORT

Tijdens de weekends in de
maand Januari

DINER-DANSANT
op zaterdag- en zondag-
avond in ons Panorama-

Restaurant op 70 m. hoogte.

Zondagmiddag 15.00 uur
matüiee.

Orkest Cor Halle.

Voor inlichtingen

reserveringen 02507-2144.

Te koop:
GRAMMOFOONPLATEN
TALENCURSUSSEN
frans, dults, engels en
spaans, geheel compleet

ƒ 45,— per cursus.

Tel. 070-461307 of 652405 .

Particulier vraagt

2 a 3 HUIZEN
te Zandvoort, voor geld-

belegging. Mogen ook be-

woond zün.

Brieven onder nr. 424 bur.

van dit blad.

8 mm dikke massieve
parketvloeren.
Gelegd en geschuurd
v.3. ƒ 39,50 p. m2 incl. b.t.w.

Ook voor het opschuren van
oude vloeren.

Vrijbiyvende inlichtingen:

VAN DER PLUYM.
02507-6812.

Naast onze gerenommeerde
woonvitrines worden ook
eiken hoekkasten voor u op
maat gemaakt bU Wcte-
rings wandvitrines.
Jan van Vaurenstraat Z,

Nunspect.

Het hoogtepunt van nw
bruiloft is een gedicht van
FIGARO, onvergetelijk als

uw trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspect.

KONTAKTLENZEN

Dok-voor u heoft Koniaktlens-
Instltuüt Loónian passende
lenrencln voorraad lowel de
'conventlpneje harde als de
cotTifortabel& zachte lenzen.

Vraag gfAtls; (nllchtingen en
tolder ot'.maak direkt uw af-

spraak.' Graiis proefperiode.

irODMAN
Haltostraai 5, Zaïitivoort.

,
< 02507-21 74.>"

WONINGRUIL
Haarlem - Zandvoort

LEUK HUISJE
1 kamer, 7.30 m., 3 slaap-

kamers + zolder en tuin
in West vlak bij Sport-
veld.

St. Bavokerk.

Brieven onder nr. 432 bur.

van dit blad.

GEVRAAGD:

FLINKE

KRANTENBEZORGERS
voor ochtendwijk.

Goede verdiensten.

Aanm. Kruisstraat 14 of tel. 023-323275.

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-

kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ 104.300,— tot ƒ 145.500,— v.o.

Uitzicht op zee en duinen.
Ook geschilct als tweede woning.

Inlichtingen bü Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertstraat 11 — Telefoon 5531.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bJj Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Becrenstraat 20 — Tel. 31 37 53 - 31 04 57

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

SEIZOEN DRANK OPRUIMING

DE GNOOM
Woensdag 22 januari a.s.

Pilsje 60 cent per glas

Rosé 100 cent per glas

Sangria 125 cent per glas

Diverse likeurtjes 25 cent per glas

Huppelolie 50 cent per glas

Zolang de voorraad strekt.

DESSO
voor Zandvoort

T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

Tg huur gevraagd:
OPSLAGRUIMTE OF
GARAGE

P. Baars, Kostvcrloren-
straat 32, tel. 3337.

Te koop:
V.W. VARMNT 1871

met gasinstallatie.

Keesomstraat 381.

Telefoon 5517.

HOTEL CAFé RESTAURANT

DELICIA
Goedkope prijzen voorde plateservice

Specialiteit in pannekoeken

Gelegenheid tot het geven van
bruiloften en partijen

• Grote reclame koude buffetten

(tevens thuisbezorgd)

• Het gehete jaar geopend

Kerkstraat 16 — Zandvoorts — Telefoon 02507-2270
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Damestrainer Jaap Koper over Zandvoortmeeuwen

:

Oud-straatvoetbalsters vormen vaste ke
3>

ZANDVOORT — 'Hé Piet, hoe zit het met die typemachine' en van-
achter de zijlijn kwam het antwoord van Haarlem Glrls voorzitter

Plet Mulder, in het dagelij les leven administrateur bij de Zandvoortse
politie. 'Dat is nu niet belangrijk, je bent nu aan het voetballen.'

'Kijk,' zegt de voorzitter van de Haarlemse damesvoetbalvereniging,
terwijl hij naar de wedstrijd Zandvoortmeeuwen-Haarlem Glrls kijkt,

'wij hebben een erg jeugdige ploeg en sommige meisjes zijn nog wat
.speels, maar het is een fijn stel meiden, die zich inzetten voor h'iu

sport. Vanaf de oprichting in 1971 hebben we dit seizoen thuis voor

het eerst van Zandvoortmeeuwen met 4-2 gewonnen en dat is de re-

den, dat mijn ploeg niet graag naar Zandvoort gaat. De dames van
Zandvoortmeeuwen zijn ouder en steviger en daarom hebben de meis-
jes geen hoge verwachtingen van dit duel'.

En Piet Mulder kreeg gelijk, want zondag won Zandvoortmeeuwen
met 2-1 van de Haarlem Girls.

m de eerste helft opende de in het vrou- vlak voor rust MarUke Nykamp-Koning
wenwereldje uitblinkende Astrid Mole- een penalty benutte. In de tweede helft

naar via een fraaie lob de score, terwijl wist Hctty Luikel de stand tot 2-1 op te

halen, maar verder kwamen de Haar-
lemse dames niet.

In de tweede vijfendertig minuten kreeg
Marijke Koning via een penalty nog
eenmaal de kans om Wil Blom te pas-
seren, maar de Haarlemse keepster red-
de ditmaal bekwaam.

Meer ruchtbaarheid
•Jammer hè?' zegt de wedstrijdsekreta-

resse van Haarlem Girls en tevens be-

stuurslid van de KNVB mevrouw A. v. d.

Zwaart, na afloop 'als die Marüke Ko-
ning gepasseerd is lukt het wel, maar
helaas laat dat Zandvoortse meisje zich

niet veel passeren.'

JMevrouw v. d. Zwaart is bezeten van
het damesvoetbal en ze zegt: 'Ik sta er-

mee op en ga ermee naar bed. Kan ik er

wat aan doen, dat ik twee manlijke hob-
bies lieb. Ik houd nu eenmaal van auto-
rijden en voetballen.' De Haarlemse
wedstrijdsekretaresse is van mening, dat
er in de pers te weinig aandacht wordt
geschonken aan het damesvoetbal.
'Neem nu, hockey of handbal. In feite

zijn dat nog hardere damcssporten, maar
die krijgen de volle aandacht, terwyi aan
damesvoetbal heel weinig ruchtbaarheid
wordt gegeven.'

Faiialfeker
Als we liet speltechnisch inzicht en de
techniek even vergeten vindt mevrouw
V. d. Zwaart het spel van de dames nog
aantrekkelijker dan het herenvoetbal,
omdat naar haar mening de dames op
het veld lichamelijk meer kunnen ver-
dragen en beter tegen een stootje kun-
nen en bovendien fanatieker te werk
gaan.

Vol trots vertelt de wedstrijdsekretaresse,
dat Haarlem Girls verleden Jaar op de
tweede plaats eindigde by een toernooi
in Duitsland. Een sukses dat de Haar-
lemse damessportklub voor een groot
gedeelte te danken heeft aan de extra
training, die Ben de Ridder de Haar-
lemse meisjes geeft.

'Die Jongen heeft een A-diploma en mag
dus het betaalde voetbal trainen, maar
gelukkig is hU zijn oude bekende Haar-
lem Girls niet vergeten," zegt mevrouw
V. d. Zwaan.
Mevrouw van de Zwaart vindt het jam-
mer, dat er in Haarlem en omstreken zo
weinig belangstelling bestaat voor het
damcsvoctbal. Het is de reden, dat er in
het distrikt Haarlem slechts «'en kom-
petitie gehouden wordt waaraan 11 ploe-
gen deelnemen.
Haarlem Girls telt vijfendertig leden.
Eén team komt uit in de enige algeme-
ne klasse, terwijl het andere team
vriendschappelijke wedstrijden speelt.

Zandvoortmeeuwen
Bü Zandvoortmeeuwen is het nog droe-
viger gesteld met het voetbalstersaan-
bod. Trainer Jaap Koper heeft de be-
schikking over vijftien speelsters en dan
mag hij over enkele prominenten be-
schikken, het is en biyft een nadeel

want zo zegt hU: 'Je hebt geregeld met
mutaties te kampen, want het zün nu
eenmaal vrouwen hè.' Zo komt het voor,
dat we wel eens moeten aantreden met
tien dames.'

Heeft Jaap Koper een verklaring voor
de matige belangstelling?

'Volgens my komt er drempelvrees by
kyken. Vele vrouwen staan nog wat
sceptisch tegenover deze sport. Deze
vrouwen moeten naar myn mening het
damesvoetbal meer gaan zien als ont-
spanning. Zo zie ik liet zelf ook en in
myn elftal zün er ook dames, die er een
rekreatiesport in zien en geen wed-
strijdsport.'

Als Jaap Koper op volle sterkte is, heeft
hy de beschikking over een zeer sterk
elftal. Vorige weck werd kojiloper RCH
gepakt, maar toch staat de Zandvoortse
ploeg vyf punten achter op de Idub uit
Heemstede.
'Dat komt,' zo zegt de trainer, 'omdat we
in het begin van de kompetitie te veel
wedstryden missen. Zandvoort ris nu
eenmaal een toeristenplaats en de da-
mes gaan daarom laat op vakantie. By
de start van de kompetitie mis ik daar-
om teveel talent en daarmee te veel
punten. Dan verhezen we van klubs, die
we op volle sterkte makkeiyk kurmen
liebben. Nu moeten we elk jaar weer
genoegen nemen met een tweede plaats.'

Sterkste troef
Speelsters als de achttienjarige Astrid
Molenaar en Maryke Nykamp, kan de
Zandvoortse trainer niet missen. Astrid
Molenaar vindt hy zün sterkste troef en
terecht, want wat we dit meisje op de
grasmat zagen presteren in de wedstryd
tegen Haarlem Girls was groots. Ze be-
schikt over een keihard schot, passeert
dames alsof ze er niet staan en is bo-
vendien erg snel.

'Dat meisje komt beslist nog eens in het
Nederlands dameselftal' zegt Jaap Ko-
per. Maar wat Astrid Molenaar voor
Zandvoortmeeuwen in de voorhoede be-
tekent, betekent Maryke Nykamp-Ko-
ning in de defensie voor de Zandvoor-
ters. Als een rots in de branding staat
het huismoedertje daar een beste party
te verdedigen.

Vier huismoeders
Heeft Haarlem Girls niet één huismoe-
der in de gelederen, Zandvoortmeeuwen
telt er vier met gemiddeld drie kinde-
ren. Eén van die vier voetballende moe-
ders is Wil de zuster van Jaap Koper.
De naam Koper is trouwens niet weg te
denken uit het elftal. Ook Jaaps zuster
Klarie v. Vccn-Kopcr speelt mee, ter-
wül dochter Ingrid eveneens de voetbal-
schoenen bü Zandvoorlmccnwen aan-
trekt. Als verzorgster hebben de Zand-
voortse dames Kita Koper, de \touw van
trainer Jaap.
Rita is geen onbekende in de dames-
voetbalsport. Ze was de eerste scheids-
rechter van de Bond en fluit al dertien
jaar. 'We hebben vier scheidsrechters in

de ploeg en dat is beslist geen voordeel.

Deze dames bemoeien zich teveel met de
leiding en dat komt uiteraard niet ten
goede aan het spel,' aldus verzorgster
Rita.

Eigenwijs
Jaap Koper is het met zyn vrouw eens
en hy zegt: 'Het is een enorm nadeel. Ik
heb zelf in het eerste van Zandvoort-
meeuwen gespeeld en speel nog links-

buiten in het achtste elftal bü de vete-

ranen, maar zo eigenwUs als vrouwen in

het veld zyn heb ik nog nooit meege-
maakt. Je moet zorgen, dat Je ze voor de
wedstryd oppept, want eenmaal in het
veld nemen ze niets meer van Je aan. Je
kunt schreeuwen vanachter de zyiyn
wat Je wilt. maar de dames luisteren ge-
woon niet naar Je.'

Jaap Koper beschikt over een kleine

kern. waarover hy zegt: "De oud-straat-
voetbalsters vormen myn vaste kern.
Astrid Molenaar, Maryke Nykamp-Ko-
ning, Klarie Veen-Koper en Wil Hen-
driks-Koper zyn allemaal dames, die

vroeger al met de Jongens uit de buurt
meevoetbalden op straat. Deze speelsters

heb je nodig, het zyn de oude rotten m
het vak.'

Maryke Nykamp-Konmg voetbalde

twaalf Jaar geleden al by DCO toen het

damesvoetbal nog niet officieel erkend
was en er slechts vriendscliappeli.ike

wedstryden werden gespeeld. Astrid Mo-
lenaar is van TZB naar Zandvoortmeeu-
wen gekomen. Toen TZB vorig jaar met
het damesvoetbal stopte had Jaap Ko-
per een goede hoop op enige speelsters

van dit team, maar lielaas voor Jaap en
voor Zandvoortmeeuwen zyn de meisjes
naar Haarlemse klubs gegaan. Ze zalen
er toch op school en hadden er hun ken-
nissen.

Een aanwinst voor ZandvoortmeeuwPii
vindt de trainer Rika van Nordeii. die

zich na het zcskampavontuur by de
voetballende dames schaarde.

Seleklieleani

Zandvoortmeeuwen wordt door Astrid

Molenaar. Maryke Nykamp-Kopcr. Kla-
rie V. Veen-Koper en Edith Pools fdic

momenteel is uitgeschakeld vanwege een
111 een wedstryd opgelopen gebroken
teen) vertegenwoordigd in het selektie-

teaiii. In dit team zyn onder meer zes
Haarlem Girls gekozen.
De sclektie bestaat uit zesentwintig
speelsters, die zich verdeeld in twee clf-

Blarüke Koning schiet vanaf de penalty-

stip keihard in. Dnclvrouwe Wil Blom
heeft niet eens tyd om te reageren.

tallen in drie wedstryden moeten zien

waar te maken voor het distriktselftal.

De eerste wedstryd wordt 24 januari 's

avonds om acht uur gespeeld op het ter-

rein van RCH. Na drie wedstrijden wor-
den de besten geplaatst in het Haarlem-
.se distriktselftal, dat in kompetitiever-
band gaat spelen tegen de verschillende
distrikten.

'Tijdens die selektiewcdstrijden kunnen
mijn speelsters zich goed ontplooiicn.

Dan krygen /e stuk voor stuk goede

speelsters by zich. Momenteel heeft Ma-
rijke Nijkamp-Koper weinig steun in de

Zaïidvoiirtsc defensie en daarom liecft

ze het bij ons erg zwaar, maar bij <le

selektiewcdstrijden gaat ze beslist opval-

len. Nee mijn meisjes komen de selek-

liewedstrijden wel door en men zal het

zien ; Astrid Rlolenaar komt nog wel ver-

der ook," aldus de enthousiaste trainer

Jaap Koper.

uitslagen
'.ATERDAG 11 JANUARI

VOETBAL

'.nndvoortnieeuwen
3AC 1—Zandvoortni. 1, 2-2

*vIC 2—Zandvoortni. 2. 0-1

andvoortm. 3—SCW 4. 0-6

Sandvoortni. 4—VVB, 3-5

\-jHnioren:
iloofddorp—Zandvoortm. 1-2

B-junioren

:

!;andv.m. 1—-Beverwyk 1, 4-1

iandv.m. 2—Hoofddorp 2, 2-0 (gest.)

'oncordia 2—Zandv.m. 3, 0-0

-junioren:
Sloemendaal 1—Zandv.m. 1, 1-1

Zandvoortm. 2—HPC 2. 0-3
IBC 4—Zandvoortm. 3, afg.

^'ZB
rZB BI—Hoofddorp BI, 1-2

Halfweg B3—TZB B2, 1-3

lloofddorp Cl—TZB Cl, 2-0
TZB C2—Renova, 0-12

lANDBAL

Kandvoorlmceuwcn
m.p.: Concordia 1—Zandv.m. 1, 8-7
Zandvjii. 2—ADO 1, 11-12
.p.: Zandv.m. 1—BSM 1, 12-1

3ASKETBAL

JTypsoos-Lions
licnioren (heren eredivisie)
Icvi'S Flamingo—Typsoos-Lions. 88-7

Jeugd (JongensJunioren)
l^krides A—Typsoos-Lions A, 51-44

tONDAG 12 JANUARI

'OETBAL

fandvoortmecuwen
Blormvogels 1—Zandv.m. 1, 2-0

pc 2—Zandvoortni. 2, 0-0

[andv.m. 4—v. Nispen 2, 3-0

landvoortm. 5—EDO 3, 0-1

lDO'20 4—Zandvoortmeeuwen 6. 10-0

landvoortm. 7—Bloomendaal 6, l-o

fandvoortm. 9—DIOS 9. afg.

-junioren:

femieniers—Zandvoortmeeuwen, 0-2
jandvoortm.^ 2—Kenneiners 3, 0-4

ZB
'ZB 2—DSK 2, 1-2
'ZB 3 DSB 3, 2-1
!Ba 5—TZB 4. 0-4
"ZB 6—v. Nispen 6. 5-1
'ZB 6—DSOV 7, 3-0 gest.

(Tjiloemcndaal 8—TZB 7, 7-1

iJZB Al—Geel Wit Al. 1-2
fRCH A4—TZB A2, 6-0

ANDBAL

KAMPERMAN
BONTSPECIALISTEN

UNIEKE

BONT UITVERKOOP
METEENWERKEÜJKE
KORTING TOT 20%

Door een interne reorganisatie kunnen wij op onze
bestaande collectie bontmantels van internationale

allure, een grote werkelijke korting geven.

Onze collectie is vol variatie

en bestaat uit: Saga nerts

(de fijnste nertsen uit

Skandinavië), alle kleuren,

mantels, bolero's, crawattes

en tioeden.

Swakara persianer, zwart,

bruin en grijs, manleis en
jasjes.

Nerts-artikelen, alle kleuren,

persianer pattes, bisamrug,

bisambuik, bever en bever-

lam, veulen en kalf, enz.

Ons eigen atelier en ons
lidmaatschap van de -

Stichting Bontwaarborg - is

uw waarborg voor ons vak-

manschap. Wij zullen het

bijzonder op prijs stellen U
één dezer dagen te mogen
ontvangen om u onze
bijzondere aanbiedingen te

tonen.
Een eenmalige gelegenheid
om met een grote, werkelijke

"korting bont te kopen!

KAMPERMAN BONTSPECIALISTEN
Wagenweg 1 1 - Haarlem - Tel. 31 20 86

100 meter van Houtplein - parkeren voor de deurl

Meeuwen
slecht

op schot
IJMUIDEN — Voor de tweede maal in

successie heeft Zandvoortmeeuwen een
nederlaag moeten inkasscrcn. Zondag
moest men in Slormvogels de meerdere
erkennen. Van de vier punten achter-

stand, die de ploeg uil IJmuiden had op
Zandvoortmeeuwen was dan ook niet

veel te merken.

Zandvoortmeeuwen liet slechts aanval-
lend voetbal zien en slaagde er slechts

zo nu en dan Ui, om een aanval op te

bouwen. De eerste helft ging dat erg
mooiiyk, toen men het tegen twee stor-

men op moest nemen en wel de hevige
wind en Stormvogels.

Stormvogels profiteerde goed j'an het
windvoordeel en zo kon het door deze

,

ruggesteun ook gebeuren, dat van der
Horst van vry grote afstand tot grote
verbazing van doelman Johan Pellei-ln

raak schoot. Zeven minuten later kon
Pellcrhi zich opnieuw omkeren na een
fraaie kopbal van Verschoor.

De tweede helft en dus het windvoordeel
bracht voor Zandvoortmeeuwen geen
redding. Sterker nog; Stormvogels trot-
seerde de storm en slaagde er voortdu-
rend in het heiligdom van Johan Pelle-
rin te bereiken. Aan de andere kant had
de IJmuidcnse goalie het heel wat rusti-

ger dan zyn kollega, die het overigens

in de tweede helft erg goed deed.
Trainer Nanai had met nog een kwartier
te spelen zyn laatste hoop gevestigd op
Jan wniem Groen en Peter de Mulnck,
die higezct werden voor de slecht op
schot zynde Aaldcrt Stobbelaar en Guus
Paap. Verbetering kwam er echter niet
en de 2-0 nederlaag was een feit.

zvv
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lOEFTNOOIT EERTE ZOEKEN
wantin zwanenbutg

ismiva
. met een daverende

opruiming kwaliteits-

meubelen.

Ziet onze etalages . . . Wie het eerst komt . .

.

En Miva heeft alles, meesterlijk modern
en kostelijk klassiek.

Het beste, het meest aparte uit de inter-

nationale meubelwereld.
Voor het interieur op niveau.

Bij Miva Is het makkelijk parkeren
en u bent in 'n vi/ip in Zwanenburg

''^^..

miva interieur
dennenlaan 53 -zwanenburg - telefoon 02907-4590/5909

Zeer eigentijdse grenen slaapkamer, kompleet
met 2 nachtkastjes met klep en open vak
opzetkommode met klep, opzetelement mat
toiletspiegel. Ledikanten boekenplank
1 40 X 1 90 cm. Kompleet 398,- -^^^
(Plaatsings/montagekosten 50;-'S^^I^K*^

M
Elke werkdag van
half negen tot hair éört

en van hall twee tot

half zes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00 -21.00 uur.

En zaterdag's van
10.00 - 12.00 uur.

U bent welkom.

landhuizen - viüa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
{heemstede, Bloemendaai e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de nidden & sCriJdis D.v
De Ridder & Strijbis B.V. Oir. J.M. Strijbis, ma)<elaar en taxateur
onroerende goederen, Adr. Pauwlaao 29 te Heemslede. Telefoon : 023 -283550'

REFORM VOEDING

P^ EEN GEZONDE BASIS VOOR DE

KOMENDE WINTER!

eliksers en versterkingsmiddelen

b.d. tuinbouwprodukten van Proserpina

Demeter produkten

dieetvoeding

kruiden

plantaardige kosmetika

Loverendale en Lima brood

dr. Vogel artikelen

boeken over voor betere leef- en voedingswijze

REFORM en DIEETHUIS

LIGTERINK
Zandvoortselaan 8c — Heemstede — Tel. 023-287691

lILQJS^!

m'n huis isoleren?

kan dat dan nog?
Ja, en nu mel1/3 Rijkssubsidie

Inderdaad, dat kan nog. Tussen de buiten- en binnenmuur spuiten wij

dan nameliik een isolerende laag op basis van Isoschaum .

Dit gebeurt via kleine gaatjes in de voeg die v/eer onzictitbaar worden
weggewerkt. De voordelen van deze isolatie zijn brandslofbesparing tot

3ü% omdat de warmte langer wordt vastgehouden. Bovendien is het

in de zomer binnenshuis koeler. Hel isoleren houdt echter ook
geluidsisolatie in wat dan nog eens extra wooncomfort betekent.

De isolatie is brandveilig, rot- en schimmelvasf en behoudt zijn isolerende
werking tot in lengte van dagen. Het aanbrengen gebeurt via de
buitenkant van het huis, dus geen stof binnen of andere overlast,

(hoogstens een kopje koffie voor onze technici).

Maar als U meer wilt weten, belt U dan

DEALER:
MOLENAARS
ISOLATIESYSTEMEN

i°r,^ori,nw"''°'
"'^™'° Wijgert Koollaan 3, Hulzen (NJI.).

^"^^"'"'
Telefoon 021S2-57187.

geïmporteerd door

Bon op.sturen aan antw.nr. 15^ Huizen (NJI.)

^uiimhööpt
"v.f250,-

' '.--•-."-.S;^-.-, ';"^;

f250.-gratiskleding
uitkiezen!
Een grandioos begin van het man het juiste kostuum in huis.

nieuwe jaar. Komnu naarABC Afwerking onberispelijk,

en schafu een nieuw kostuum Kwaliteit 100%. Dan gaat u gratis

aan. In stijl en prijsklasse die u kiezen! Net zolang ennet zoveel
zelfwilt. ABC heeft voor elke totdat u aan het bedrag bent, dat

u vooruw kostuum betaald hebt.
Herenmode-artikelen -u stapelt

maar op. Liever een tweede
kostuum? Prima, geenprobleem!
Kom snel, kom naar ABC.

BLA2ERK037VUM VOORKOOP-
BEDPAÖ VAN/rW9,75. VOOJ?UW

|

t\IES&ED/?A<a:T/RÓLERlOPBN
WINT£R>JAS, KiABS/EKeOF
MOPBRIVB PANTALON, BU-
PAQBE/\JD9 SOKKEN.
ALLEMAAL GRAT/S

KOSTUUMPOLYE5TeR WOLMET
FRAAIESCHADUWRUIT VOOR
KOOPBEDRAG VANF279.75. VOOR
UWKfESBEPRAG : ALTERNATIEF
KOSTUUM, HOOQGeSLOTBN EN
VIER OPGESTIKTEZAKKEN.
mSB OVERHBMDEM, KEUZE
UIT HONDBRPEN. ZUlVEf^

WOLLEN VBQT.
NBLEMAALKAPOf

GEkLBBP 2-KNOOPSKOSTUUM VOOR
KOOR&EVRAG VANF25d,75. VOOR
uyy kiesbedrag:ioo% scheer-
WOLLENKOLBEPT, PANTALON
DIOLeN WOL, OVERHEMD UNI
OFPRINT,STROPDASEN SOK'
KEN. OOKQRATI6!

KOSTUUMEUROPESE TOP-
KLASSE VOOR KOOPBERAG
VANF3W.75. VQORUWK'BS-
3BPRAG:SUBDE LAMMY
COATMETECHTE BOUT-
KRAAG.ZO VOOR
HETMEENEMEN.}

kleding

AMSTELVEEN, Binnenhof38; AMSTERDAM, Geldcrlondplcin 4, Winkelcentrum Builenveldcrt; lUARLEM, GrootWinkelcentrum SchnlkttHijk;HILVERSUM,WinkelcentiumHilvertshof.BEVERWUK,
HOORN.LEIDEN, ZEIST, ZWOLLE, DEVENTER, ROOSENDAAL. Ook op koopavond geopend.

nm SSKfl



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

35e JAARGANG — NO. 4

zandvoorts^^T
nieuwsblad.

Uitgave B.V. Randstad Publicaties,

A.alsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, Aalane"r,
telefoon 02977-25141, 5 Hjnen.

Abonnementsprüs ƒ 16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuisplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Bedaktie telefoon 2472 of 4281.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkeiyke kontrakttarieven op
Dp aanvrage. Ook kombinatietarle-
ven met de overige bladen van BP.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Brandweer rukte vorig jaar 110 maal uit

TOTALE SCHADE f 3.185.150,-

DEZE WEEK

"•% ?

f;4«C

im

De Scliarrekoppen doen niets on-
der voor de Brabantse karnavals-
vierders. Zaterdag reisde het kar-
navaleske gezelschap naar' het
prinsengala in Rüen. Onze redak-
teur Kees Kuyper reed in de tou-
ringcar van Kerkman mee naar
het zuiden. Zijn konklusie: Bi]
karnavalsvierders bestaat er geen
verschil tussen een noorderling,
zuiderling en zonderling.

m/i'i '' \

YiliW

^Sm
""N,,

De Nederlandse Versniging van
Huisvrouwen telt In Zandvoort
ho.iderde:i leden. De aktivitelten

van de bestuursleden beperken
zich geenszins tot het organiseren

van thee- en naaikransjes. Exkur-
sieleidster mevrouw A. Buursema
legt onze redakteur uit, dat er van
een oude wijven klub niet meer
gesproken kan werden. Wat zU en
voorzitster mevrouw van Wtjk te

vertellen he'jlsen brengen wij on-
der de titel: Van de bontjassen-
klub is niets over.

Karnavalsvereniging 'De Noorder-
ling' reserveerde in onze krant
twee pagina's. Hun grote karna-
valstrekker: Mouth komt' in hun
residentie.

En natuurlijk de vaste rubrieken:
Zandvoort in da bezettlngstiid en
met Oog en Oor de badplaats
door.

,WURF-PRAET"

WILMIM V. ,1. Wl HI'K

D'r mot nodig wat leve komme Ju

de brouwcrai.

ZANDVOORT — De kommandant van
de Zandvoortse brandweer heeft het
jaarverslag over 1974 gepubliceerd. HU
schetst daarin genoemd jaar als een in

vele opzichten drukke periode waarin
aan personeel en materieel hoge eisen

werden gesteld. BU enkele grote uit-

slaande branden is gebleken hoe be-

langrijk de paraatheid is maar ook hoe-
zeer modern brandblushiaterieel nood-
zakelük is.

Men kreeg dit moderne materieel aan
het einde van het jaar en op 20 decem-
ber tijdens de grote brand in hotel Bou-
wes bleek hoe, dit materieel net op tüd
was gearriveerd. Dank zU de nieuwe
hoogwerker konden tien personen uit

een precaire positie worden bevrijd.

Op rl Januari 1974 had de kommando-
wlsseling plaats. Kommandant J. Zeep-
vat moest wegens gezondlieidsredenen

het konunando overdragen aan de heer
K. Paap. Hulde brengt de nieuwe kom-
mandant in zyn verslag aan eerstge-

noe.Tide, die gedurende 17 jaar op uit-

stekende wüze leiding gat aan het korps.

Door de grote scliade in hotel Bouwes
die alleen al ƒ3.000.000,— bedroeg steeg

de brandschade tot ƒ3.185.150,—, terwfll

door het vochtige weer het aantal duin-
branden veel minder was. Slechts 1490

m2 duinbeplanting werd een prooi van
• de vlammen.
Twee brandweerlieden raakten gewond
by het uitvoeren van de repressieve taak
van de brandweer.
Het aantal wacht- en bewakingsdiensten
werd verdubbeld. Bewakingsdiensten
werden onder meer ingevoerd in 'Nieuw
Unicum' en in de E3i-vormde kerk.

Het gehele Zandvoorts verzorgingsgebied
bedraagt thans 3450 ha. De kontrolè op
de brandveiligheid In de warenhulzen is

thans voltooid. Diverse bars werden reeds
gekontroleerd en met dé scholen werd
een aanvang gemaait. Dit eist volgens
de kommandant veel tijd, zodat er zUns
Inziens dient te worden overwogen, hier-

voor een extra kracht aan te stellen.

Voor alarmeringen werd in totaal 110
maal uitgerukt. Dit had betrekking op 4
uitslaande branden, 1 schoorsteenbrand,
11 binnenbranden, 27 buitenbranden, 22
duinbranden, 2 auto-branden, 8 geruch-
ten van brand, 5 maal loos alarm, 3
containerbranden. 1 hulpverlening na
een explosie, 1 hulpverlening buiten de
gemeente, 25 maal hulpverlening ander^s

, dan^U btand,-"*--^;r;'-:-;-u-; .
:.---;* --.-|.--:.-.:...

Het aantal leden van het koips bedroeg
per 31 december 33 man. (In 1973 was
dit 38 man). Er hadden vele mutaties in
het korps plaats, terwijl de voorberei-
dingen om over te gaan tot het vormen
van een vaste kern beroepsbrandweer,
welke zal worden toegevoegd aan het
korps vrüwllllgers, thans is afgerond.
In 1975 zullen 3 brandwachten en een
hoofdbrandwacht hun intrede als be-
roepskern doen, terwUl de kommandant
van de brandweer thans reeds voor halve
dagen brandwèerwerk verricht.

Goede samenwerking
Op het circuit werd 42 maal bestand ge-
viaagd. (Vorig jaar 28 maal). Korpsen
uit Haarlem, Haarlemmermeer, HUle-
gom, Bsnnebroek en Zaandam verleen-
den hieraan medewerking. In de regio

heerst thans een uitmuntende samen-
werking. Verder werd medewerking ver-
leend bij 'Spel zonder grenzen' en het
vuurwerk op 3 augustus. In het zomer-
siezoen .was elke, zondag een blusgroep

Onder het motto "Na de Zesde' zal

Randstad Publicaties (60.000 oplage) in
de verschillende edities op woensdag 12
en donderdag 13 februari n.s. informatie
brengen over onderwijs en scholen. Op
een aantal pagina's zal worden aange-
geven hoe men het probleem van keuze
van de school en andere zaken te lUf kan
gaan.

Bovendien zullen diverse schooltypen op
deze pagina's advertenties plaateen,
waarin eveneens interessante informatie
wordt gegeven.

Onderwijsinstellingen, die over deze ad-
vertentiemogelijkheden ingelicht willen

worden, kunnen bellen: 02977-25141, hr.
Berger.

in de brandweerkazerne gekonsigneertJ,

waardoor een snelle uitruk ook op de
drukke zondagen mogelijk was.

Het aantal brandkranen op het water-
leidingnet werd met 5 stuks uitgebreid

en bedraagt thans 590. Het dit jaar in-
gevoerde stille alarm blijkt voortreffe-

lijk te werken. Het aantal alarm-ont-
vangers bedraagt thana» 40 stuks, terwyi
ook de behuizing thans goed te noemen
Is.

De onderlinge hulpverlenhig in de kring
Zuid Kennemerland werkt voortreffelijk,

hetgeen blj verschillende branden is ge-
bleken. Naar een nog grotere vorm van
samenwerking" .wordt gestreefd. De
brandweerkommandanten uit de kring
vergaderden zes maal, éénmaal werd bij-

stand verleend tijdens de grote brand In
de Paarlaarsteeg in Haarlem, terwijl de
Zandvoortse brandweer tweemaal een
beroep deed om bijstand uit de kring tij-

dens grote branden.

Nieuwe manege

werd prooi

van stoim
ZANDVOORT — De zuid-westerstorm
heeft gisteren de splinternieuwe manege
van Rob van der Berg aan de Keesom-
straat voor een groot deel verwoest.

Even na vijf uur' in de middag bezweek
de gehele voorgevel onder het storm-
geweld, later gevolgd door een groot
gedeelte van het dak. De zesendertig
paarden, die op dat moment In de ma-
nege stonden hebben allen ongedeerd
hun nieuwe behuizing kunnen verlaten.
Twintig paarden werden ondergebracht
in de oude manege in het Kostverloren-
park, terwijl kollega's van Bob van der
Berg met veewagens de overige paarden
tot aan maneges in Aalsmeer afvoerden.
Een zeer terneergeslagen Rob van der
Berg vertelde ons: 'De hulpaktie van
mUn kollega's was geweldig en ik ben
blü; dat mtjn paarden ongedeerd zljn.

Hoe het mogelijk is dat mijn nieuwe
manege een prooi is geworden van de
storm is me een raadsel!'

Het was overigrens niet de eerste keer •

.datJRob me&. tegenslag,,te- kam^eu kreeg..
In het voorjaar stortte' een gedeelte van

'

de zijmuur van de in aanbouw zijnde
manege ineen. De ruim één miljoen kos-
tende manege zou op 1 maart officieel

worden geopend. De Schade wordt ge-
schat op circa drie ton.

Fancy-fair
ZANDVOOET — Op zaterdag 25 janu-
ari a.s. organiseert de junior-vleugel van
de stichtinc; 'Nieuw Unicum' een grote
fancy fair ten behoeve van de aankoop
van divense benodigdheden voor kultu-
rele en rclEreaticve doeleinden.

LANGS DE VLOEDLIJN

Het karakter van een mens herkent
men het best, als ,bU financiële za-

ken behandelt, als bU drinkt en als

hU kwaad' Is. Talmoed

MEDEDELING

aan onze

adverientierelaties

In verband met het vertrelc

van de heer de Boer is onze
heer Bas Berger belast met de
verantwoorden]kheid voor alle

advertentle-aangelegenheden
bU Randstad Publicaties.

Wij verzoeken onze relaties die
kontakt met ons -wlUen hebben
over advertentleproblematleii
die naast de normale routine

ligt; zich lii het vervolg tot onze
heer Berger te wenden.

DE DIREKTIE

Waarheen met Uw
BRILREGEPT?

Groter keuze in

MODERNE monturen

LOOMAN
Jrillen-Kontaktlenzen

Haltestr.5Tel.2174 Zandvoort

Ziekenfondsleverancier

FIAT
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

Veel belangstelling bij

begrafenismak,Attema
ZANDVOORT — De vorige week is in
de nacht van dinsdag op woensdag in
het Diaconessenhuis te Haarlem op 85-

jarige leejtijd ouerledcti de heer S. Atte-
ma van het makelaarskantoor S. Atte-
ma & Zn. te Zandvoort, vader van de
huidige wethouder van Publieke werken
ie Zandvoort, de heer J. Attema.
Do heer Attema, een zeer bekende en ge-
liefde figuur in Zandvoort, werd gebo-
ren in het Friese dorp Makkum en kwam
reeds ver vóór de oorlog naar Zandvoort.
HlJ geraakte er spoedig Ingeburgerd en
ontwikkelde grote aktivitelten op het
gebied van de geheelonthouding en de
reklasserlng. Daarnaast trok het werk
van de Noord en Zuid Hollandse Red-
dlngs Maatschappy, (de K.N.Z.HJIJ«.)
hem sterk aan en vele Jaren was hl) dan
ook vuurpljlenrichter blJ het zeered-
dlngswerk. Ook als taxateur van de door
de bezetter in de oorlog gesloopte of half

gesloopte woningen, verrichte hlj na de
oorlog uitermate belangrijk werk.
De heei- Attema, die Fries bleef in hart
en nieren, ondanks zlJn gehechtheid aan
Zandvoort, was ook vooral bekend om
zlJn scherpe tong. HlJ nam nimmer een
blad voor de mohd en maakte zich daar-
door naast zeer veel vrienden, ook men-
sen, die hem minder graag mochten.
Maar algemeen werd hlJ om zlJn eer-

lijkheid en rechtschapenheid door een
ieder hoog geacht.

Begrafenis
Welk een grote waardering en populari-
teit makelaar S. Attema bij Zandvoorts
bevolking innam, is zaterdagmorgen wel
gebleken toen niet alleen uit Zandvoort,
doch van heinde en verre familie en
vrienden waren opgekomen om de over-
ledene de laatste eer te beviijzen.

Onder de aanwezigen bevonden zich het
voltallige kollege van Biu-gemeester en
Wethouders, hoofdbestuur en plaatselijk

bestuur van de Koninklijke Nederlandse
Noord en Zuid Hollandse Reddingsmaat-
schappij, afgevaardigden van vele ver-
enigingen, onder andere reklasserlng en
vereniging voor geheelonthouding en zeer
vele partikulieren, ook uit de makelaars-
wereld.

Een schat aan bloemen bedekte de baar,

toen burgemeester A. Nawljn in de aula
op de begraafplaats het woord richtte

tot de aanwezigen. HU schetste de over-
ledene als een eerlijk, betrouwbaar en
himiaan mens die in Zandvoort, waar-
aan hlJ In de loop der jaren zozeer ge-
hecht geraakte, zeer belangrijk werk voor
de gemeenschap verrichtte.

Voorzitter Van der Zweep van de K.N.-
Z.H.R.M. was evenmin karig in zlJn lof-

prijzingen en noemde de heer Attema
een der genen, die zich geheel en al voor
het zeereddingswerk Inzette als vuur-
Pljlrichter. Voor alles, wat de heer At-
tema in de loop der jaren voor de Maat-
schappij had gedaan, bracht hlj hem
hartelijk dank.
De heer J. Koning sprak namens het
aannemingsbedrijf van de firma J. Ko-
ning & Zonen, en memoreerde onder
meer dat de overledene sinds zlJn komst
naar Zandvoort als timmermans-teerling
blJ het bedrijf in dienst trad en zich in
de loop der jaren ontwikkelde tot een
welhaast onmisbare kracht, die vele ja-
ren het bedrijf trouw diende en onder
meer belast werd met het beheer van de
gebouwde 40 woningen in de Brederode-
straat. ZUn ontroering nauwelijks mees-
ter zUnde noemde hU het overlijden van
de heer Attema voor ïtondvoort een
groot verlies.

Tenslotte sprak namens de Hervormde
kerk in Zandvoort Dominee C. Mataheru
gevoelvolle woorden naar aanleiding van
enige voorgelezen schriftgedeelten uit
het oude en nieuwe testament. Hy wees
erop, dat de overledene nimmer op de
voorgrond trad, doch als gelovig Chris-
ten zelf de plaats bepaalde die hlJ meen-
de te moeten innemen.
Na een korte liturgie aan het graf, be-
sloten door het bidden van het 'Onze
Vader* werd de plechtigheid, die grote
indi-uk maakte, besloten.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dar en naeht bereikbaar.

Dit is geen gewone opruiming maar

opheffings-uityerkoop
Komende week moet onze winkel totaal leeg zijn

en daarom verkopen wij nu geheel onze voor-
raad, die al sterk afgeprijsd is, nog eens met 50%
KORTING!!

B.V. 1 suède- of nappajasje dat normaal
ƒ 298,— kost en al afgeprijsd is naar ƒ 198,—
krijgt u nu voor ƒ 99,—

Laat deze unieke kans niet voorbij gaan l !

Deze verkoop begint zaterdagmorgen om 9 uur.

DE SPECIAALZAAK VOOR SUèDE- EN NAPPA-KLEDING

LEDER-MODE
KERKSTRAAT 22 TELEFOON 5934 ZANDVOORT

Kollege maakt bezivaar tegen oliehoringen, ivant:

Rekreatie komt in sevaar
ZANDVOORT — Dinsdagavond vraagt het kollege van b en w de in-

stemming van de raadsleden met het inmiddels door b en w van
Zandvoort aan de koningin verzonden beroepschrift tegen de zo-

genaamde boorvergunning 'Overveen' aan AMOCO.
Het kollege heeft het bezwaarschrift verzonden, omdat men van me-
ning is, dat proefolieboringen in Zandvoort een negatief effekt heb-
,ben op de^^^ékreatie.- Bovendien- zijn burgemeester en wethouders van
mening, dat dé bescherming van het landschapsschoon niet voldoen-

de is gewaarborgd.

:

'.

— Hoewel Artoco'voor ledere proefboring in

'

Zandvoort nadere toestemming moet
hebben van de minister, zljn in eerste in-

stantie slechts het waterwlngebled ten

zuiden van de Zandvoortselaan en het
duingebied in het noord-oostellJk deel

van de gemeente verboden terreinen voor

de olleboeren.

Dit houdt in, dat de kans bestaat, dat er

proefboringen. verricht worden in de
Noordzee en alle gemeentelijke duinge-
bied ten hoorden van de Zandvoortse-

Slagerij BURGER
TOPSLAGERS

HAIiTESTRAAT 3

Kwaliteit is onze reklame! ,

TOPTIPS VOOR
VBU.- EN ZATERDAG

500 gr. VARK. ROLLADE
van de lende 5,48

Heeriyk gekruid.

500 gr. RIBLAFPEN mager .... 4,98

500 gr. pracht RÜNDERLAPPEN 3,98

VOOR DE BOTERHAM
100 gr. GEBR. FRIKANDO en
100 gr. BOERENWORST

samen van 2,79 nu 1,98

200 gr. sappig PEKELVLEES
van 2,58 nu 1,93

250 gr. LEVERWORST
van 1,25 nu 0,89

DE HELE WEEK
500 gr. HACHEEVLEES 3,98

4 HAMBURGERS voor 2,50

Rauwe RUNDER LEVER om te

bakken als biefstuk per 100 gram 0,39

WOENSDAG GEHAKTDAG
500 gr. VLEESGEHAKT 2,98

Uitvoeringen

„De WurP
ZANDVOORT — De jaarlijkse toneeluit-

voeringen van de folklorevereniging 'De

Wurj' zijn vastgesteld op de zaterdagen

15, 22 februari en 1 maart aanstaande in

gebouw 'De Krocht'.

Opgevoerd wordt 'de Moriaan In de
' Noordbuurt', blijspel in 3 bedrijven, ge-

sclireven door J. A. Steen. De regie be-

rust bil mevrouw S. C. Gansner-v. d.

Bos. H^t stuk dat op historische gege-

vens berust speelt omstreeks 1922 In de
vroegere Spoorstraat en is gesclorcven In

Zandvoorts dlalekt. Er zal weer bal na
zijn, terwijl er ook ledere avond weer
een oud Zandvoortse pop zal worden ver-

loot.

laan.

Het kollege is van mening, dat de proef-
boringen zo dicht by de bebouwde kom,
de belangen van de badplaats schaden,
vooral met het oog op de waterrekreatle.

Dinsdagavond om acht uur komen de

Zandvoortse raadsleden op het gemeen-
tehuis in openbare vergadering bijeen.

De agenda verme'.dt de volgende punten:
— Vaststelling bedrag per leerling van
de materiële exploitatiekosten der open-
bare scholen voor g.l.o. over 1975.

— Administratievergoeding t.b.v. het bij-

zonder lager onderwijs (1975).

— Vaststelling getal wekelijkse lesuren

in 1975 betreffende het vakonderwijs.
— Bevordering rechtmatige bedrijfsuit-

oefening bouwbedrijf.
— Aangaan vaste geldlening met N.V.

Bank van Nederlandse Gemeenten.
— Krediet voor hel maken van 6 waar-
nemlngsputten blj de verzinkvljvers in

het clrcuitgebied.
— Verkoop grond in gebied voor ambach-
telijke bedrijven.
— Wljntappery in pand Zuidbuurt 1.

— Voorbereldingsbeslult Dr. C. A. Gerke-
straat.
— Voorbereldingsbeslult Natuurgebieden.
— Financiële bijdrage strandbewaklng.
— Vaststelling exploitatievergoeding bij-

zonder basisonderwijs over 1974.

— Aanvraag ex art. 7 der l.o. wet 1920

ten behoeve van de Beatrlxschool (aan-
schaf speelleermateriaal).
— Aanvraag ex art. 72 der l.o. wet 1920

(verandering gangwand Beatrlxschool).
— Aanvraag ex art. 72 der l.o. wet 1920

(speelplaats Beatrlxschool).

—. Vaststelling vergoeding per lokaal.en
per kleuter bijzonder kleuteronderwijs
(1974).

— Voorstel tot vaststelling van de bij de
salarisverordenitig behorende bijlagen A
en B.— Toepassing algemeen ambtenarenre-
glement.
— Voorstel tot wyzlging van de 'Ultke-
rings- en pensioenverordening wethou-
ders'.

— Nota 'De toekomst van Zuld-Keimc-
merland, uitgangspunten en beleidsmaat-
regelen'.

r- Aanvraag ex art. 72 van de lager-on-
derwyswet 1920 t.b.v. de Nlcolaasschool
(aanschaffing leer- en hulpmiddelen).
— Vaststelling bestemmingsplan 'Prln-

sesseweg-Konlnglnneweg'.
— Vervar jlng dienstauto's politie.

— Verhuren van grond gelegen aan de
Vondellaan.
— Schoonheidskomralssle.
— Beroepschrift tegen boorvergunning
'Overveen' 'aan Amoco e.a.

— Röntgenologlsch borstonderzoek.
— '.vyziging legosverordenlug.
— Veryangitlg brandweermaterieel.
— Rondvraag.

H.W.OOSTER

Makelaar o.g.

B3
LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hjrpotheken

WD tegen openbare

kollekte Portugal
ZANDVOORT — Het bestuur van de
Volksparty voor Tryheid en Democratie
afdeling Zandvoort-Bentveld, distancl-

eert zich van de kollekte i elke zaterdag
25 Januari gehouden zal worden voor de
Socialistische beweging in Portugal.

'Het is onze mening, dat kollektles van
(party)politleke aard slechts gehouden
dienen te worden in de kring van leden

en sympathisanten van betreffende par-

ty of groepering, derhalve niet In het
openbaar,' zo verklaard het bestuur van
de VVD atd. Zandvoort-Bentveld,

MODES

RUIMT GROOTS OP.

VUL UW PIERRE CARDINSET AAN MET 50% KORTING.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

VOOE GOUDEN EN ZILVE-^EN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69S0 — ZANDVOORT



KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

Telefoon 69 75 WIJ RUIMEN
't INTERIEUR /

stationsplein 13-15

Telefoon 69 75

OPRUIMING
BEHANG
bijv. van 19,85 nu slechts

7,50

van 12,60 nu 7,50

VAN 10% TOT 70%
KORTING

VALSPAR
KLEURMENGSYSTEEM

Wij maken nu voor u elke

gevraagde kleur.

VERF
2,60

Een bus zijdeglans

van 4,65 nu

Autolak, een busje

van 6,50 nu slechts 2,50

UR VERF
PARADIJSWEG 2 ZANDVOORT TELEFOON 5602

VERF • GLAS • BEHANG

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging UiA.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — TeL 31 37 53 - 31 04 57
Zandvoort, Eeesomstraat 61 — Telefoon 53 51

OAG EN NACHT IE ONTBIEDEN.

EIERMANS POULIERSBEDRUF

A. VISSER
GROTE KROCHT 22 — TELEFOON 2252

REKLAME

AARDAPPEL BINTJES 5 kilo ƒ 1,2?

EIGENHEIMERS 5 kilo ƒ 2,29

ALTIJD VERSE KIPPEN,

APPELS EN EIEREN
COX 1 kilo

'.

ƒ 1,19
GOUDREINETTEN 1 kilo ƒ 0,98
GOLDEN DELI 1 kilo ƒ 0,89

EIEREN VANAF 15 CENT T.M. 21 CENT

DRANKEN
CASAL SHERRY ; ƒ 5,95
DRUIVENSAP ƒ 0,95

FRUIT ROSé f 1,«9

USSENDALER ƒ 1,98

ECHTE BOERENKAAS

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-71 6«.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klacliten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert hetmeeste resultaat voor uw bedrijf.

Ir)^n nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

qffset'Sneldrukkerii

VOOR FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Gasthuisplein 6 Zandvoort
teL 02507-6338

Nu ook JFotocopieën

kipar terwijl u waciif

Bijna alle door u te kiezen
vakantiebestemmingen, hotels,

appartementen enz. zijn nu nog
mogelijk.

Waciit ecliter niet te lang.

Wij Informeren u graag.

REISBUREAU

KERKMAN

GR. KROCHT 20 — TELEFOON 2560

GEVRAAGD:

JONGE MAN
voor lichte garage- en benzinepomp-

werlczaainheden.

Inlichtingen:

AUTO ZANDVOORT
ïelefoon 02S07-4580. '1^*

HOTEL SONNEWENDE
Mr. Troelstralaan 62, Zandvoort,' telefoon 3088,

vraagt voor het a.s. seizoen

kamerwerkmeisje ,

van 9-12 uur

kamermeisje/serveerster

jonge hian V. d< bediening en bar

Minimum leeftijd voor deze functies 18 Jaar.

Heren strand(iachters

Te koop: uit voorraad leverbaar voor

STRANDVLpNDERS
12 X 75 mm lang 1 m,

15 X 75 mm lang 1 m en 1.20 m.

Telefoon 02507-2039. "

EELTIHK'S' '

SOUVEHIERSHUiS
Kigl'riïéVr. Ë. V. Zandvoort-

Eeltink.

SpeeIe:oed - Wenskaarten
Stranflartikelen,- Stabq-

banen.
Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 -Tel. 2658.

HOTEL ZUIDERBAD
TELEFOON 2613

vraagt voor de periode half' februari - eind
oktober:

D^MES voor de huislioudelijke

beziglieden

9 tot 1 uur. Goede beloning.

ALLEDAAGSE
DiRKVAN DEN BROEK^PRIJZEN
DIE DE DOORSLAG GEVEN

!

I zeer ^
I fijn LITERBLIK >*< U9DOPERWTJES

SesSINAS-imRFLES m
lEINZ tomatenkêtcliiipsië^^Ua

HDRATARTARE%!l^"l£^r
Q stukken

(iKiniiiEnEEPzak....^

ulIAlllrUU dennen'Ofanti roos FLES

AFTER ElGHT!;^t?.X°S&>n.ak >?^2.79

VNROSllif4flessenvoor10r
GEMENGDE Z0UTEDRDP^.;^2.49

ixim/ SOEPKIPPEN p^
1200 gram zwaarïTrekeersl een pan soep cTMir
enbraadtdestukkendaarnalSitiullenmaandlUIV i

GAIAKOEHE

géén^

/maar:

half vette

KOEflEMElK
ÜTERFLES

voor elka te^«r«uur
KOFFER ca. 2000 gram

géén

tnddn?

voor al UW bonte viras!

KOFFER ca. 2000 gram

géén

maanB.^
\é kunt het héter hii

hatenl
AMCTbBTVllM- M»i.'.tnlk^»iH>ÉMAvmlwVi^X«MfiÜ'W^ft!'lU

"••-••
{, ^

TutMHimeer 1 .

2ANDV0OBT;l _ _ _ _ ^



JEUGDPRINS PIETER (DE KILOMETER)
HET PROGRAMMA LUIDT ALS VOLGT:

T^dens het karnaval in Zandyoort 1972 liep Fieter met de

opiocbt mee in clownspak. J)iezeUde zondag was er 's mid-

dags een optreden van een muziekkorps, waar Frins Niek

5 aanwezic was met zün Baad van Elf. Pieter had een

chauffeurspet op, waarop stond geschreven . ik ben een

Scharrekop en ging .zo. naar de ]P|1ns, Deze heeft Fieter

toen, bij zich gehouden,' want zoals df Frins zei: Scbarre-

koppen horen hier, ,. , , ..j , , . •_ ,

paarna is Pieter meegegaan naar Nieuw TJnlcum en heeft

daar het karnaval gevierd., 's Avonds aep hjj mee met de
kroegentocht en was niet nieer bU de Prins weg te houden.

Ieder van de Baad yan. Elf heeft hem die avond een .stuK

gedragp.
Voor zUn optreden kreeg pieter die avond een onderschel-

ding. Op verzoek van z^jn ouders kwam de Baad van Elf

met Frins Niek 5 in vol ornaat enkele weken daarna
's avonds Pieter een bezoek brengen en Pieter werd die

avond onderscheiden met enkele medaljes en kreeg de
naam: Jeug&prins Pieter de Kilometer voor zUn lopen
tUdens de kroegentocht.

Op 16 decem&er was 'er 's avonds een Prinsenzitting in

Hotel Keur, waar ;pieter afscheid nam van Prins Nlek 5

en zUn opwachting maakte bij de nieuwe Prins SJefke de
Zesde. Ook deze, Prins beeft de jeugdprlns meegenomen

tUdens de optocht en Pieter mocht helpen bU het klnder-

karnavaL , . . ,

Tijdens de Prinsenzitting bij Hotel Keur Is Pieter ook on-
derscheiden in de Orde van de Ossekoppen, die toen.aan-
wezlgi waren. Ook van Prins Sjefke heeft hU een onder-
scheiding gekregen en mocht de naam van Jeugdprlns
Pieter 1 gaan dragen. "

.

Woensdag 5 februari van 11.00—12.30 uur:

met hun raden van elf.

Onderscheidingen werden uitgereikt en Pieter werd door

Prins Olie Noord uitgenodigd by hel karnavalsgebeuren
in zifn residentie te komen. Hier weixl de band geslagen

die Pieter als jeugdprlns naar Zandvoort-Noord zou bren-

gen. Op 21 en 22 februari 1974 was de Jeugdprlns dan ook
te gast samen met Vader Abraham en de Prins en Ea^d
van Elf uit Heemstede. Hier werden de vriendschapsban-
den met de karnavalsverenlging in Za'ndvoort Noord nog
extra verstevigd. Op 24 februari vertrokken wij naar
y^uppertal, waar wy het karnaval verder hebben gevierd.

Tijdens de optocht stond Jeugdprlns Pieter 1 op een
wagen met reklameborden die de aandacht vestigden pp
onze badplaats en er werden duizenden folders uitgereikt

die beschikbaar waren gesteld door V.V.V. Zandvoort,

Al met al konden wU terugzien op een geslaagd karnaval
1974.

iviet de karnavalsverenlging uit Zandvoort-Noord, thans

'De Noorderling', werd een begin gemaakt voor een Baad
van Elf voor de Jeugdprlns. Dank zü deze vereniging is

het gelukt om een Baad van Elf samen te stellen en kan
ons dorp zich verheugen op een komplete Jeugdraad, die

al enkele keren 'in öe belangstelling hebben gestaan. Als
laatste punt van dit verslag wU ik dan opk deze vereniging

dank brengen en spreek de wens uit dat het karnaval 1975

zal worden, wat wy ervan verwachten. Ook de karnavals- Zondagavond
vereniging 'De Scharrekoppen', met hun Prins alle sukses

toegewenst.

Scholenbezoek in Noord door de twee raden van elf

met hun prinsen en de boerenkapel.

Woensdag 5 februari van 14.30—17,30 uur:

Kindermiddag in de residentie met vele attraktles

voor de kiijderen, die gratis konsumptles krügen
aangeboden.

Donderdag 6 februari van 20.30—03.00 uur:

Duitse avond In de residentie met als gasten het
Karnavalgesellscbaft Hohenstein uit Wuppertal, het
lady's trio, een gastartist en uiteraard de op alle

avonden aanwezige eigen dansgarde en boerenkapel'.

Vrijdag 7 februari van 20.30—03.00 uur:

Brabantse avoild met als gasten de Brabantse kar-
navalsverenlging Standaard-Buijien niet hun dweil-
band, èen dansorkest, 'het lady's trio en een' gast-

wtist.

Voor schilderijen,

tegeltjes en leuke

olielampen

Henk Sebrechfs
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

BOUWES PASSAGE

Zaterdag 8 februari van 20.30 uur tot vroeg in de morgen:

Het grote karnavalsbal van de Noorderlingen met
als gasten 'The pinqulns' en een gastartist.

De Adjudant van de Jeugdraad: W. v. d. Mije, Sr.

WOENSDAG: KINDERMIDDAC

NAAR DUITSLAND
Kennissen die by Pieter op bezoek waren uit Duitsland
(Wuppertal), zagen, de foto's van Pieter en vertelden dat
aan de President van de karnavalsverenlging in Wupper-
tal. Op uitnodiging ben ik met mijn oudste zoon in sep-
tember daar voor een bespreking g<;weest en werd Pieter

uitgenodigd voor de opening van het kamavalsjaai' 1973.

Op 11 november stond Pieter samen mét 29 karnavalsver-
enlglngen op het bordes ,van het raadhuis en sprak daar
een menigte toe van ongeveer tweeduizend personen.
Dat hU bet goed heeft geiïaan, bleek uit' het telt dat ook UAI|T|| tfAllT AAI^
voor het'' grote karnaval Pleters aanwezigheid op Prijs |f|V,|| 1 1| AvIVI I UU

A

werd gesteld. Tijdens deze bezoeken heeft Pieter ook en-
kele andere karnavalsverenlgingen bezocht.' Bü het eerste

bezoek in november heeft Pieter aan Karnavalsgesell-
schaft Hohenstein het verzoek

, gedaan voor een tegen-
bezoek. Dat gebeurde op 9 februari 1974.

wordt het karnaval in Zandvoort-Noord besloten

met een grootse finale. Een finale die haar hoogte-
punt bereikt als om 23.11 uur het sein démasqué
wordt gegeven, .

,

WÉZÉNBEEK
HEEFT ALLES VOOR HUISDIEREN

— diepvriesvlees
— blikvlees
— velUdig* maaltijd
— voor hond en kat
— aquaria ah trep. vittan— vogali'

PASSAGE 17 — TELEFOON 5734

PASSAGE ZANDVOORT

NAAR NOORD
Om 21.11 uur betrad jeugdprlns Pieter de Eerste met zyn
gasten uit ~ Wuppertal de benedenzaal van Hotel Keur,
waar een. boerenkapel en een dansorkest de muziek ver-
zorgden.. Het was nlef erg. dml?'. ??W y^^ geslaagd. Die
avörid kwamen er'iiog twee karnaValsprinsen "op bezoek
en wel als eerste Prins Olie Noord en daarna Prins Safari

Niet zonder^trots bieden wü als karnavalsverenlging 'De

Noorderling', alle Noorderlingen een programma aan, dat

volgens onze bescheiden-mening kUnkt als eén fcarnavals-

klok^ Sostea noch moeiten .z^n gespaard : om bekende
artisten in de periode van 5 tot en met 9 februari naar
Zandvoort te kragen. ,De grote verrassing is ongetwUfeld
de komst van 'iloüth, waarschijnlijk in gezelschap van
zijn nieuwe vrouwelijke partner McNew, maar bIj het te^

perse gaan van dit nummer hadden wy nog. geen absolute

zekerheid omtrent de komst van' de nieuwe' zangeres van
Mouth. . , ,- , . .-,

Noom
Avenst U sfeervolle

Carnavalsdagen

Heerjijk

Helder

Heineken

PAVILJOEN ^^DEViaVERHUT^'l̂?l-LV,u

XIW adres voor recepties, brtillotteff'en'pittljeii.
'•'" ~ ~' ^ " ^-r

Eigenaar H. Paap, Vondcllaan 46, telefoon 2538. -

kleedt de vrouw

(fflBl SCHOLTZ
ALGEMEENE DRUKKERÜ ONDERNEMING

B.V.

Heeft u verpakkingsproblemen,

bel ons dan gerust.

Luxe verpakkings- en dekoratie-artikelen.
Een betrouwbaar adres voor al uw

verpakkingen.

Noordervaartdijk 15. Tel. 023-210336 4 lijnen.

BOUWES
bowling
bowlingen

kegelbanen, biljarts,

sportieve bar,

unieke

accommodatie

voor feesten en

partijen

dagelijks geopend

02507-2144

met smaak

passage 8 - telefoon 4529

Moderne Coiffures

dinsdags en woensdags tpaciat*
aanbieding: permanant ƒ 2S^»- <
speciale Icarnavals coiffures

ti i" r,-

ria brouwer

passage 10 - lady M

Winkelcentrum Nieuw Noord

S
PAR

UPER

Winlcelcentrum
Noord

wenst alle carnavalsgangers

PRETTIGE DAGEN

CAMPINA
SNACKBAR

j • . t

CELSIUSSTRAAT 194

Voor alle

CARNAVALSHITS

DISCOTARIA
THORBECKESTRAAT t"

Herenkapsalon

Bert

Stoffers
Coyon Specialist

Manege Rob v. d. Berg

Gelegenheid tot rijlessen in

cfroepsverband of privélessen

in de overdeicte manege en .

onder gediplomeerde leiding.

Ook' duin- en strandritten. >

KEESOMSTRAAT 15

TELEFOON 5894

— "'"Ï^AhiDVOORT

Winlcelcentrum Oud Noord
I I

I ' >

SAUNA WIM FABER
Bouwes Palace

Ook speciale privé sauna.

Voor een degelijke massage.

Inlichtingen tel. 02507-3871.

kunstnijverheid
zilver- en lederwaren

rené fleur

passage 21

zandvoort
telefoon 5483

Café ^ Bar * Bodega

„NOORD"
Celcfusstraat 196

Zandvóbft; tel. 6044

* Eig. hr. Rhee

Waarheen gaat elke Noorderling
voor gas, water en centr. verwarming.

Naar LOODGIETERSBEDRIJF

P. ftCVrLÖON
dat Is toch heel gewoon.

Bilderdijtcstraat 7, telefoon 2508.

Potgieterstraat 32, telefoon 5111.

Kochstraat 8 showroom.

Mickey's Snacks

De specialist in carnavals-

diners, o.a. pafat, gehakt- en

bamiballen, loempia's eni.,

enz<

Helmersstraat 2, Zandvoort.

Telefoon 5051.

Dagelijks geopend tot 12 uur.

VOOR BLOEMEN EN PLANTEN
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Bloemenmagazijn „NOORD"

NOORDERLINGEN

staat u met de Carnaval niet voor aap,

maar koopt uw koek,,gebak en brood
bij bakker ,^

E. PAAP
Potgieterstraat 24, telefoon 2865.

LEEK'S

VéGé MINIMARKT

Vanaf
1ste paasdag tot 15 september

elke zondag geopend.

AUTORIJSCHOOL

TOLLENS //

//

Voor een vakkundige
rijopleiding.

TOLLENSSTRAAT 13 — TELEFOON 3598

DROGISTERIJ - PARFUMERIE

V/h BLAAUBOER

Speciale carnavalsaanbieding

GRATIS een bus
PARTY COLOR SPRAY

in de kleuren groen, rood, blauw en
violet ter waarde van 6,95

bij aankoop van TAF HAARLAK
VaftS,^Or •" ~' •'

Ons postagentschap is ook weer
open Pasteursfraat 2.

van Lent-Opel
voor:

Opel- Chevrolet -Buick

dldsmobile - Pontiac

Kamerlingh Onnesstraat 15,

Zandvobrt^Nool-d.

Telefoon 02507-5346.

BOUWBEDRIJF

KOPER b.y.
voor al uw;

VERBOUWINGEN
NIEUWBOUW
ONDERHOUDSWERK
OPENHAARDEN.

Privé: Flemingstraat 328, Zandvoort.
Telefoon 4852.

H.H. WINKELIERS

OLAIJSBESTELLEM

OLA UTRECHT BELLEN

Int. voor Zandvoort

Telefoon 02507-4282.

BLOEMENHUIS

W. BLUYS
'S t' V

Fasteurstraat, Zandvoort.

Winkelcentrum Nicmvnoord Telefoon 5035

Al ben je zo zat als een aap,

koop je verf bij Paap.

Schildersbedrijf C. J. Paap

ëurg. Êèeckmaristraat 33, tel. 4755.

AUDI - N.S.U.

GARAGE STRIJDER

Burg. van Alphenstraat 102,

Zandvoort,

Telefoon 02507-4565.

TONY'S BISTRO-STEAKHOUSE Zeestraat 26

Res. 02507-4297.

Uw gastheer

LEXYANBEMMEL
Zondagavond vanaf 8 uur

pianomuziek.



BIJ WOONCENTRUM STEFFERS IS ALLES ZWAAR AFGEPRIJSD
WOONCENTRUM

Kruisstraat 11, Haarlem.
Telefoon 310702.

MODERN DRESSOIR

van 895,— NU 5"3,~

MODERNE EETHOEK

van 1095,— NU l"0,—

MODERNE KAST

3 m. breed, 2.10 m. hoog,

donkere zijkant, witte

voorkant

van 1195,— NU 995,-

PARKER BANKSTEL

Queen Anne mode!,

van 1395,— NU 995,'

Damesfauteuil

reeds vanaf

Salontafels

Eiken mimiset

3 stuks

Mimi glas

3 stuks

Zie ook onze

aanbiediofl'en

Bi«nirsfe<>en

tegen spofp-ij^en

!

Komt u ook eens kijken op vrijdag en zaterdag van 10 tot 5 uur in restaurant Vreeburg, Kerkplein in Bloemendaal

ALLES TEGEN WAANZINNIG LAGE PRIJZEN I ALLES UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Telefoon 262162.

WOONCENTRUM

Kruisstraat 11, Haarlem.
Telefoon 310702.

WIJ HOUDEN GEEN UITVERKOOP!
Maar we hebben wel een ffrote sortering SNIJBLOEMEN en een

prachtige collectie groene rijlt bloeiende KAMEKPLANTEN in onze

winlcel. En de prijzen vallen heel erg mee !

BEoemen-
magazijn //ERICA

tf

GROTE KKOCHT 24 — Anno 1908 — TELEFOON 2301

CENTRALE VERWARMING
||^\ Technisch installatie bnrean

Radiator
roenestein

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedipl. instaU. - Erk. A.CJ. Ud 1

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

''*™- DEKAASHOEK
HEEFT WEER I.EUKE AANBIEDINGEN.

500 gram belegen kaas van 4,50 voor 3,95 ., .. .. .... ..
500 gram oude leidse van 4,75 voor 4,00 Welk vlot en Dlttlg meiSje
250 gram roomboter 1,75

lo^EffiREN**'^"^^''^*^™^
...... 3,99 yvll bij oHs komen werken?

Laat u door ons adviseren voor een heerlijke Leuke werkkring.
kaasmaaltijd of fonducmaaltijd.

HALTESTRAAT 38 - TELEFOON 5000
TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

itsa

n
11

Op woensdag 29 januari a.s.

zal in gebouw „Zomerlust" voor
leden en belangstellenden de
traditionele genootscinapsavond
worden geiiouden.

Vertoning van o.m. nieuwe
fragmenten uit de kleurenfilm:

„Leven en werken in het oude
Zandvoort".

leder is hartelijk welkom

!

Aanvang 8 uur.

FA. CAÜSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN. GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

'

ETNA. FABER..BENEAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Sclielpenplein. Tel. S068, 3612, 2518.

75 jaar

Gratis advies

bij u thuis

voor reparatie of

levering van onder-
delen voor alle

merken zelfs de
meest verouderde.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

ALHMIWIUM TRAPPEN
Platformtrap, licht en sterk, met DIN-kenr

i treden 33,95

5 treden 38,90

KORT'S IJZERHANDEL

J. H. VERMEIJS
Zandvoort, Haltestraat 1. Telefoon 5204.'

BEZOEKT DE

AUTOMATENSPEELZAAL

KERKSTRAAT 11

Dage'ijks geopend.

GEZELLIGHEID ! SFEER !

DE NIEUWSTE SPEELAUTOMATEN

("ode 56-33 Code 56*33

U wilt toch ook graag een prijs in de lotto
of toto? Bij TZB onder code nr. 56-33 kunt u
meedoen met de lotto, toto, systeemlotto en

maandlotto.

Inlichtingen, formulieren afhalen en Inleveren
alleen bij de volgende adressen:

FA, VISSER, GROTE KROCHT 17

FA. VELDWIJK, HALTESTRAAT 23

FA. KLOPROGGE, TOLWEG 14

FA. BLÜÏS, PASTEÜRSTRAAT 6

KANTINE TZB, KENNEMERWEG 6

Inleveren tot vrijdagmiddag 18.00 uur.

Maandlottö voor februari inleveren tot uiter-
lijk 31 januari a.s.

fode 56*33 Code 56*33

Zaterdag 25 januari a.s.

FANCY FAIR

NIEUW UNICUM
Zandvoortselaan, Zandvoort.

Aanvang 14.00 tot 22.00 uur.

GEVRAAGD voor

de lierberg '( Boekaniersnesf,

SPECIALITEITENRESTAURANT

ZANDVOORT, ter uitbreiding van onze staf,

VAKBEKWAME AMBSTEESfZE

RESTAURANTKELNER
Telefoon 02507-2401 of 3054,

vragen naar de heer Drogtrot.

ware konkurrentiestrijd 'm kamerbreedtapijt ontbrand

IJ MEDINA SLOEG DE VLAM IN DE PAN
sarom geeft Medina nu op alle merkartikelen kamerbreedtapijt

et vastgestelde verkoopprijzen zoals: Arie Veen, Parade, K.V.T.,

luis de Poortere, enz., enz. 15% EERLIJKE KORTING
toch GRATIS vakkundig gelegd met behoud van volledige garantie

betaalt bij l\^edina geen opmeetkosten. Overtuig u van het

irk en de juiste prijs. Dan pas zult u zien hoeveel voordeel

Medina u biedt

ÏÏiÏÏÏÏÏFcARPiTilZ
HAARLEM:

Gen. Cronjéstraat 4,

tel. 266277.
Grote Houtstraat 166,

tel. 317665.

AMSTERDAM:

Albert Cuypstraat 175-179
tel. 764025.

ZAANDAM:

Gedempte Gracht 44,

tel. 167160.

4r



J)è Scharrekoppen waren uitgenodigd en wij reisden mee naar

een prinsengala in het zuiden

•••*•••••••»••

BIJEN— Zaterdagavond organiseert de Zandvoortse karnavalsvereni-

ging 'De Scharrekoppen' in alle zalen van hotel-restaurant Zomerlust

net eerste officiële pilnsenbal .Zandvoort, waar prins WuUum de

achtste bezoek zal krijgen van prins Arthur de eerste van Heemstede
en Zandvoort-Noord prins Eric de tweede.

Zaterdagavond liadden de Scharrekoppen generale repetitie in Ryen,
waar men als enig ekarnavalsklub van boven de grote rivieren was
uitgenodigd op het prinsengala van de Rijense Karnaval Stichting.

Een hele eer voor karnavalvierders, die in het mekka van het karna-

val niet voor vol worden aangezien.

We reisden met de touringcar van Kerkman mee naer het zuiden om
te zien, of die zuiderlingen nu gelijk hebben. Of inderdaad boven de

grote rivieren slechts van imitatleleut gesproken kan worden. Wij

kwamen tot de konklusle dat er bij de karnavalsvierders geen verschil

bestaat tussen een zuiderling, noorderling of zonderling.

De enige fout die Zandvoort maakte
Iworden wc van liet raad van elf lid Van
Kaam van de Bavclse karnavalsverenl-
ging. Al negentien jaar lieeft liij de kar-
navalssteek op het Brabantse lioofd, dus
WO mogen rustig spreken van een Insider,

die vertelt, dat de Zandvoorters in Bra-
bant de grote fout liebben gemaakt door
liuji capes voor twaalf uur af te doen.
'Ook al is het nog zo heet in de zaal, de
cape houdt een raadslid tot middernacht
om' zo zei het Bavclse karnavalskaderlid
vanachter een pot 'tfler, maar een zuider
imiesoor die daar op let.

Het Mekka
Een ander vertelt ons, dat het karnaval
van boven de Moerdyk nooit en te nim-
mer kaa tlppeJi aan de leut in het zui-

den, omdat het karnaval nu eenmaal uit

de zuideriyke streken stamt. Als wü dan
aanvoeren dat Roy Schuiten een Zand-
voorts fenomeen op de pedalen, ook niet
liet wielrennen liceft uitgevonden, maar
desondanl^ aardig kan meel:omen mag
niet baten. Het zuiden is en blijft het
mekka van het karnaval.
Maar laten we iiiet op de feiten vooruit
lopen en beginnen bU het begin en dat
was hotel-restaurant Keur, waar om zes
uur verzameld werd. Het stemde ons ge-
i-ust daar te vei-nemen, dat onze chauf-
feur een uitzondering maakte op het
Icarnavaleske gezelschap en doorgaans
geen druppel drank aanraakt, dus nu
zeker ook niet met een rit van twee uur
voor de wielen.
'We zullen ze daar wel even laten zien,
dat ook wü een kamavalsfeessle kunnen
bouwen' verzekerde ons prins WuUum de
achtste, in het dagelüks leven sport-
schoolhoudcr Wim Buchel. En het was
Juist de karnavaispi-ins, die goed voor de
dag moest komen, omdat hu enige jaren
in het Brabantse Rijen gewoond heeft.
PriJis Wullum zou geiyk krygen, want
zandvoort kwam goed voor de dag in de
RÜense Harmonie, waar behalve Zand-

radio2000
Gierstraat 59, Haarlem.

Telefoon 023-317600.

automatische platenspeler
met magnetisch element,

nu geen / 300,— maar

Ver. kregen geld

van Anjerfonds
ZANDVOORT — Het Anjerfonds is dit

jaar ten opzichte van Zandvoortse vere-
nigingen bUzondcr royaal geweest.
Drie verenigingen kregen belangrijke
uitkeringen namelijk de Zandvoortse
Operette Vereniging, die een bedrag van
zevenhonderd gulden kreeg voor de aan-
koop van nieuwe partituren en de jeugd-
raad van de Hei-vormde kerk duizend
gulden voor het Jeugdwerk.
De Zandvoortse Muziekkapel kreeg ze-
venhonderd gulden. De drumband vaa
de Zandvooi-tse Muziekkapel is kort ge-
leden opgeheven wegens gebrek aan be-
langstelling.

voort. Prinsenbeek, Klundert, Bavel, De
Biervaten uit Vlieghei en de Biemeewe
uit Breda op audiëntie gingen bU Prins

Bernardo de eerste. Dus één hoeraatje

rettcketet voor de Zandvoortse karna-

valspret.

Lainmc Berlus
In de bus kregen we al een voorproefje

van wat ons te wachten zou staan. Een
long-play bandje stond garant voor on-
afgebroken kamavalshits en tot onze
grote ven'assing was Ed v. d. Kommer
aangesteld als bieiprins en bovendien
ging de trommel met kaasblokjes van
hand tot hand. Kwalletrapper Bertus
Balledux had zUn bolhoed niet meege-
nomen, omdat hy iemand met een slok

op ia hot zuiden niet vertrouwt.

'Die bolhoed kost honderdtweeëntachtig
gulden en vUftlg cent en voor je het
weet ben Je hem daar kwijt'. Nu sierde

een boerenpetje met klep Bertus' kwal-
letrappers hoofd. Voor de karnavalsvier-

ders heet Bertus lamme Bortus 'en dat

komt' zo zegt Bertus, 'omdat ze me eens

vroegen hoe ik zou willen heten, als ik

de pi-ins zou zljn. Nou ik heb toen gezegd
prins Lambertus en daar heeft het stel-

letje lamme Bertus van gemaakt.'

Aan Bertus kon de bierprins overigens

geen pilsje siyten, want Bertus wan-
trouwt niet alleen de zuiderling met een
slok op. maar tevens ziclizelf. 'Voordat
ik moet blazen, drink ik nooit en vooral

nu niet, want ik wil met mijn Kwalle-
trappers toch echt wel goed voor de dag
komen in Rijen', aldus de woninginrich-
ter uit de Haltestraat, die toegaf wel wat
nerveus te zUn voor de 'grote slag'.

Zijn blaasmaat Jan Keur, ook wel Jan
Pret genoemd, dacht daar anders over

en sloeg geen rondje van de blei-prins

over. We hoopten voor Bertus en de ove-

rige KwfiUetrappers, dat Jan in Rijen
over een langere blaas zou beschikken,

dan tydens de busrit het geval was. Na
twee pilsjes zat de blaas van Jan al

boordevol en een pi(t)sstop was onver-
mydeiyk, maar Jan was niet de enige
want met Jan stroomde de halve bus
leeg.

Maar eenmaal in Rüen bewees Jan, dat
die blaas niets met het blazen op de
trompet te maken heeft, want in Ryen
kwamen hy en de Kwalletrappers zeer

goed voor de dag. Wat maakte het uit,

dat 'De Kwalletrappers' de karnavals-
topper van Ria Valk niet onder de knie

hadden. Ook zonder de woi-stjes op de
borstjcs ging het byzonder goed en tyd
om alle hits te spelen was er toch niet,

dus niet getreurd. ,t

In RUen werd eerst een bezoek gebracht
aan het café van de vü'f jaar geleden
van Zandvoort naar Brabant verhuisde
Jacques Blankcndaal, die samen met
vrouw Tineke in de Stationsstraat no.

50 de Torcro-bar exploiteert. Vanzelf-
sprekend ncrd het cclitpaar door Wul-
lum de achtste onderscheiden. Jacqucs
vertelde ons, dat hij het zeer naar zijn

zin heeft in het zuiden en dat zün bar
lekker loopt.

Overigens is Jaoques in die vyf jaar geen
vreemde voor de Zandvooi-tei-s geworden,
want elk Jaar komt hy met zyn torero-
boys in Zandvoort voetballen tegen het
café-elttal van Ko Kerklioven.

Balboekjes
In de torei-o-bar worden we al direkt ge-
konfronteerd met de kommercle die in
Ryen met het karnaval gepaard gaat.
Als Je niet beter zou weten, zou je de
indruk krygen dat half Ryen zyn brood
verdiend by Goudsmit Hoff. Men is er
in geslaagd de behangfabrikant als spon-
sor binnen de kurnavalsgelederen te kry-
gen en zo komt het, dat iedere feestneus
reeds by binnenkomst van het dorp
wordt bestoi-md door Goudsmit Hoff-
balboekjes verkopers.

Voor een gulden kryg je een staalboek

Kees Verkadc legt aan mevrouw Namijn
met behulp van de door Fra7is van Loon
geëxposeerde foto's uit, hoe hij in zijn

atelier te werk gaat.

hel waclilen op de vuurdoop.
Voor een deur met daarboven een bordje
prinsenzaal is het opstellen in ryen van
twee geblazen. Dan wordt Zandvoort af-

geroepen en vanaf dat moment kryg je
- het gevoel, dat een koe moet hebben, die

naar de slachtbank -'ordt geleid. Via een
lange smalle gang kom je ta een grote

zaal waar honderden 02en Je nieuwsgie-

rig aankyken.
Voorop loopt een Brabantse schone, die

gestoken in een narrenpak een bordje

met het opschrift Zandvoort met zien

meetorst.

Goed voor de dag
Na de zaal enkele malen gerond te heb-

ben schaart het hele gezelschap zich op

het verlichte podium rond prins Bernar-

do de eerste, die de Scharrekoppen voor-

stelt aan het Brabantse publiek. Aan do

bar zegt lid van de Bavclse raad van elf

Van Kaam ons, dat Zandvoort het goed

doet.

Negatieve reakties waren er niet op de

opmerlung van twee opgeschoten Bra-
bantse jongens na, die de Zandvoortse
dansmariekes lallend vertelden, dat ze

beter thuis hadden kunnen biyven. O.K.

de meisjes stonden in hot begin wat ner-

veus te trillen op hun jeugdige beentjes,

maar dat is niet verwonderiyk als hon-
derden Brabantse guitoogjes gericht zyn
op Je Zandvoortse beentjes.

Bolangi-yk was, dat de Scharrekoppen
p's geheel goed overkwamen by het Bra-
b ntse volk. Slechts een dansmarieke

eft een bittere kater overgehouden van
t Brabantse avontuur, want men heeft

lar blonde pruik van het hoofd gerukt

zit nu voor het prinsenbal van aan-
lande zaterdag in Zomerlust nog zon-

r.

I immc Bertus mag zich een gelukkig

an prijzen, dat hy zo verstandig is gc-

;cst. Anders had op de lyst van vcr-

iste voorwerpen misschien ook wel een
1 ihoed gestaan.

De Scharrekoppen amuseren zich opper-

best in de Rijense Harmonie.

In pooketformaat om de hals gehangen
en het is de b'edoeling, dat de man iets

schrijft in dit karnavaleske poësie-album

van zyn dans-partner. De man heeft

dan de keus uit vele patronen en kleu-

ren, maar ons leek de beste ondergrond
de achterkant van een willekeurig be-

hangsolpapiei-tje.

Van de bar gaat het in optocht naar de
Harmonie, het uiteindeiyke doel van
onze reis. Met de kwalletrappei-s aan het

hoofd van de stoet zit de pas er goed ia

en onderweg vertelt één der organisato-

ren ons het een en ander over het kar-

naval in Ryen.
Ondanks het lutc uur mogen de kwalle-
trappers zo hard blazen als ze willen,

want last van de politie krygt men niet,

zo vei-zekert ons de plaatseiyke organi-

sator. '

Do man heeft deze woorden nog maar
nauwelyks vanonder zyn rykeiyk be-
haarde bovenlip laten horen of er rydt
een "blauw politiebusje langs enilnder-
daad de Ryense politie biykt onze
vriend. Hier en daar gaan de gordynen
wat opzy en worden we vanachter de
ramen liarteiyk toegewuifd.

De lol zit er nu goed in en lamme Bertus
heeft in de Torcro-bar maar een neutje
genomen tc.gen de zenuwen. De ont-
vangst in de Harmonie is aller harte-
lijkst en na een aubade in de ontvangst-
zaal en een optreden, van de zes kort ge-
rokte en blundgcpruilcte dansmariekes is

O 'ld Zandvoorler Jacques Blaiikendaal is

zijn cajé in Rijen onderscheiden door

prins Wullum de achtste.

*^^iim&^S¥^'^

Expositie en cheque verhoogden de feestvreugde

Amro-bank officieel geopend
ZANDVOORT — Vrijdagmiddag was
burgemeester A. Nawyn niet alleen naar
de AMRO-bank op het Kcrkpicin geko-

men om de opening te verrichten van de
expositie, die Kees Verkadc in dit bank-
gebouw tot en met 7 februari houdt. Het
w.as tevens de officiële opening van bet
nieuwe AMRO-gebouw, waarvan ruim
een jaar geleden de deur voor het eerst

voor het publiek ro.iddraaidc.

'We zUn nu pas volledig klaar en daar-
om hebben we ons op een laat tydstip

gepresenteerd. De personele bezetting is

afgerond en we di-aaien op volle sterkte',

aldus de AMRO bankdlrekteur van het
distrikt Haarlem, mr. H. H. Poppe.

Clieqiuc
Ter gelegenlieid van de officiële opening
overhandigde de distriktsdirekteur bur-
gemeester A. Nawijn een cheque van
duizend gulden bestemd voor een door
Zandvoorts eerste burger nader te bepa-
len doel, instelling of vereniging in de
badplaats.

De heer Nawyn toonde zich erg in zyn
schik met deze geste on noemde het de
kllmax van de inleiding van nu'. H. H.
Foppo. 'Ik heb al ccn beloning voor ik

iets gedaan heb', grapte de burgemees-
ter, die liet nieuwe bankgebouw zag als

een aanwinst voor hot centrum van
Zandvoort.
De heer NawUn vertelde, dat er weife-
laars in Zandvoort waren, toen de AMRO
bank met de plannen kwam om zich te

gaan vestigen in het centrum.

Verlevendiging

'Zelf heb ik die aai-zoling niet gehad,
want ik was van mening dat een bank-
gebouw alleen maar verlevendiging met
zich meebracht en ik ben biy te konsta-
teren, dat de aai-zelaars ongeiyk hebben
gehad omdat er van een doods verband
zeker geen sprake kan zyn geweest. Wat
is er nu levendiger, dan het bankbedryf,
vooral in de toeristcniyd', aldus burge-
meester A. Nawyn.
In 1938 had de toendertyd geheten Rot-
terdamse Bank voor het eerst plannen
om zich te vestigen in Zandvoort. De
oorlog gooide echter roet in hot eten,

maar in 1950 werden de plannen hen-at.

Men had toen het oog laten vallen op
hot pand van slagcrU Heek, do tegen-
woordige bar-dancing 'Le Clou' aan het
Kerkplota.

Begenadigd kuiislenaar

De zaak ging echter niet door en het
duurde nog negen Jaar oer men de be-
schikking kon krygen over een pand aan
de Thorbcckcstraat. Veertien Jaar bleet

laen in de Thorbeckestraat gevestigd, in

oen pand, dat als bankgebouw niet ge-
schikt bleek. Maar het geduld is be-
loond, want sinds een jaar besclükt men
over een nieuw, modern bankgebouw aan
het Kerkplein.

In dit gebouw opende burgemeester Na-
wyn vrydagmiddag een expositie van de

in 1941 in Haarlem geboren cT in Zand-
voort woonachtige kunstenaar Kees Ver-
kade.
Zandvoorts eerste bui-ger zei over de
beeldhouwer, van wie men op de boule-

vard het werk 'oude man op bank' heeft

staan - 'Deze begaafd, ik zou zelfs willen

zeggen begenadigd kunstenaar ziet kans
de verschillende sportflguren zo uit te

beelden, dat Je de beelden als het ware
in beweging ziet'.

Eveneens veel waardering had de heer

Nawyn voor het werk van fotograaf

Frans van Loon, die vla fraaie komposi-
ties hot publiek laat kennismaken met
het atelier-werk van de kunstenaar. In
totaal sieren acht beelden In brons de
Amro bank. De beelden bh vastmaken;
Astrld met stoel; buste Astrid; en een-

wiolcr zyn niet te koop, omdat Kees Ver-
kade deze kreaties in april meeneemt
naar de tentoonstelling by André Weil.

In oktober houdt de kunstenaar een ex-

positie by Weüiberg In New-York.

Kees Verkade
Kees Vorkade kreeg zUn opleiding aan
de akadcmie voor beeldende kunsten in

Den Haag van 1958 tot 1963. Na zyn op-
loldüig heeft hy veel geëxposeerd in
groepsverband in Haarlem (de Vlslial)

en Schiedam (stcdeiyk museum).
Kees Verkade geniel grote belangstel-

ling in het buitenland. Hy heeft onder
moor geëxposeerd in Brussel, Düssel-
dorf. Parys en Santa Fé in New-Mexico.
In do hal van de Columbia Unlversity in

New-York staat oen beeld van hem, ter-

wyi hy momenteel werkt aan een drie

en halve meter hoog beeld voor de New-
Yorkse universiteit.

In Nederland troffen wc beelden van
Kees Verkade aan in Haarlem (winke-
lende vrouwtjes), Groningen, Drachten,
Krimpen aan de IJssel, Hoevelaken,
Hardorwyk, Heemstede, Utrecht en As-
sendelft en in de Haarlemse ziekenhui-
zen St. Joannes de Deo en de Maria
Stichting. Verder is Verkade de maker
van de honkbal-, zoU- en scheidsrech-

tertrofee.

De expositie in de AMRO-bank duurt

tol en met 7 februari cd is geopend van

maandag tot en met vrijdag van 9-16

uur en op vrydagavond v.an 19-20 uur.

• Haltestraat 10 Zandvoort Tel.02507-2005 *

l^ChristofJe ® Wedgwood:
5 Royal Albert Royal Leerdam WM.F •

Met oog en oor

de badplaats door
Slaander ging op slap
Een inwoner van Zandvoort heeft ccn
zwarte Duitse Dog, een zgn. 'Staan-
der', ccn praclitig en kostbaar beest.

Iiy heeft dan ook een koperen plaat-

je om z'n nek, waarop zyn adres en
telefoonnummer vermeld staan. Vo-
rige week ging het hem thuis zeker

een beetje vervelen, want hy nam de
kuierlatten en tippelde naar het sta-

tion, waar hy in de gereedstaande
trein naar Amsterdam stapte. In Am-
sterdam stapte hy uit, maar die

vreemde stad met al die vreemde
mensen leek hem ook niet erg te be-
vallen.

HU viel al spoedig op by een derge-

nen, die de Amsterdamse straten be-

volkten en toen deze hem aanhaalde
en op het plaatje keek, merkte hy,
dat hier iets aan de hand moest zyn.

Hy belde het nummer, dat op het
plaatje stond en een verheugde eige-

naar kon hem aan zyn logeeradres de
volgende morgen komen afhalen.
Diezelfde avond kon niet meer, want
het was al laat geworden. Hoe bly

men in het gezin was dat hy weer
terecht was, behoef ik u zeker niet

te vertellen. Maar zo ziet u alweer
het nut van een dergelUk plaatje.

Eigeniyk moesten alle honden daar-
van voorzien zyn, want het aantal
loslopende honden stUgt — ondanks
het verbod — met de dag.

-k

Bomen rooien
Men is deze weck weer begonnen met
het rooien van bomen, om die te ver-

vangen door jonge, kleine boompjes.

De Kostverlorenstraat is het eerst de
dupe. Het is een triest gezicht, de
stoere iepen, waarvan er vele door de
iep-ziekte zlJn aangetast, hetgeen wel

bewezen scliynt te zyn, te zien sneu-
velen. Maar Ja, het schynt nu een-
maal niet anders te kunnen. Maar
zou het niet mogeiyk zyn de bomen,
die veel dorre takken vertonen, doch
elk jaar toch nog veel groen geven,

wat by te snoeien?

Nu men toch eenmaal bezig is, kan
dat toch met een beetje goede wil die

stoere oude iepen voor algehele ver-

delging vrywaren? Laten wc toch
uiterst zuinig zyn op ons groen in

Zandvoort. Aan snoeien lykt men in
Zandvoort wel een broertje dood te

hebben.

•k -k
-k

strandpachters zitten op fluweel!'

Maar men vergeet de slechte dagen
dat de verdiensten vrywel nihil zyn.
Strandpachter zyn is een liard en
zéér riskant beroep. Voor geen geld
zou ik het willen zyn. Dat ze goud
verdienen, zoals sommige mensen wel
eens zeggen, is een sprookje. En dan
praten we nog maar niet eens over
de hoge pachtsommen.

ilr

De ton van Pas
Er zijn verscheidene mensen die mü
hebben gevraagd, boe hel nu eigen-

iyk zit met die beroemde en beruchte
'ton van Pas'.

V kent de geschiedenis. Ons oud-
raadslid exploiteerde in de jaren '67

en een gedeelte van '68 het Saturne-
spel in zyn Badhotel. Hy moest er-

mee stoppen, omdat men vond, dat
dit in stryd was met de wet op de
kans.spelen. Maar Intussen had de

Strandpachters
Men hoori nog al eens vertellen dat
onze strandpachters in de winter-
maanden een leventje hebben als een
luis op een zeer hoofd. Nou, dat meen
ik te moeten bctwyfelen.

In de eerste plaats; 'hoe lang duren
die wintermaanden?' Van 1 oktober
tot 1 februari, dat is net i maanden.
Een derde deel van een jaar dus. De
overige acht maanden moeten ze zich

dan nog het apezuur werken van 's

morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik
had er dezer dagen een gesprek over
met een strandpachter. Hy was hele-
maal niet wat je noemt: 'in the
mood'. Integendeel. Hy heeft heel
hard moeten beulen om z'n spulletjes
weer op te knappen.
Schoonmaken en schilderen en oud
materiaal vervangen door nieuw.
Weet u, wat tegenwoordig een kale
strandstoel kost? Niet minder dan
ƒ35,—. De bekleding ervoor komt op
ƒ8,— maar die moet je er dan zelf

nog op aanbrengen. Dat is ook een
heidens werk. En als we dan weer
zo'n zomortje krijgen als in 1974, dan
kan ik my voorstellen, dat zulk een
strandpachter z'n hart vast lioudt,

om te zien hoe hy weer uit de kosten
moet komen.
Wanneer het weer eens een enkele
warme, zonovergoten dag brengt en
het strand is overbevolkt, dan is men
al gauw geneigd te zeggen: 'die

>illi.U

gemeente Zandvoort een lekkere duit

verdiend aan dit spel en toen men de
vorniakeiykheidsbelasting nog hoger

en steeds hoger ging opvoeren, was
de aardigheid er voor de heer Pas
voor een groot deel af, al zal hy er

heus wel een lekker centje aan heb-

ben overgehouden.
Maar toen hy er van hogerhand mee
moest stoppen, (de zaak liep als een

trein) werd het hem toch te gortig

en diende hy tegen de gemeente
Zandvoort een aanklacht in wegens
invorderen van ten inrechte betaalde

belastinggelden. Hy rondde het mooi
af en maakte er een ton van. (Het-

geen hy intussen — alles met alles—
ook wel zal hebben betaald). De zaak
kwam voor de Haarlemse rechtbank,

die hem in eerste instantie in het ge-

lyk stelde en zyn vordering toewees.

Maar de gemeente nam daar geen
genoegen mee en bracht de zaak in

hogere instantie voor de rechtbank in

Amsterdam. Die stelde de gemeente
weer in het geiyk en wees de vorde-

ring van de heer Pas af.

Dat alles speelde zich af in de jaren

1968 tot en met 1970. Toen ging de
heer Pas op zyn beurt weer in be-
roep by de rechtbank in Den Haag
en daar werd hem zyn vordering op-
nieuw toegewezen. Maar de gemeente
pikte dat niet, stelde ƒ 15.000,— be-
schikbaar voor verdere procesvoering

en zo ontmoetten de advocaten van
beide partyen, (voor de gemeente mr.
Obermann en voor de heer Pas Jhr.

mr. Iddings) elkaar maandagmorgen
in het Gerechtshof in Den Haag,
waar beider standpunten nader wer-
den uiteen gezet. Het hof bepaalde de
uitspraak tenslotte op 6 maart.
Als u nu mocht denken, dat daarna
de zaak is afgedaan, dan hebt u het
mis. Want als een van beide partyen
zich niet met die uitspraak van het
Haagse gerechtshof kan verenigen,

dan bestaat altyd nog de mogeiyk-
heid, dat in allerhoogste instantie in

beroep wordt gegaan by De Kroon.
Hoger kan het niet, maar dan zal het
intussen wel 1976 zyn geworden. En
de rente stapelt zich maar op, die

door de verliezende party zal moeten
worden bestaald. De heer Pas is ech-
ter vol goede moed. Hy heeft my
reeds een Chinees etentje in het
vooruitzicht gesteld. Voorlopig houd
Ik het echter nog maar by een car-
bonaadje. Je kunt tenslotte nooit we-
ten, wat voor een ton het wordt, al

lykt de zaak my voorlopig op 2-1 voor
de hoor Pas te staan.

MODES

vraagt voor haar nieuw te openen zaak aan de Wagenweg
te Haarlem

VERKOOPSTERS
Vakkennis vereist.

FREELANCE ETALEUR
die gewend is om in een zaak in het betere genre
te werken.

Soll. telefoon Amsterdam 020-421912, telefoon Zandvoort
02507-4529.

Bouwes Passage 8, Zandvoort.
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UW WAS
lakens en droo^was,
vóór 14.00 UUT
gebracht,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en af te balen.

SNELSTOMEN
binnen 1 i&g.

CHEMISCH

REINIGEN
binnen enkele dagen.

WOONMARKT - OPRUIMING
GEK CO SPETTERS!

SNELWAS
VAN HOUTEN

t Een OUD bedrijf met een JONG Itan

% BLEKERSVAARmVEG 47, HEEMSTEDE,
g TELEFOON 285026.

«
«

Openingstijden van 's morgens 8.00 nur tot

's avonds 19.30 uur.

Zaterdag gesloten.

GLANDORPS
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

t/o De Vries

TAPIJTSPETTERS
MEENEMER QQ Qft
400 breed, 2 kleuren OvyÖII

TROETEL
360 breed, 2 kleuren CO Cl|
voor de slaapkamer UU^mII

HARMONIE qp Cfl
400 breed, 4 kleuren VWywU

Alle tapijten gratis en vakkundig gelegd.

Grote DOE-HET-ZELF korting

EXTRA SPETTERS
Bij een kamer tapijt

mJNSTOF
van 13,95 voor

3,95 p. nieter

VITRAGE-VAL
vanaf

VELOURS-AANBIEDING
4 kleuren, per meter
van 39,50 voor

50 ct.

16,95

MEUBELSPETTERS
TIJDENS DE OPRUIMING

GROTE KORTINGEN

op onze MEUBELEN
o.a. LEEFKUILEN

v.a. f 595,-
Gratis bezorgen

Bij ons is uw gulden minstens een daalder waard

WOONMARKT K0UDENH0RN42 (t/oCatharijnebrug) - HAARLEM
Telefoon 32 21 25. Bereikbaar met bus lijn 77

isnii'K

uffennons
BLEKERSVAARTWEG 61

HEEMSTEDE
Telefoon 286892

Slollaan 2, tel. 28 85 75

Gasverwarming Loodgietersbedrijf

^ \ fi^yyaoM^^'^
vr/swr

fAi/sr

/a^i^^^

^^
Vf' MffxeAifP^

''^Swk^^!^
AA^ r/fT/A rf^Ar'SC//0^^r?e^^^^

'ACGC/'S

AMSTERDAM - sim - noord - oost - zuid HAARLEM - PURMEREND - KATWIJK
HILVERSUM -ZAANDAM - HOOFDDORP Adressen Gouden Gids

mooie
bo(dhier!

„Reis ik stad en land af om
tenslotte hier precies
te vinden wat ik zoek.
En nog wel voor sterk

gereduceerde prijzen! Mooie boel, erg mooie spullen.

Ruimtegebrek, de nieuwe kollektie

komt binnen . . . Nou voor mij mag 't

.

- en voor u ook, neem ik aan.

Bent u ais een bij MIVA-

INTERIEUR geweest ?

Een gezellige speciaalzaak met eksklu-
sieve meubelideebn uit geheel Europa.

Dat is dan ook de reden waarom wij van
overal onze klanten krijgen, want MIVA
is óok dicht bij u in de buurt. Midden-
in het centrum van Zwanenburg met
nug volop parkeerruimte en eigen ser-
vice.

U kunt dan ook onze gradioze opruiming
zien, waaronder nog:

— EEN IIOEKKOMBINATIE
van 5 zitplaatsen - kussens echt le-

der voor de prijs van slechts ƒ 1995,

—

— EEN EIKEN WAND van 2.75 mtr.
breed met bar enz. nu ƒ 1098,

—

— EEN BANKSTEL massief hout eiken-
kleur, slechts .

.

ƒ 1198.—

— Diverse zithoeken - eetho'eken, fauteuils, kortom te veel om op te noemen, al-

lemaal te zien bij

:

miva interieur
dennenlaan 53 -zwanenburg -telefoon 02907-4590/6909
Onze koopavond is op vrijdag 7 tot 9 uur.

H&NBWERK
EETKAMEBXAFEI/S
Wi) maken ze voor u.

Alléén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327U19.

Zeer exclusieve

HANDGEMAAKTE
EIKEN MEUBEEEN
Eigen ontwerpen. Enig in
Nederland.

Tevens vele antieke
kasten, kisten enz.

ANTIEK BOETIEK
HOOGENDOOBN
Züdstraat 65, Aalsmeer.
Telefoon C2977-24429.

JEAN PAUL,
GRANDIOZE OPETJIMING
Kleine Houtstraat 20, Haar-
lem, tel. 023-321285.

MATRASSEN-
CENTRALE

Wij maken uw stoel-,

boot- en caravankussens
in elke gewenste maat.

Sarphatipark 16, A'dam,
telefoon 020-717687.

Gak te bestellen op ons
magazUn Herenweg 47,

Leimuiden, lel. 01721-8809

n. .9

SLEUTELSERVICE
Klaar terwUl u wacht.

Ook autosleutels.

Volgens codenummer 1

TEL. 023-280490
Biimcnweg 73, Heemstede,
Zaterdag 's middags gesloten

IJZERHANDEL ZWAGER B.V.
HOOFDWEG 726 — HOOFDDORP
HOGEWOERD 111 — LEKEN

ALLEN-AIRMOTIVE
INTERNATIONAL, INC.

Wij vragen voor onze modern uitgeruste werk-
plaatsen voor de revisie van electronische
vliegtuig apparatuur:

a) ervaren instrumentmakers

bij voorkeur met ervaring op luchtvaartgebied.

b) aank. instrumentmakers

c) lioriogemakers

Voor nadere inlichtingen hel of schrijf:

ALLEN-AIRMOTIVE INTERNATIONAL, INC.
Afd. Personeelszaken, Kruisweg 705, Hoofd-
dorp. Tel.: 02503-7341.

Parian Meubelen

Draion bankstel v.a. f 695,-

Hoekbanksteiien v.a. f 695,-

Eiken banksteifen v.a. f 995,-

5 jaar garantie op binnenwerlc.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,

koopavonden tot 21 uur .

AMSTERDAM, Boelelaan 12, tel. 020-429039.

2 minuten vanaf de B.A.I. Tegenover li.gang

Esso Motor Hotel. Donderdag koopavond.

BADHOEVEDORP, Nieuwe Meerdi^jk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantiek,

leuke verlichting,

Perzische tapijten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bi]

ons komen kijken.

„DE OUDE STAL"
Kou. Julianalaan 9,

Uithoorn.

Tel. 02975-6B455 of

02974-509.

ledere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op dinsdagmiddag en

vrijdagavond tot

21.00 uur.

Galerie „Kunst voor TJ"

BUIMT OP
Tot 30% kortSnjr.

Wfirmoesstraat 16, Haarlem.

BIELZEN TAFELS
wy maken ze voor u.

fct 5fo6CU)IW)Si

AUéén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Oit ontzag voor uw lange

armen hebben wU
OVERHEMDEN MODWL. 7

In voorraad. Zelfs het gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat

extra knoopje niet vergoten

Is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIEBtNOS
heren- en Juntormode,
Hoofdstraat 178, HUlegom.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
Kollektie kasten, klokken,

eeth., curiosa enz.

Verkoop
Aalsmeerderweg 7SB,

Rijsenhout, vr^dagavond
van 18-21.30 uuf, zaterdag

van 10-17 uur.

Te koop aangeboden:
MAIEDAISOO
b.j. aug. 1973, km.stand
81.0Ö0.

M. Span, Boerdomplaau 32,

Aalsiheer, tel. 02977-22011.

WU weten heel beslist

*AN PAUL IS DE
KLEDINGSPEOIALIST.
JEAN PAUL,
Kleine Houtstraat 20, Haar-
lem, tel. 023-331286.

PABKET-
VLOEttËNttOUT

61 mm massief, vanaf

ƒ 26,— per m2, w.o.

Java teak, Cambala,
Merbau, Klken, Paugk-
Panga, Mahonie enz.

De grootste sortering.

Door ons te laten leggcii

voor WllUke prUs.

Opknap vaA bestaande
vloeren.

TBOPIC-PABKET
/Teyllngerlaan 35,

Sassenlieim, tel. 02523-

11355 of 03403-2091.

Gevraagd voor onze tweewieler-afdeling

een WERKPLAATSCHEF
een zelfstandige BROMFIETSMONTEÜR

Ook automonteurs met belangstelling voor deze functie komen In
aanmerking.

Sollicitaties aan:

Rijwiel- en bromfiefsbedrijf Versfeege b.v.

Haltestraat 18, Zandvoort. Telefoon 02607-4499.

•^•^^•^•^^^^•^^•^••^^^^^^'^h.^.^'^.^.^

Opruiming baby- en

kinderkleding met

30-50%

Gedempte Oudegracht 95

Haarlem-centrum.

BIJ BOLLE - BIJ BOLLE
VOORTZETTING UITVERKOOP

nog 2680 M. GORDIJNVELOURS
pracht kwaliteit in alle kleuren
voor de HELFT van de PRIJS

COUPONS tot 4 meter 8,— per meter
nog 3120 M. BEKLEDINGSTOF
IN ALLE MOGELIJKE SOORTEN
o.a. GOBELIN vanaf 9,75 p.m.

RIBCORD 1S0 breed NU 17,90 p.m.
KORTINGEN TOT ÓOVo

VOOR DEZE PRIJZEN KUNT U NERGENS EN NOOIT MEER
KOPEN

KOMT, ZIET EN OVERTUIGT U

BIJ BOLLE VRIJ ENTREE
Zijlstraat 83 b/d Grote Markt, Haarlem

15.000 ROL
MOETEN DE DEUR UIT I

15.000 ROL
KOOPJES HALEN.

DAT IS PAS
UITyERKOOPi

GRATIS THUISBEZORGD I

Zijlstraat 9<a • Haarlem - Tel. SI 0521 • Naatt het stadhuis.

Opruiming begint 16 januari.

r "^



Toekomst Sporting OSS

is gericht op de dames
ZANDVOORT — 'We kweken momeutpel een saldo voor de toekomst'

zegt de heer P. van Kessel van Sporting OSS. En men heeft het geld

nodig, want de toekomst van de voUeybalklub is gericht op het eerste

damesteam. Met achttien punten uit negen wedstrijden staan de

dames halverwege de kompetitie ongeslagen aan de top van de rang-

lijst van de eerste klasse.

Riet Vossen, coach van het vierde da-

mesteam en speelster in het 'visltekaart-

ije' van de vereniging verwacht dat de
titel aan het eind van het seizoen ge-

pakt wordt. 'We heblaen het nooit Itado

gekregen en altUd hebben we hard voor

do titel moeten Icnokken. Dat we nooit

kampioen werden kwam, omdat we al-

tijd een slechte start hadden, maar ge-

lukkig is het dit seizoen van het begin

af goed gegaan en daarom verwacht Ik,

dat we het dit Jaar redden,' aldus Biet

Vossen.

€reweldige ploeg
Riet Vossen praat zeer enthousiast over

hfit team. Ze vindt het een geweldige

ploeg, waarin het zoals ze zegt, gewooh
gesmeerd loopt.

Een pioen die met Biet Visser bettaat

uit Bta Akkerman, Ingrid GQrdUii,

Fransje Smit, Joke van Dam' *n Jetteki

Slok. Ö* zevende- en -wlsselspeelrter

komt uit hel tweede team en lo'n rreep

heeft men In' het verleden 'ftoolt InmV
nen doen.

Riet Vossen: 'Het tweede team is enorm
bijgekomen en dat scheelt een stuk.

Daarom kunnen we nu ook putten uit

het tweede team,, hetgeen enorm be-

langrijk is.' " '

Be voUerbslster meent, dat de opgaan-
de lt)n vari dit 'seizoert niét alleen te

danken is aan het tectuüsche spel van
de Zftndvoortse meisjes. '3e wint ook
wel eens door het enthousiasme.
Je hoeft echt niet de sterkste te zijn

om te winnen en ik geloof dat de kom-
blnatie enthousiasme, technisch' inzloht

en goede training voor Zandvoort (I9

doorslag geeft,' aldus Klet Vossen die in

1964 in het volleybalteam van OSS uit-

kwam in wat ioen heette de oVergangS;
klasse.

Als het dit Seizoen lukt komt "Riet met
haar ploeg terug in de wat nu heet pro-
motieklasse.

Kick
Zelf coacht Riet het vierde en laatste

Zandvoortse damesteam. Waarom? 'WU
maken het zelf mee. In het veld heb
Je een coach nodig. Aan de kant zie

Je nu eenmaal alles beter en de aanwij-
zmgen zijn tijdens de wedstrijd enorm
t>elangrijk. BU het vierde team wa< de
grote fout het gebrek aan een coach en

Sport-
programma
.ZATERDAG 25 JANUARI

VOETBAL
Zandvoortmeeuwen

Brandweer 1—2andv.m. 1, 14.30 vlmt

SAC 3—Zandv.m. 2, IB.IB uur
2andv.m. 3—ODiM 8, 14.3Ö uur
Energie 6—zandv.ra. 4, la uur

A-junioren:

Zandv.m. 1—ODIN 1, 14.30 uur

B-junioren:

HFC 1—Zandv.m. 1, 14 uur
RCH 2—Zandv.m. 2, 14 uur
Zandvjn. 3—RCH 3, 14 uur

C-junioren:

Kennemers 1—Zandv.m. 1, 12 uur
Zandv.m. 2—Haarlem 2, 14 uur
Haarlem 4—Zandv.m. 3, 16,16 uur

TZB
B-junioren:

HBC—TZB 14 uur
TZB 2—NAS 2, 14 uur

C-junioren:

TZB—HFC, 14 uur
TZB a—DIO 2, 14 uur

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen

m.p. Z&ndv.m. 1—KIC 1, 13.30 uur
dA Zandv.m. 1—llaarlems team, 16 uur

BASKETBAL
Typsoos-Lion»

Kinzo—Typsoos 1, 20 uur
Exceroltla—l^psoos d. 1, 19.45 uur
Exceroltia 3—Typsoos 4. 21 uur
SDO—Typsoos 3, 17.45 uur
Onze Gazellen B—Typsoos B, 16 uur

ZONDAG 26 JANUARI

VOETBAL
Zandvoortmeeuwen

ZVV 1—Zandv.m. 1, 14.30 Uur
Schoten 2—Zandvjn, 2, 12 uur
BSM 2—2andv.m. 3, 12 uur
Hoofddorp 3—fe;andv,m. 4, 12 UUT
ZandVjn. 6—Velsen 4, 12 uur
Zandv.m. 7—OO 7, 9.45 uur
RCH Ö—Zandv.m. 8, 9.45 uur
Zandv.m. 9—DEM 14, 12 uur

A-junioren:

Zandvjn. 1—THB 1, 9.4S uur
DSS 3—Zandv.m. 2, 14.30 uur
Dan\es:
Yellow Blrds—Zandv.m. 12 uur

TZB
VVD—TZB, 14.30 Uur
TZB 3—NAS 3, 12 uur
TZB 4—Renova 4, 9.46 uur
TZB 5—Spaamev. 6, 12 uut
TZB 6—Ripperda 7, 9.45 uur
TZB 7—VVB 8, 14.30 UUr

A-junloren:

TZB-iialfweg, 14.30 uur
HFC 4—TÈö 2, 12 uur

HANOBAL
Zandvoortmeeuwen

d.s. Odln 3—Zandv.m. 3, 12.10 uur
h.s. Zandv.m. 1—AVA 1, 15.50 uur
Zandv.m. 2—Concordia 2, 10 uur
h,j. Berdos 1—Zandv.m. 1, 13 uur

daarom heb ik die taak op me geno-
men.'
Volgens Riet Vossen heeft het eerste

damesteam nu de kick gekregen, die het
npdig' had. Blijft het goed gaan eq
komt men heelhuids door de promotie-

klatBO ^txi wacht de landelijke derde
divisie.

-

Fusie
Drie Jaar geleden werden de volleybal-

klubs van Sporting Club zanvoort en
gymnastiekvereniging OSS gefuseerd

en heette hét voortaan Sporting OSS.
Elke vereniging leverde twee teams en
momenteel telt de vereniging vier heren-
en vier ^amestearoa. Anderhalf Jaar ge-

leden verhuisde de volleyballers van de
gymnasïipkzaal van de Wim Qerten-
bachschöol naar de s]x>rthal PelUkaan
ën vanaf dat tijdstip begon de vereni-
ging p» groeien.

<Adv. Ingez. Meded.)

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT

sSSXU^^BS

Dr. Sctaaepmansiniat I boek
BrederodMtritat.

Telefoon ÖC507-674«.

Belcreiarit de heer P. T. Kessel: 'Die

verhuizing heeft onze vereniging veel

Koed gedaan. We teilen momenteel tach-
tig ieden, terwijl we in de perten-
baeliEchooI met de helft moesten doen.'

Het eerste herenteam staat er momen-
teel niet zo florissant voor in de' tweede
Idasse van het distrikt veertien. Toen
OSS werd gefuseerd had men hoop op
de heren van OSS, maar helaas voor de
nieuwe vereniging verdween dat talent

naar Surve en het naar de tweede di-

visie gedegradeerde Haarlemse H.V.S.

'Momenteel drijven we een beetje op de
routine' zegt de heer van Kessel. 'Wat
we nodig hebben zUn spelers rond de
twintig Jaar, want die sportlui heb Je

in de toekomst nodig.'

Juniorett een flop

Aan eigen kweek doet de vereniging

niet. Men heeft liet twee Jaar gejiro-

beerd, maar het Juniorenteam was zoals

de heer Van Kessel het uitdrukt een

flop.

De oorzaak van deze mislukking ligt vol-

gens de verenlglngssekretaris aan het
speelse karakter van de Jeugd. En vol-

gens do heer Van Kessel gaan speels-

heid en volleybal niet samen, omdat
deze sport nu eenmaal beheersing vergt.

'Bovendien' zegt de heer Van Kessel
'konden we geen Jeugdleider vinden en
dat is biJ de Jeugd een eerste vereiste.

Om deze reden waren we min of meer
gedwongen om de Jeugd los te laten.

We spelen nu alleen nög volleybal met
senioren vanaf achttien Jaar.'

Bijzonder bliJ zijn de Zandvoortse volley-
ballers met de herentrainer, de aan het
CIOS afgestudeerde jan Phillppo en
damestrainer Henk Slop, die zl3ti studie
voltooid heeft aan de Amsterdamse
sportakademie.
Het is Henk Blops tweede seizoen in
Zandvoort. Onder zijn training pro-
moveerde het vorig jaar dames 2 van
de derde naar de tweede klasse en mo-
menteel staat het tweede damesteam'
halverwege de kompetitie op de derde
plaats.

Het is dan ook niet overdreven als de
iieer Van Kessel opmerkt: 'Onze toe-

toekomst f« gericht op ie dames.'

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zün als volgt:

Vrijdag
Zatei-dag

Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

24 Januari 12.53-12.24

25 Januari 1.04-13.28

26 Januari
27 januari
28 januari
29 januari

Donderdag 30 januari

Vrijdag 31 januari

2.01-14.22

2.55-15.10

3.41-15.56

4.27-16.40

5.11-17.26

5.55-18.12

'Watertrappelen uxis erg vermoeiend'

DE OUDJES DOEN HET NOG BEST
ZANDVOORT — Dat de oudjes het nog
best doen, bewezen maandaemorgen elf

Zandvoortse bejaarden in het Zand-
voortse sportfondsenbad 'De Duinpan'
Bet gezegde jong geleerd, oud gedaan
ging niet op, maar er is nog altijd de

kreet: Beter laat dan nooit en onder dat

motto zwommen zich de Zandvoortse
bejaarden naar het diploma A, dat na
afloop door burgemeester A. NawUn In

gezelschr.p van zUn echtgenote werd
overhandigd.

Sportfondsenbad-direktnir W. v. d.

Boom, die namens de KNZB kring
Noord-Holland de examens afnam be-

loonde de stoere zwemmers en zwem-

Werkgroep pré-en postnatale edukatie ijvert voort

„DRIJF-IN VOOR ZWANGEREN"
ZAND'VOORT — Vanavond vertoont de werkgroep pré- en postnatale postnatale edukatie op de woensdagen

edukatie in het Gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen om f uut de bescumng g^J^regen over

acht uur twee kleurenfilms, handelend over een bevalling thuis en in

het ziekenhuis.

De films voqnen een onderdeel van de aktiviteiten van de werkgroep,
die wordt gevormd door enkele leraressen zwangerschapsgymnastiek
en verloskundige mevr. Chr. Oudshoorn.

het sportfondsenbad. In het hégin liep

het lekker, maar de laatste tijd loopt de
interesse sterk terug.

'Voor de films is erg veel belangstel-

ling,* zegt werkgroep vertegenwoordigster

Atle Klijn en zij vervolgt: 'Vier maal
per Jaar /ertonen wij de films en er ko;
men niet alleen 'zwangere vrouwtjes
kijken. Ook ztj die reeds bevallen zijn

tonen Interesse en zo komt het, dat er de
laatste maal tachtig mannen en vrou-
wen aanwezig waren.'
Nieuw bij deze voorstellingen is de mo-
deshow van reeds gedragen positiekle-

ding, die door mevrouw' Grimberg ver-

züncld la en tegen zeer gereduceerde
prijie'n van de hand wordt gedaan.

'

Grote waarde
Mevrouw Kltjn hecht grote waarde aan
deze voorlichtingsfilms omdat de vrouw
zich meer bewust gaat worden van een
bevalling.' 'Het is hetzelfde als het eer-

ste bezoek aan do tandarts. Dan sta Je

er ook huiverig tegenover, maar ftls je

het eenmaal een keer gezien hebt valt

een groot deel va^ die angst van Je

af,' aldus Atie Klijn.

Het is het doel van de werkgroep om de
aanstaande moeder zowel lichaiiiclijk als

geestelijk te begeleiden en in het kader
van de lichamelijke begeleiding geeft de
werkgroep sinds juli aanstaande moeders
de gelegenheid om wekelijks van 18.00

tot 19.00 uur op de woensdagen te
zWetnuien in het sportfondsenbad 'De
Duinpan'.

EChapsgymhastiek, maar nu hebben wij
als Werkgroep een tmlek projekt in de re-

gio opgezet namelijk 'DrlJf-hi voor zwan-
geren.'

Volcens de Werkgroep is het zwemmen
een ideale manier'om te rekreëren, om-
dat aiidere sporten vanwege het figuur
en of de gevaren, die eraan kleven
tot de onmogelijkheden voor de zwange-
re vrouw zijn gaan behoren.

Drijfsijssies

Uniek projekt

Atie KliJn: 'Tot voor kort werd de licha-

melijke en geestelijke begeleiding gedaan
door huisartsen, verloskundigen, fysio-

therapeuten en leraressen zwanger»

Zandvoorter

Rpy Schuiten

Renner van

het jaar

DEN BOSCH — Onze plaats{enoot

Boy Schuiten is vriidagavond door
de Idub van 48' (een groep wielerln-

siders) uitgeroepen tot renner Van
het jaar 19f4.

De aan deZe eer verbonden oerrlt

gchtilte trofee werd Roy overhan-

digd in het restaurant van het sta-

dion 'De Vliert' in Den Bosch.

Schuiten heeft deze onderscheldüig

vooral te danken aan de wereldtitel

aohtervolgüig, die hU het vorig Jaar
In Montreal behaalde.

In hetzelfde Jaar won de Zandvoort-
se beroepswielrenner voorts de etap-
pekoers de eter der Beloften, de ttJO-

rlt Grand frix des Nations en öièt

koppelgenoot de Italiaan Francesco
MöSer de tijdrit voor kopiiels om de
trofeo Baratchi.
Voor zila Vofttjd zegevierde Roy
Schuiten het vorig jaar in Olym-
pia's Ronde door Nederland, de
Milkroce üoor £mgeiand, de Belgi-
ki&è Seirsèhróndé én het kampioen-
schttp van Noord-Holland.

Dit zwemmen voor zwangeren vindt Atie

KliJn enorm belangrijk. Ze. noemt het
drijfsijssies, want 20 zegt ze: 'Les in

zwemmen krijgen de"vrou*tjes niet, maar
ze drijven maar wat en als ze niet drij-

ven, dm staan ze te kletsen in het wa-
ter en dat onderling kotttakt is Juist zo
belangrijk.

Anders zitten de aanstaande moedertjes
maar in hun flatje met hun dikke bulken
te wiachten op de bevalling. NU komen ze

tdt die 'sleur' en dat iS erg belangrijk

want Juist In deze periode verèndert er
veel,bil de aanstaande moeder. Öoor het
wegvallen van werkzaamheden buitens-

huis treedt er dikwijls een Isolement op
en dan is soolaal kontakt erg prettig.

Het water werkt ontspannend, In het
water voelt de vrouw zich lichter en het

spelelement van hèt zwemmen staat ga-
rant voor snelle' kontdkten.'

Ook moeders
Maar er zwemifipn niet alleen dikbulken

In het sportfondsenbad. De regel Is van-
af de twaalfde tot de veertigste week
voor de bevalling en vpjti zes töt twaalf

weken na de bevalling. Het is zelfs voor-

gekomen, dat een aanstaand moedertje
een dag voor de bevalling nog vrolijk aan
het spartelen was In het Sportfondsen-
bad.

Atie KlUn iPTt nit, waarom de jonge
moeders extra aandacht nodig hebben
en ze'zegt: 'Als vrouWJes eenmaal een
baby hebben stompen zö erg af, Hun al-

les is de baby en het duurt vaak een half

Jaar eer die moedertjes weer eens een
krant open slaan, 13e Johge moedertjes
zitten dan ook tussen hun twintigste en
dertigste Jaar vast.

De kinderen eisen veel van hun aandacht
en de buitenwereld bestaat eigenlijk niet

meer Voor de jonge Vrouwtjes. Daarom
moeten dis vrouwtjes weer in kontakt
gebracht worden met elkaar.'

Sinds juli lieejt de werkgroep pré- en

(Adv. Ingez. Meded.)

De werkgroep hoopt dat er weer meer
belangstelling gaat komen, want blijft de
interesse aan de matige kant, dan Is men
bang, dat in de toekomst het zwcmuur-
tje verloren gaat. Nu werkt de direktle

mee om het projekt van de grond te

krijgen, maar Je bad een uur lang af-
staan aan hooguit vijf aanstaande moe-
dertjes is natuurlijk g^en haalbare kaart.

Om een grote groep zwemsters bij el-

kaar te krijgen verstuurt de werkgroep
momenteel veel kaarten, zelfs naar Haar-
lem en Bennebroek. 'We gaan gewoon
door met zwemmen,' zegt Atle KltJn,
'maar we weten natuurlek niet hoe het
sportfondsenbad in de toekomst'reageert.
Wij hopen echter, dat het zwemuurtje
goed van de grond komt en dat wtj als

werkgroep een fUn projekt geopenbaard
hebben dat heet 'Drijf eens in'.

Inlichtingen over de aktiviteiten van de
werkgroep pré- en postnatale edukatie
worden verkregen door te bellen 2880;

5900 of 4437.

sters met een bloemetje, want terecht

vond 'De Duinpan' direkteur, dat de oud-

jes oen bloemetje wel verdiend hadden na
viJlentwintlg meter schoolslag gekleed,

viJfenzeventlB meter schoolslag, vijftig

meter rugslag en éen minuut watortrap-

pelen^^

Erg zwaar
'Dat watertrappelen was nog het

zwaai-st', zei de heer H. J. . d. Berg na
afloop. 'Eén minuut watertrappelen Is

voor mijn ze.senzeventig jaar oude lichaam

erg vermoeiend. Maar de hoofdzaak is,

dat ik :iu mUn baantjes kan zwemmen.
Dat kon ik vijf maanden geleden niet

zeggen. Toen kon ik wat krabbelen. Nu
ik zwemmen kan, vind ik het wel jam-
mer, dat Ik er nóóit eerder aan begon-
nen ben. maar ja beter laat dan nooit

zeg ik maar'.

Vijf Jaar woont de heer v. d. Berg nu in

Zandvoort. De daai-voor liggende periode

huisde de man. die op de kroningsdag

van koningin Wllhelmina op 31 augus-
tus 1897 het levenslicht aanscliouwde, in

Amsterdam.'
'In Amsterdam had ik nooit wat met
water te maken en daarom heb ik nooit

zwemmen geleerd', aldus de heer v. d.

Berg, die nog even een tip kwijt T^'il voor

de bejaarden, die zijn voorbeeld willen

volgen: 'Leer eerst drijven, want daar-
mee spaar Je enorm veel van Je krach-
ten'.

Drerapelvrees
Met zün zesenzeventig jaren was de heer
V. d. Berg de oudste deelnemer. In sep-
tember van het vorig Jaar, nam zijn

echtgenote mevrouw S. v. d. Berg-Dor-
reboom het initiatief om de Zandvoortie
bejaarden naar 'De Duinpan' te lokken.
'Het heeft me echt wel moeite gekost
om de bejaai-den in het water te krij-

gen. Velen vonden het gek'. Hot be-
stuurslid van de bejaardenbond in Zand-
voort botste veelal op drempelvleos.

'De een wilde niet, omdat hü of zü van
die rare blauwe plekken had, de ander
was te gerimpeld en zo had iedereen wel
wat. Gclukkigr heb ik er velen van die

valse schaamte afgeholpen en momen-
teel telt onze zwemklub tussen de vijftig

en zestig leden'.

Iedereen, die AbraJmm gezien heeft mag

PSP/PPR geeft info'krant uit

Iedereen mag mee beslissen

ZANDVOORT — Met het doel de
Zandvoorters zoveel mogelijk invloed te

geven op de te voeren gemeentepolitiek
is de FSP/PPR deze week gestart met
de huis aan huis verspreiding van de
INFO-krant.

Via deze bulletin beoogt de politieke

groepering de inwoner» van Zandvoort
op de hortgte te stollen van hetgeen de
gemeenteraad beslist of gaat beslissen

Jmiioren

verspeelden

de titel

over de problemen, die alle Zandvoor-
ters aangaan.
Opvallend in het eerste nummer is de
opmerkhig, dat iedereen lid of geen lid

van 'de psp/ppr tijdens de openbare
vergaderhigen Van deze politieke groe-
pering, elk met één zetel in do Zand-
voortse gemeenteraad is vertegenwoor-
digd,' beslissingsrecht heeft ten aanzien
van het te voeren beleid.

In het eerste nummer gnat men nader
in op het psp/ppr standpunt inzake de
beboliwing van het Koslvcrlorenpark en
de doortrekking van de Herman HeU-
crmansweg naar Nieuw-Noord.

Zoals bekend is de politieke groepering
fel tegen de bebouwing van het Kost-
verlorenpark.

Aanloopsubsidie

Off. dMler

GARAGE HsSTItlJDER
BURG. V. AliPHENBTRAAT 102

ZANDVÓOR'Ï', TEL. 02507-4865.

ZANDVOORT — Na afgelopen zondag

kan het heren juniorenteam van Zand-
voortmeeuwen de handbatiitci wel ver-

geten. In de Zandvoortse tellikaanhal

werd zondag verloren van bet Haarlemse
Concordia, een ploeg die nota bene thuis

door hetzelfde Zandvoortmeeuwen werd

verslagen met de cijters 11-8.

De eerste h^lft was Zandvoortmeeuwen
volkomen de Iduts kwtji;. de doelt)unten

vlogen de spelers om de oren en met
rust keken de ZandvöorterS tegen een

0'6 achterstand aan. Een donderspeech

van trainer Herman Koper deed in de

rust wonderen en in de tweede helft wist

Zandvoortmeeuwen tien minuten voor

liet 'eind de achtersta i tot 6-7 op te

hal-n. De eindsprint van Zandvoort-

meeuwen Irwam echter net te laat, want,

verder dan 1Ö-8 kwam men niet meer.

Door deze verspeelde wedstrijd Is voor

Zandvoortmeeuwen de kans verkeken

om mee te dingen in de strijd om het

nationaal kampioenschap.
Aanvoerder Joost Berkht it merkte
nuchter op: 'In eerste Instantie waren
we al blU dat we in de regionale klasse

Men heeft een alternatief bouwplan aan
de kop van de Van Lennepweg in voor-

bereiding, waaraan de architokton Bleijs

en Nierstrass hun medewerking verle-

nen. Om het plan goed van de grond

te krijgen gaat de p.sp/ppr zich in een
schrijven tot de gemeente richten. Men
vraagt een aanloopsubsidie van vijfdui-

zend gulden. 'Indien dat verzoek wordt
geweigerd zullen we ons tot de regering

wenden met datzelfde verzoek' zo lezen

WO in de eerste iNPO-krant.
Verder staat vermeld, dat de eerstvol-

gende vergadering van de psp/ppr zal

worden gehouden op vrijdagavond 24

januari in het wijkgebouw in Nieuw-
Noord. Het is de bedoeling, dat er op

deze avond gediskusslcerd zal worden
met de bewoners van Nieuw-Noord en

andere geïnteresseerden over de ver-

schillende manieren om deze woonwijk

te ontsluiten en over de problematiek

rond het Kostverloten park.

Later op de avond zullen de raadsstuk-

ken voor de gemeenteraadsvergadering
van 28 januari besproken worden, want
zo schrijft men: 'Iedereen is bü onze
vergaderingen welkom en heeft spreek-

en beslissingsrecht. Omdat we niet den-
ken dat wij en wij alleen gelijk hebben

/^

lid worden van de zwemklub, waan'an
de leden do gemiddelde leeftijd van om
en naby de zestig jaar hebben. Een ver-

eiste is echter, dat de huisarts zün goed-
keuring verleent.

Een veer laten

By het af/wemmen bemerken we enige

flexabllltolt by de examinator en dat is

begrypelijk. Examinator W. v. d. Boom
geeft dat toe en hü zegt: 'We moeten
natuuriyk wel eens een veer laten. Er
zün bejaarden bÜ, die in het verleden yANÏl'VOniïT
een heupfraktuur hebben gehad en die i^i^^^" ^ ^^^^^
kunnen we natuuriUk niet herhaaldeiyk
van de kant in het bad laten springen.

Ook was er een man by, die niet met
zün hoofd onder water mocht, omdat er

dan water In zyn gehoorapparaat kwam.
Zulke mensen hoeven bü ons niet te

springen, die blijven in het water, maar
er moet uiteraard wel redelUk gezwom-
men worden'.
Dat dit laatste geen kletspraat is, heeft

één kandidaat ondervonden, maar de
bejaarde had dan ook niet minder dan
zeven ruststoppen nodig tüdens zün
baantjes trekken.

Na afloop boden de leerlingen hun Ins-

truktrices en de heer W. v. d. Boom en
zün echtgenote pannekoeken en koffie

aan in paviljoen 'De Vüverhut'.
Geslaagd voor het zwemdiploma A zün:
de dames C. M. Pel-Kramer, A. S. Kemp,
A. Kemp-Visser, G. DUt-Verhagen, E.
Haldennan en D. v. Eltercn-Bakker; de
hei'cn F. Molenaar, G. v. Elleren. M.
Castien, H. J. v. d. Berg en A. Molenaar.

SprlngtU 29 Januari. Doodtü 5 februari.

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bü bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten by te tellen.

VEEKraD

ZANDVOORT
Arts: inlichtingen over de weekenddiens-

ten worden verstrekt vla het telefoon-

nummer van de huisarts: dokter Ander-
son 2085; dokter Drenth 3355; dokter

Plleringa 2181; dokter Mol 5091; dokter

Zwerver 2499; dokter Bouman 6091.

Tandarts: by afwezigheid bello men 023-

313233.

Wükvcrptegi-g: zaterdag 25 en isondag

26 Januari; zuster C. Havers, Gasthuis-
hofje 27, tel. 2791.

Apotheek: van vrüdagavond 24 januari

half zes tot maandagmorgen 27 januari

8 uur De Zeestraat-apotheek, W. F.

Hoogstraten, Zeestraat 71, tel. 3073.

Verloskundige: mevr. Clir. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3 flat 2, tel. 4437.

Hulpdienst: tsl. 023-243340.

Dierenarts: bü afwezigheid van de ge-
wenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst te Haar-
lem, tel. 023-313233.

Storingsdienst gasbedrijf: tel. 3737 (ook

buiten kantooruren).
Politie: 4444.

Urandwcer: 2000.

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren buiten de gemeente:
Jody, dv Raymond WilUam Busswell en
Sylvla Constance Kitclilngham.

Onderfrouiüd;

Franciscus Johannes Derr en Truusje
Mleke van Veen; Adrianus Bernardus
HUstee en Jacoba Hoogland; Gerrit Bul-

mor en Catharina Maria WUheimyntje
Luneïiburg.

Ouerleden;

Anna Maria Roslelle, 56 Jaar, gehuwd
geweest met Einar Torlelf Johausen; Al-

bertha ten Bruggencate, 77 jaar, gehuwd
geweest met Johaimes Franciscus Phl-
lippus Schmidt.

Wereldlepradag

op 26 januari
ZANDVOORT — In Zandvoort is een

werkgroep leprabestrijding opgericht,

welke onder de slogan 'Lepra kan de

wereld uit' in de komende maanden ak-

tie gaat voeren t«n bate van een Icpra-

projekt in West Tanzania. Op zondag 2S

januari is het wereld Icpradag.

Daarmee wordt in ons land een traditie

hl acht genomen die al moer dan 20 Jaar

in rond 150 landen bestaat. Wereldlepra-

dag, de laatste zondag in Januari, heefi,

zich ontwikkeld tot een mondiale mani-
festatie die aandacht vraagt voor het

probleem van de lepra, waaraan thans
naar schatting nog 15-20 miljoen men-
sen lyden. Meer dan tien miljoen vaa
hen zyn niet In staat, een goede belian-

delüig te krügon. Jaariyks komen er on-

geveer 500.000 patiënten by. (Nederland
heelt momenteel ongeveer 400 leprapa-

tiënten.)

Aan de oplossing van dat probleem, die

dankzü moderne geneesmethoden en
goedkope doeltreffende geneesmiddelen

zeer wel mogelük is, wordt vanuit Ne-
derland een büdrago gelevei^ door de
Nederlandse Btichthig voor leprabostrU-

düig in Amsterdam. Zü werkt zonder

ondersclield van ras, politiek of gods-
dienstige overtuiging, volgens do rlchtlU-

ncn van de WoroldEezondheidsorgaiil&a-

tie voor leprabostrydlng.

Mier te lande gebeurt dat üi overleg met
diverse andere organisaties die zich ge-

heel of gedeelteiyk met leprabcstryding

bezighouden. In Intei-natlonaai verband
Is zU aangesloten by de ELEP, de Euro-
pese Federatie van leprabestrydlngsor-

ganisaties die in Frankrük is gevostigd.

Deze koördinatie maakt de samenwer-
king mogeiyk by ruim 600 projekten In

75 landen, over de gehele wereld ver-

spreid.

Inlichtingen kan niEii verkrijgen bü de

woj-kgrooplodon, De Vries, Hogeweg CO,

tel. 5927, V. Zutphen. Cclsiusstrnat 83,

tel. 3867 en Burger, Fr. Zwaanstraat (14,

tel. 2643.

Overleden bulten de gemeente:

Johannes Anthonius van Straaten, 70

Jaar. gehuwd geweest met Maria Ellza-

beth Verdouw; SUtze Attema, 85 Jaar,

gehuwd geweest met Hiddina Biy; Fre-

derik Karel Johan Hassink, 36 Jaar, ge-

huwd met Ingrid Maryke Cochlus; All-

da Hendrika Groesenbag, 88 Jaar- Petro-

nella Margarotha ter Plegt, 92 Jaar; Jan
Keur, 66 jaar, gehuwd met Deborah Co-
hcn.

ZANDVOORT
26 januari

NED. HERVORMD"»: KERK
10.30 uur ds. C. Mataheru, of ds. K. E.

Biezcveld. Gezlnsdienst. Jeugdhuis, 10.30

uur Jougdkapel, bezoek aan de gezlns-

dienst in de kerk.

GEREFORMEERDE KERK
10 en 19 uur ds. Tli. Rüper, Rotterdam.

NED. PROTESTANTEN BOND
'Samen kerk-zün', ds. Tj. syisma,

BU belwerkplaats Amsterdam.
dlr.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Eucharistieviering met medewerking van
dames- en herenkoor. Bykerk Noord:
EUGharlstievloring met orgel en samen-
zang.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging Madoorastraa*

1, Haarloii 'N). Zondag 9.30 en 16 uur.

Woensdag 20 uur.

NED. CHR. GEM. BOND
Voorlopig goen samenkomsten hi huize

'Pniél'. Nadere inlichtingen tel. 4778.

JEHOVA'S GETUIGEN
InUclitingen D. v. d. Pluym, Paradüswcg
16, tel. 6812.

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
ledere dinsdag 20 uur samenkomst In

gebouw Brugstraat 15.

PvdA kreeg nieuw bestuur

zaten, d.is we gaan nu norittaal door met , en we graag de mening van anderen

lekker handballen'. horen.'

ZANDVOORT — Tijdens de donderdag-
avond gehouden algemene ledenvergade-

ring van de afdeling Zandvourt van de
I'artU V. d. Arbeid is een nieuw afde-
lingsbestuur gekozen.

Voorzitter werd de hoer Gort Toonen,
sekrctaris de heer Aad Regeer, penning-
meesteresse mejuffrouw Marüke Kuy-
kon en leden Joke Bals, Leo Heino, Jack
van Eük en Pim Kuüken. Als toegevoegd
lid zonder stemrecht kwam het gemeen-
teraadslid Willem van der Heüden uit

de stembus. De bestuursleden J. Kerk-
man pn J. Heemskerk hadden zich niet

meer voor een bestuursfunktle herkies-

baar gesteld.

Besloten werd voorts deel te nemen aan
de koUekte ten '• -hoeve van de Socialis-

tische Partü in Portugal op zalerdog 25

Januari. B. t 1 w. van Zandvoort ver-

leenden lilei-voor inmic'lels reeds toe-

stemmhig.

Wijkverpleging

Wit-gele kruis

ZANDVOORT — Het bestuur van de
vereniging 'Wit-gele kruis' te Zandvoort,
deelt mede, dat voorlopig de wUkver-
pleglng wordt waai-genomen door zuster

E. Polder\'aart-Spaans.
Van maandag tot en met vrüdag is zij

bereikbaar aan liet Gezondheidscentrum
aan het Beatrixplantsoen tussen 2 en 3

uur 's middags. Telefonisch onder num-
mer 02507-6304.



Slagerij Lucky Meat

Elke dag vers vlees, fijne vleeswaren
en specialiteiten.

Donderdag blefstukdag.

STATIONSPLEIN 7, ZANDVOORT.

A. J. SCHAAP b.v.

voor al uw

dranken

Haltestraat 10

Telefoon 2005

KERKMAN & LOOS
VIS- EN CONSERVENUANDEL

Speciaal adres

voor

GEBAKKEN VIS

Levering van uitsluitend Ie kwal. verse zeevis.

Haltcstraat 16 - Telefoon 24T3 - Zandvoort

Autobedrijf

Versfeege
voor

Chrysler - Sunbeam - Simca - Matra

Ook voor een goede occasion.

Pakveldstraat 21 Tel. 2345

BARBERSHOP

HenkvandeFeer

Voor uw eigentijdse haarmode

Diaconiehuisstraat 24.

Tel. 3874.

Ookin1975veelleut.

Alle carnavalsartikelen.

Kostuums, neuzen, maskers, kielen,

slingers, confetti, ballonnen, smink.enz.

enz.

Souvenierssilop Jacqueline
HALTESTRAAT 22

HALTE40
als u er eens

carnavalesk vit wil zien

Haliestraat 40, telefoon 2087

KERKIVIAN

REISBUREAU

Voor al uw reizen

Grote Krocht 20— Telefoon 2560

SPORTSHOPLEOSTEEGMAN
ZWEMMEN: zwemvliezen, brillen, tassen, bad-
mutsen en speedo kl.

TURNEN: tumpakjes, linnen en led. schoen-
tjes, pant., jazzpant.
TRIMMEN: expanders, handknijpers, liallcrs

en boKshandschoenen.
JUDO: en karatepakken, bandages.
VELDSPOBTEN: voetbalschoenen, tassen,
trainingspakken enz.

HALTESTRAAT 35 — TELEFOON 5986

Woensdag 5 februari kunnen in Zandvoort-Noord de toe- Volgend Jaar zal het echter een ander moeten worden.

Iers, feestneuzen, bolle wangen en boerenkielen weer uit maar- die komt er ook wel. Dan besclükken wü dit jaar

de kast, want om elf uur in de morgen starten 'De over een stenen feestzaal en dat lijkt mij ook belangrük.

Noorderlingen' hun karnavalsaktiviteitcn. Aktiviteiten, omdat je in een permanente ruimte veel meer mogelUk-
die gericht zUn en zich gedurende vüf dagen afspelen op heden hebt en bovendien is de kans op brand tot het
en in Zandvoort Noord. minimum beperkt.

Van woensdag tot 'en met zondag zal de grote verwarmde
garage van reisbiu-o Kerkman aan de Curiestraat no. 8
de residentie zijn van prins Eric de Eerste en jcugdprins
Ficter de Eerste met hun raden van elf.

In deze residentie zullen op verschillende avonden be-
kende artisten optreden. Zo zün onder andere gekontrak-
teerd Herman van Keekcn, Piet Romer en Mouth met zijn

Mc New.

Waarom Zandvoort-Noord wederom een eigen karnaval
krijgt probeert vorst Rebidcrt de Eerste uit te leggen in

onderstaande tekst.

KARNAVAL NOORD

Verleden jaar is gebleken, dat er in Zandvoort-Noord wat
gedaan moest worden aan karnaval, gezien het grote

sukses, dat wij toen al hebben gehad. Daarom is besloten

het dit jaar opnieuw te doen, maar dan nog beter. We
hebben goede leden aangetrokken en zijn ervan overtmgd,
dat het daarom lulcken moet.

Dat wü dit jaar weer dezelfde prins hebben met een an-
dere naam ligt liierin, dat onze vereniging een andere
naam heeft en wel 'De Noorderling'. Om deze reden heb-
ben wij dezelfde prins onder een andere naam naar voren
gebracht. Ten tweede is Ron Scliouten er gesclükt voor en
dat is belangrijk.

Wat ook belangrijk is, is dat we op zeer goede voet staan
met de 'Soharrekoppen'. Waarom niet leuk met elkaar om-
gaan? Niets is beter dan goede samenwerldns en ik geloof

dat we dit bereikt hebben. Verder wil ik bij deze de men-
sen bedanken, die ons enorm hebben geliolpen met de
advertenties en het daarom mogelijk hebben gemaakt,
deze geheel door ons verzorgde bijlage te laten verschijnen.

Wij hebben verleden Jaar Jeugdprins Pieter de eerste ge-
adopteerd en in de loop van het jaar hebben wij voor Pie-
ter een Jeugdraad gevormd. Pieter de Eerste zal evenals
prins Erik de Eerste, dit Jaar voor het laatst de karnavals-
scepter zwaaien over het Noorderlingenvolk.

Mei een bloem

op je hoed

lijkl alles \vcer goed.

BloemenniagaziJEi „ERICA"
GROTE KROCHT 24 — ZANDVOORT

SLEUTEL WEG?
SLOT DEFECT?

BEL 5204

KORrS IJZERHANDEL
J. H. VERMEIJS

Haltestraat 1 - telefoon 5204

SHELL STATION GEERLING
Hogeweg 2

Zandvoort — Tel. 2240

In- en verkoop automobielen

AUTOWASSERETTE

Carnavalsvierders opgelet!

Bij inlevering van deze adver-
tentie ontvangt u een zak met
250 gr. ORIGINELE DROGISTEN-
DROP van 1,98

voor 0,9S

DROGISTERIJ KLOKKERS
HALTESTRAAT 46

,q^*^0^€%
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEm HERENKLEDING

KERKSTR.20 • T£L:3136

Kortom, alles loopt geweldig en ik ben niet bang voor het
welslagen van het gehele karnavalsgebeiuren in Zand-
voort. Wij hebben goede artisten, zoals in het programma
vermeld en wat zal er dan nog mis kunnen gaan. Ieder

van ons gaat met frisse moed vijf karnavalsdagen tege-

moet. I

Ook dit Jaar lieben wij de entree en drankprijzen aan de
goedkope kant gehouden. Prijzen zullen worden uitgereikt

aan de leukst verklede personen.

Om terug te komen op het feestgebouw, het publiek dient

te weten, dat er een grote en verwarmde zaal is, leuk
versierd en er is prima parkeergelegenlieid. De zaal ligt

aan de Curiestraat no. 8.

Last but not least willen wij de heren Oonk en zijn chef
P. Termes bedanken voor hun spontane medewerking.

Vorst BeiTidert de Eerste.

•^ "
T* ^1 'W.iï.'iii.ii..L. ..14 l.",.tii-IT Ir-

Karnavalsvereniging „De Noorderling" op volle sterkte voor de garage van reisburo Kerkman, de, residen-
tie van prins Eric de Eerste (staand vijfde van. links) en jeugdprins Pieter de Eerste (zittend tussen de
dansmariekes)

.

Laat uw

kaasavoncJ

verzorgen

(door

DE KAASHOEK
Haltestraat 58— Telefoon 5000.

Voor al uw DELICATESSEN naar

ENKABE
RAADHUISPLEIN 2 — TELEFOON 2051

Naar karnaval voor de grap
met Drommels hartige hap

Uw grossier:

R. Drommel

Jac. P. Thijssewcff
Zandvoort
Telefoon 4382

BLOEMEN-

MAGAZIJN

„NYKO"

voor al uw

bloemwerken

ENTREE ƒ3,50
2 BARS

ALLE ARTISTEN
BEKEND VAN RADIO EN TV
ALLE KONSUMPTIES ƒ1,25

offset'Sneldrukkerij

REPROXV

VOOR FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Gasttiuisplein 6 Zandvoort
tel. 02507-6338

ANTIEK - KUNST - CURIOSA
In- en Verkoop

„De Oude Tijd"
Oranj'estraat 2a - Zandvoort

Dagelijks geopend van
12 tot 18 uur.

Ons succes
is iedere dag
Vers!

standplaats:

hogeweg/hk westerpark-
straat/zandvoort

bob schoori bloemenservice

Henny's sport en mode

Voor uw sport en vrijetijdskleding.

Groots gesorteerd in

Quick sportschoenen

Grote Krocht 29 Tel. 7020

CARNAVAL!!
HEERLIJKE SNACKS VAN

SNACKBAS DE BOLLE
HALTESTRAAT 24

Div. specialiteiten o.a. Hamburger
Speciaal, Saté, div. Salades, broodje

Bolle.

Heerlijk bruin en gezond!

Alaak eens kennis met ons solarium.

Per keer ƒ 3,—

14-daagse hminingskuur ƒ 75,

—

SAUNA WIM BUGHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47, tel. 5829, privé 3965,

Zandvoort.

FA. GANSNEB & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASPORNUIZEN

WENST V PRETTIGE

CARNAVALSDAGEN

Toonzaal: Schelpenpicin. Tel. 5068, 3612, 2518.

WIJNHANDEL

'SCHUITEN'

GROTE KROCHT 28

iedere leeftijd heeft zijn charme . .

.

maar buit die charme dan ook uit l

Ans Gelsing
Estheticienne

schoonheids-
behandeling
Manicuren
Pedicuren

Burg. van Fenemaplein 22' - Tel. 02507-6481.

Zandvoort.

't „Kinder"

winkeltje

Buureweg 7

Telefoon 6580

Zijstraat v. d.

Kerkstraat

GMARKT
ZANDVOORT

Wij knallen het carnaval in

goecJ begin is 't halve werk

IkratAMSTEL

BIER 24 pijpjes

Grote zak DAM
CHIPS van 98 voor

8,95

0,59

GEBR.A.&J.BARENDSB.V.

PAPIER- EN METAALHANDEL
Raamsteeg l/g

Schalkwijkerstraat 151
Hendrik Figeeweg

Wy betalen altijd de hoogste prijs voor uw
parpier en metaal. Het juiste gewicht en

gratis afhalen met eigen wagens.

Tel. 023-322232-313903.

eric renout

heren-
kapsalons

Om uw muur een leuke

carnavalskleur te geven.

Maken wi] met ons
kieurenmengsysteem 1001 tinten.

IJZERHANDEL

H. ZANDVOORT B.V.

SWALUÉSTRAAT

Doe 't zelvers. Doe niet zo verlegen.

Ga voor gereedschap naar

VERSTEEGE
KEUR VERF
PARADIJSWEG 2A

GEEN MALEUR KLEUR VAN KEUR
Pakveldstraat 19— Telefoon 2554.

EUROSOL VLIEGREIZEN GALERIJ KERKSTRAAT 22
ZANDVOORT

TEL. 02507-3951



Zandvoortse huisvrouwen reizen er lustig op los

Van de bontjassenklub is niets over
ZANDVOOBT -r- De klub van f^p boeiende dametjes. De vrouwtjes van
da thee- en naaikransjes. De kakelende wijfiegvpfe^iigipg of flp p^f^p
wljvenklub'. Dit alles jpast voor véle leken in die enige echte naam: de
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Wij weten na een gesprek

met de voorzitster van de Ned. Ver. van Huisvrouwen afdeling Zand-
voort, mevr. W. van Wijk, en ekskursleleidster meyrouw A. Buursema
wel beter.

Na een gezellig borreluurWe met dit leidende vrouwelijke tweetal zijn

wij er achter gekpmei> d£|.t de verenigde Zandvoortse liuisvro^wpn

zelfs geen itljd hebben voor onbeperkt thee lurken, kakelen, naaien of

breien. Kegelen, makranié, bridge^, zwemmen, yoga, toneelspelen,

ekskursies en Engelse konversatieles, dat zijn de troeven van de ver-

eniging. Wij kunnen dan öok niet anders, dan bevestigen hetgeen me-
vrouw Buursema ons bij binnenkomst in haar woning aan de Marls-
straat no. 60 yertelde: '^at de verenlglpg tegen heeft) 'is de naam'.

Aan die naa?n v^lt nieit yeej t? ver-

Anderen. De v'erenigiiig heet al zestig

Jaar de Nederlandse Vereniging van
Hulsyroi^wfn fn toen fle Zap^vporfse
hulsyrouwen zestien jdar geleden de af-

: deling Zan^vport oprichtten wlsf mpp,
™ dat de naam hulsvrouwen, niet meer te

schelden zqu zUn vaa de verpnlglng.

3Iannen te vriend houden
En waaroni ook. Het Is toch zeker een
klub van l^iilsvhouwe;i."'p'.ir.'tfgphwoor-

TToordls inogen 'de here?i' zlpli bU'dp
grote nalaarsreizén in het vrouwenvef;
enigingsleren, storten, maar 4at Is zo

erapt voorzitster'mevrouw yf. yan T^Uk
'om de matwien te vriend t* houden'.

"

Maar dit is niet' l\et enlgpe argxunpnt
want zo zegt mevr. Van Wijk: 'Die na-
Jaarsrelzen piv, gekómbineerde yakan-
tie-exkutslerelzen en uiteraard hoort de
man dan \>\i zDn vrouw. Bovendien mag
de huisvader wel 'eens mee profiteren

van zo'n voordelige reis, want vooral

als je aktlef a^'U een vereniging dcelr

neemt is het tpisb de man, die ^hter
zUa vrouw staat en zich wel eens op-

oiifTt.'

Waarom is de huisvrouwenvereniging
geen goed gekozen naam?

Mevrouw Buursema: 'Tegenwoordig ver-

staat men onder huisvrouw iets anders,

dan zestig Jaar geleden. Toen was 'bet

een eohande als een vrouw er buiten
het huisgezin nog een baan oi> na hield.

Toen had de huisvrouw pok geen tUd
voor buiten huishoudelijke dingen. Er
waren nog geen moderne huishoudelijke

apparaten. In deze moderne tüd bljjlt

er voor de vrouw meer vrije tijd over.

Is met de tijd het doel van de vereni-

ging veranderd?

Mevr. Buursema: 'Dat is zeker het get
val. Vroeger werd het de bontjassen-

klub genoemd. Toen waren slechts de
vrouwen lid, i31e goed bU kas zaten. Die
hadden een meisje voor de hulshouding
en hadden dus zelf veel vrije tyd.

Zestig Jaar 'geleden' had de vereniging
een kultm^el doel en werden er véél

lezingen gehouden. Dat is nu ook nog
wel zo, maar toch is de struktuur ver-

anderd en dat komt mede door de ra-
dio en t.v. Vla die media wordt de huis-

vrouw al voldoende voorgelicht en ^aar-
óm zUn er tegenwoordig meer exkurslès,

korte reizen en dergelijke.

Naar Indonesië
En Inderdaad liegen de reizen er plet

qm. Vier jaar geleden pingen de Zand-
voortse hulsvrouwen negen" dagen ^aar
Rusland. Het jaar daarop vplgde Rome
en lu 1973 maakte een groep van 120

mensen ppn cri^ naar de panarl^he
eilanden. Het vorig 'jaar werden Praag,

Boedapest en Wenen bezocht en in ^p-
tember doet dg vereniging in twee en
twintig dagen' Singapore, Sumatra, Java
pn Ball aan.

In Imar funktle van exkursieleldster is

mevrouw Buursema erg trots op de reis

naar Indonesië. Ze noemt het een uit-

daging ep zegt erpver: 'Onde'^f de leden
houd' ik zo ivn pn dai^ een" enquette. Uit
die ei^fluette -kwamen relzerTnaar Jtope,
Rusland en Wenen naar'vgren, "maac
de int^eresse voor Indonesië "blgejc ' ook
bijzonder groot.

"

In het begin zag ik er geen haalbare
kaart In. Ik dacht, dat zo'n reis veel te

kostbaar zou" worden", maar na ander-
half jaar zoeken ben ik er nu toch In

geslaagd, om met een Sabena vllpgtuig

tegen "de zeer. scherpe prDs van drie-

duizend gulden geheel verzorgd naar In-
donesië te • gaan.'
Opr" donderdag 23 Januari houdt de ver-

eniging in hotel Keur een lUmavpnd
bvèr de reis 'naar Indonesië.

Krijgt de vereniging van huisvrouwen
door deze reizen niet meer weg van een
reisburo, dun van. een huisvrouvxnver-
eniging?

Mevrouw Buursema: 'Als je ons pro-

gramma jiekljkt, dan bestaat Inderdaad
hef leeuwedeel uit reizen. Maar die "relr

ze^ l>estaan dan meer' uit korte ultt
stapjes en exkurslès. We houden een-
maal per jaar de grote najaarsrels,

ipa^T (iiies w elkaar gaat er ypor ^
wel een halve dagtaak In zitten.'

Voelt u zich een touroperator in de ver-
eniging?

'Toen Ik acht Jaar geleden by de ver-

pnlgltip kwam moest ik hooguit twee
maal per" Jaar ee'p exkinsle prganlse-
rch, maar nu houden wc elke maand
een exkursle. Ik ben zowel touroperator

Mannen
mogen

mms
meedoen

Mevrouw A. Buursema: 'Die c\kursic$ bezorgen me een halve dagtaak'.

niee kumien en bovendien geen lid zlJn
onze vereniging.

Voorzitster mevrouw W. van Wük.

als relsleldster, maar w Is wel degelUk
egji yerschU tussen hot werk van dp
hostess van" een"' reisorganisatie en de
ajbeld dlèik v'pirlcht'.

Het Is precies tegenovergesteld. Ik heb
namelijk "nooilt dezelfde reizen 'en vaak
hetzelfde gézelscliap. Ik ga altijd op "stap

met' één grote fa'mlllë en dat is enorm
gezellig. Je lacht met elkaar om niets

en dank maar ^et, dat er 's avonds
breiwerkjes en spelletjes aan te pas ko-
men. MÏjn gezelschap wil er In. de
ivonduren ook op uit.

Mndt'u dat de huisvrouw behoefte heeft
aan dergelijke uitstapjes?

'Dat biykt wel, anders was er niet zo-
veel belangstelling. Het Ss alleen jam-
mer dat de Jonge hulsvrouwen vaak niet

:2ct dari toch een oude wijven klub?

'Nee dat niet', zegt mevrouw Van Wijk,
'de meeste leden z^n bovei; de veertig

Jaar. Dat we geen Jonge huisvrouwen
In de vereniging hebben komt, omdat
de Jóngé moeders het In het huishouden
nog te dri|k hebben met de kindereu.
Die kumien niet weg vanwege de kin-
deren.
Ik zou graag willen, .dat ook de jonge
vrquwen in' onze vereniging zouden ko-
men. De Wnderen zljn dan geen be-
zwaar, want in een vereniging met meer
dan driehonderd leden is er echt wel
een oppas te vinden.'

Heeft Zand,voort in vergelijking met an-
dere gemeenten veel leden?

Mevr. Van lyijk: 'In onze badplaats
mogen we niet mopjwren. In vergelijking

met gemeenten met een geiyk aantal
inwoners springt Zandvoort er echt wel
uit en elke maand komen er weer nieu-
we leden bjj. We hebben het In Zand-
voort nu eenmaal erg leuk en zelfs huls-
vrouwen uit Haarlem komen by ons,

omdat ze het hier zo gezellig vinden.
Wijkt Zandvoort dan af van het vaste

patroon van de vereniging van huts-
vrouweii?

Mevr. Van WlJk: 'Zandvoort is indei--

daad anders. Vooral die grote reizen
zUn tamelijk ongekend In Nederland.
Zandvoort Is beslist geen weerspiege-
ling van een Nederlandse huisvrouwen-
vereniging.

Mevrouw Van wyk vindt, dat zu aan
het hoofd staat van een vereniging, die
opvoedend werkt. Door de exkurslès
naar vei-schlllende fabrieken geeft zij

de mensen een andere kyk op de din-
gen.

Rest tot slot de vraag aan de voorzit-

ster van een hutsvrouwenvereniging:
Staat u achter het jaar van de vrouw?

'Mot dit jaar van de vrouw ben Ik erg
biy. In mlJn ogen moet de man leren,

om de macht met zijn vrouw te delen.

Man en vrouw moeten gehjk zyn en
daarom past de naam Nederlandse Ver-
eniging van Huisvi-ouwen ook niet.'

Koffie-uurljcs

Tussen de exkui-sles, het kegelen, brid-
gen, liet toneelspelen, de yoga en de
Engelse konversatieles door houdt de
Nederlandse Vereniging van Huisvrou-
wen afdeling Zandvoort twee maal per
maand een koffie-uurtje In hotel res-
taurant Keur.

Tijdens het kofflc-um-tje van de eerste
woensdag van de maand is er altyd wel
iemand die een lezing houdt, terwyi op
de tweede donderdag van de maand de
exkurslès tydens de koffie besproken
worden.

Kostverlorea

afgesloten
ZANDVOORT — In verband met
werkzaamheden in de Kostvcrlorcn-
slraat zal het gedeelte van de Ilalte-

btraal tot de Koninginneweg vanaf
maandag voor circa een maand voor
alle verkeer worden afgesloten.

De werkzaamheden bestaan uit het
rooien van bomen en bovendien zal
de rUbaau aan beide zyden een halve
meter worden verbreed.
De verkeerspolitie van Zandvoort ad-
viseert de automobilisten gebruik te
maken van de Hogeweg.

KAMPERMAN
BONTSPECIAHSTEN

~
UNIEKE ~

BONT UITVERKOOP
MET EEN WERKEUJKE
KORTING TOT 20%

Door een interne reorganisatie kunnen wij op onze
bestaande collectie bontmantels van internationale

allure, een grote werkelijke korting geven.

Onze collectie is vol variatie

en bestaat uit: Saga nerts

(de fijnste nertsen uit

Sl<andipavlë), alle kleuren,

mantels, bolero's, crawattes

en hoeden.
Swakafa perslaner, zwart,

bruin en grijsi mantels en
jasjes."

Nerts-artikelen, alle kleuren,

persianer pattes, bisamrug,
bisambuik, bever en bever-

lam, veulen en kalf, enz.

Ons eigen atelier en oti&

lidmaatschap van de -

Stichting Bontwaarborg - is

uw waarborg voor ons vak-

manschap. Wij zullen het

bijzonder op prijs stellen U
één c^ezer dagen te mogen
ontvangen om u onze
bijzondere aanbiedingen te

tonen.
Een eenmalige gelegenheid

_om^met een grote, wérkelijke

kortingbont te koperil

KAMPERMAN BONTSPECIALISTEN
Wagenweg 1 1 - Haarlern - Tel. 31 20 86

100 meter van Houtplein - parkeren voor de deur!

ZANDVOORT

in deBEZETTINGSTIJD
Heriiiueringeii aan een fel hew^o^cn periode

E.M.M, krijgt direkteiir
ZANDVOORT — Voor het eerst sinds
haar bestaan IcrUgt Je ZBiidvoortso wo-
nlngbouwverenlnglng 'Eendracht; maakt
macht' een dlrektèiir.
Het Is de heer H. Visser, die met Ingaaig
van 1 februari door het bestuur als zo-
dajiig werd Ijenoemd. Men acht de aan-
stelling van een dergeiyke funktlonarls
noodzakelijk In verband met de steeds
Broeiende aktlvlteltcn van de vereni-
ging.

De heer Vlsspr Is 41 jaar en thans no^
In dienst 'by do' afdeling pci-soneelsza-

kcn'van de Nederlandse Sclieepvaa'rt

Unie te Ryswyk. 'Ruim anderhalf Jaar
geleden werd hy tot sekretaris van de
wonulgbouwverenlgtag In Zandvoort be-

noemd. De heer Visser is sinds 1937 In

Zandvoort woonachtig en was eeri der

oprichters van de Hervoi-mdc jeugdvere-

niging "De Vliegende schotel' die Inmid-
dels haar akUvltclteii heeft gestaakt.

Zandvoort ging na de beruchte 'Kabel-

wacbtperiode' een grimmige tU^ tege-

moet. Het was maar toeC^, dat ^'p toen

niet wisten, wat ons allemaal boven het

lioofd hing. Ik heli zo'n idee, gat er dan

geen mens meer hier zou zljn geblevpn.

Het is mU tro^iwens altyd een raadsel
gebleven ' waarom Zandvoort van "alle

kustplaatsen 'de 'meest gedupeerde' moest
zyn. Afbraak kwam Iri andere Ici^stge-

meenlen vrywel niet voor. Nergens aan
de kust was de bunkerbouw zó i'ntetis als

juist hier'en' oolc'nergens de evacuatie
20 groot. Na" afloop van de oorlog werd
Zandvoort dan ook als zevende op de
lyst van de meest geteisterde gemeenten
in ons land geplaatst en dat was gepn
wonder ook, want het W£(s echt geen
pretje om in de jaren '41 tot mei '45 In
Zandvoort te wonen. Omgeven öoor één
groot mynenveld, met slechts het dorps-
centrmn nog als bewoonbaar gebied, een
afgesloten strand en geen enkele ver-
binding meer met het binnenland, maak-
te het wonen in Zandvoort tot' een obccs-
bie voor menigeen.

Maar met een bewonderenswaardige
moed en groot zelfvertrouwen bleven de
ongeveer 1400 inwoners, waarvan zeker
een vyfde deel tot de NSB-behpordp, of

altlians niet te vertrouwen wasi geloven
m een uiteüideiyke goede afloop yan de-
ze trieste zaak. Ik heb 'alt^d gedacht en
biyf die mening nog steeds toegedaan,
dat de bezetter vast geloofde dat een
eventueel komende invasie op de Euro-
pese kust by Zandvoort zou iJlaats vin-
den. Iets wat in het laatste Jaar van de
oorlog ook wel bevestigd werd, want toen
werd daarmee terdege rekening gehou-
den. Uit volgende artikelen zal d^t ook
nog wel biyken.

Geraffineerd

De Duitsers gingen by dit alles, uiterst

geraffineerd te werk. Niet zo maar in-

eens, maar by stukjes en beetjes werd de

badplaatst letteriyk en figuuriyk afge:

broken. Steeds ging men een stapje ver-

der. Het waren vooral degenen, die de

zo gehate 'Jodenster' moeste^ gaan dra-

gen — ik meen dat dit was in het voor-

jaar van 1941 — die het moesten ontgel-

den, zy werden op alle mogeiyke manie;

reu dwars gezeten.

Café's en restaurants waren vpor hen
verboden, ook In de tiloscoqp mochten ze

niet meer komen. Ze werden gepest en
gekleineerd, totdat in het najaar van '41

het bevel kwam, dat ze van Zandvoort
moesten verdwynen. Het werd een uiter-

mate droeve geschiedenis, want onder
hen 'bevonden zicli er velen, die in het
Zandvoortse dorpsleven een belangryke
plaats Innamen, vooral in het bedryisle-
ven en op het gebied van de nering-
doenden.

Ik hprirmer my nog hoe met een specia-
le trein in najaar 1941 's morgens öni een
uur of elf 142 Joodse gezinnen werden
afgevoerd. De trein ging naar Amers-
foort en Westerbork. Onder hen was ook
de bekende Zandvoortse sclioenwinkelier
Bronkhorst. Hem en vele anderen heb-
ben we nimmer teruggezien en hartver-
scheurende tonelen speelden zich af by
het vertrek van de trein. Dat zyn van
die dingen, die we nimmer zullen ver-
geten, doch we stonden volkomen mach-
teloos. Ook ons gemeentebestuur.

Begin van de ellende
Docli dit alles was nog ma&r het begin
van de ellende die Zandvoort te wach-
ten stond. De organisatie Todt kw(im in

Zandvoort een kykje nemen teneinde de
bunkerbouw voor het vormen van ecu
'Atlantic wair voor te bereiden. De aan-
nemers ervoor vlogen als paddestoelen
uit dp' grond. Ik wil geei^ namen noe-
menr maar ook enkele inwoners van
Zandvoort bleken er niet afkerig van
om een paar centen te verdienen, want
het wer^ betaalde goed.

Die bunkerbouw kwam pas In volle om-
yang tot pntwlkkelüig, toen de afbraak
yah yele dorpsgedeelten wfts voltooid.

Toen was de weg vry en kon men maar
bouwen heen. Zo verrees even ten oorden
van de Strandweg, naast de huidige Ro-
tonde een enorme geschutsbunker. Ik
moet eeriyk zön: het was wèl een bouw-
werk, waar Je je hoedje voor afnam.

Verbonden met ondergrondse loopgra-
ven, waarin onderkomens voor de Duitse
officieren 'waren gebouwd, gemeubileerd
met het meubilair van de Joden, die
men dit na de evacuatie had afgejat,
waren "dit beliageiyke ondeirkomens. Ik
kan ervan meepraten want Ik heb er zelf

een dag en een nacht in doorgebracht,
waarover later méér. Laat ik u alleen
dit zeggen, dat de flcsseii Franse Cog-
nac van beroemde merken er niet ont-
braken.

Aan de bunkerbouw en aan alles, wat
eraan vast zat, hoop ik in volgende ar-
tikelen nog wel nader terug te komen,
mede in verbanc met de afbraak, maar
laat u nu alstublieft niet wys maken, dat
er geen animo was om aan dit opbou-
wen van de Atlantic Wall mee te wer-
ken. Ik zelf was In die lyd' leider van
het arbeidsbureau in Zandvoort en ieder-

een, die aan de bunkerbouw in Zand-

voort wilde gaan werken en my werden
toegestuurd via arbeldsburo's uit de om-
liggende gemeenten, gingen door myn
handen. Ik weet er dus alles van en moet
eeriyk verklaren, dat het percentage
Zandvoorters, dat eraan werkte, uiter-

mate gering was.

Over die bunkerbouw, en alles wat er-

aan vast zat, zou een boek te schryven
zUn. Onze gemeenteraad had in die tyd
al vrywel geen zeggenschap meer. Op 1

september 1941 kwam de raad voor het
laatst In oude samenstelling byeen, daar
op 1 september 1941 de verordening van
de Ryicskommlssaris van kraciit werd,
waarby de gemeenteraden naar huis
werden gezonden en alle bevoegdiieden
in liahden werden gegeven van de bur-
gemeesters. De wethouders bleven in

funktie'als adviseurs. De heer O. J. van
der Moolen vond hierin aanleiding per
1 septeqiber 1941 ontslag te nemen als

wetiiouder. Burgemeester van Alphen
hield deze ontslagaanvrage aan.

Wordt vervolgd

Nadruk verboden
KUYPER SR.

TOT EIND MAART
GRATIS

Als u onderstaande bon invult en zich daarmee nu opgeeft
als jaarabonnee op het Zandvoorts Nieuwsblad.

METEEN DOEN !

BON

ik

Adres

Zandvoort/Aerdenhout/Benlveld
geef mij op als jaarabonnee voor het Zandvoorts Nieuws-
blad. Ik wacht met betalen tot ik 'n acceptgirokaart in het 2e
kwartaal van 1975 van u ontvang.

Handtekening

Nog een foto van de afbraak van de kop hel liuis links woonde de familie Mole-
van de Zeestraat, een der eerste delen naar. Hel huis, dal een puinhoop is,

van Zandvoort die teerden gesloopt. In icas de bakkerij van de heer Schaap.



Hierby delen wij met intens verdriet mede dat
ten gevolge van een noodlottig ongeval op
Rijksweg 2 tussen Den Bosch en Utrecht is

overleden mijn allerliefste man, onze liefste

pappa, zoon en schoonzoon

Frederik Karel Johan Hassink

op de leeftijd van 36 jaar.

I. M. Hassink-Cochlus

Constance

Saslüia

S. H. Hassink-Velthuysen

Aerdenhout:

P. P. A. Cochlus

H. G. Cochius-Jobse

Zandvoort, 7 januari 1975.

Fahrenheitstraat 28.

De teraardebestelllng heeft woensdag 22 ja-

nuari om 11.00 uur op de Algemene begraaf-
plaats te Zandvoort plaatsgehad.

Heden ging, na een langdurige ziekte, van
ons heen onze lieve vader, opa en huisgenoot

Syize Attema

weduwnaar van H. BLIJ
In de ouderdom van 85 jaar.

Zandvoort:

J. Attema
J. A. Attema-de Bouter
Jelle en Carla

W. Ch. Kessler-Heidkamp

Zandvoort, 14 januari 1975.

Hogeweg 64.

De begrafenis heeft zaterdag 18 januari j.1.

op de algemene begraafplaats te Zandvoort
plaatsgevonden.

Voor Uw medeleven en belangstelling ondervonden
tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve

moeder, behuwd- en grootmoeder

THEODORA CHRISTINA DUIVENVOORDE-
BORGER

willen wy langs deze weg gaarne harteiyk bedan-
ken.

Namens ons allen:

C. W. Duivenvoorden

Zandvoort, januari 1975.

Burg. Engelbertsstraat 38.

g slechts 8 DAGEN zijn wij in de gelegenlieid onze

anten ÜIAJAARS- en WINTERKLEDING op te ruimen
Vanaf vrijdag 24 januari t/m zaterdag 1 februari bent uinde AA CAc:/ ËfODT IM f^

genheid klassekleding te kopen met OU'"vU ^^ IVUIiIImIU
HERENAFDELING:
KOSTUUMS van 358,— voor 198, van 278,— voor 139,—
KOLBERTS van 198,— voor 128, van 178,— voor 98,—
REGENJASSEN van 118,— voor 69, van 98,— voor 49,—
OVERHEMDEN van 49,90 en 44,90 — 25,— 2 voor 40,—
PULLOVERS - TRUIEN van 45,90 voor 25,— van 25,50 voor .. 15,—
SPORTIEVE COATS met 30% KORTING

DAMESAFDELING:
RESTANTEN BLEYLE
BLOUSES, ROKKEN, PULLOVER, PANTALONS 30% korting

JAPONNEN, OVERGOOIERS 50% korting

WINTERJASSEN EN COATS 30-50% korting

Verder een groot aantal enkele stuks voor zeer LAGE PRIJS.

CORTINA MODES KERKPLEIN 3-ZANDVOORT
TELEFOON 02507-4828

VOOR UW
carnavafspruik (ƒ 19,75),

maskers, wimpers, snorren,

kleurspray enz., enz.

NAAR

Kiode-acsessoires Van Dam
Kerkstraat 3.

TE KOOP AANGEBODEN:

compleet mooi rond barretje
met 12 krukken. Lz.g.st.

Te bevragen: Kerkstraat 16, Zandvoort.
Telefoon 02507-2270, na 18.00 uur 2728.

GEVKAAGD:

net zelfstandig

voor plaatsvervanging in klein autobedrijf
annex benzinestation.

Inlichtingen:

AUTO ZANDVOORT
Telefoon 02507-4580.

VERKOOP VAN

SGHaOEREJEN ETC.

ook tijdens de kantooruren van

Gastliuisplein 12, Zandvoort.

OÖ
Een werkeiyk succes wordt bewezen door zijn

duurzaamheid. Nolson (1758-1805)

HORLOGERIE

c.

HET KLOKHUIS MET PIT
SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bU de Kostverlorenstraat

Ervaart dat steeds opnieuw, want ztjn horloges,

klokken en wekkers zUn zulk een succes omdat
ze zo duurzaam zyn.

Komt u maar eens kyken In zyn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

electronlsche apparatuur.

Vrijdagavond 24 januari a.s.

vergadert de

PS
in het wijkgebouw Noord aan de
Linnaeusstraat, aanvang 20.30 uur.

Zoals gewoonlijk iedereen weikom.

B Bas ajftTiSiaaaaaBe"SWt% '»tk

COiMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGW1ERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken
BEEEDT.4PIJT, o.a. Hatema, Desso, E.V.X.,

PloegtapUt enz.
DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN

MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAïacEN — SIAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.
Linoleunis Erommenie — VUtzeil —

Balatred — Tapiflex — Heugafeit tegels.

Alles voor uw woning !

Luxaflex jalouzieën — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

J. L. M. V. d. fEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01713-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-5715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

GEBOORTEKAARTJES
VERLOVINGSKAARTEN

. TROUWKAARTEN
EN VISITEKAARTEN

Van Fëtes[eni & Zn
Kerkstraat 28

Zandvoort
Telefoon 27 93

HA! BLCEIVIEN
EEN PRACHT CADEAU!
Maar ook onze planten-
bakjes zijn subliem!

BLOEMENHUIS

.T. BLUYS
Haltstraat

n

65 - Zandvoort

We hebben vast wel wat voor U!

De specialist voor al uw bloemwerken.

Zaterdag 25 fanuari a.s.

Zandvoortselaan, Zandvoort.

Aanvang 14.00 tot 22.00 uur.

HET ADRES VOOR UW

RIJWIEL EN BROMFIETS
Door reorganisatie van onze werkplaats zijn wij nu
weer in staat u 100% service te verlenen.

Denk om uw bromffietshelm per 1 febr.

Rolleyjacks - Handschoenen -

Rolschaatsen - Ijsschaatsen

Tweewielerbedrijf Vers^ leg B.V.

HALTESTRAAT 18— TELEFOON 4499.

SCHOENBOETIEK HARMS
DIACONIESTRAAT 5A

DE UITVERKOOP IS BEGONNEN!
NU EXTRA VOORDELIG . .

.

BIJVOORBEELD:

— Kinderboots v.a I4yv

O

— Halfhoge kinderlaarsjes met rits, echt leder NU Z4|9v

— Damesschoenen mode '75 Gotsby Style aa ||£
van 49,95 voor 09|9w

— Groen rubber laarzen met speciale orthozool a ng
reeds vanaf VawO

Uitverkoop^bij Harmt betekent guldens goedkoper

!

SCHOENBOETIEK HftRMS
Diaconiestraat 5A (zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

Keukeniiisfallatiebedrijf„DEUTEKOM"

'V KEUKEW

Prachtig van kleur en vormgeving. Zeer
doordachte ontwerpen. van meer dan 300
elementen, zodat in elke ruimte een pas-
sende samenstelling mogelijk is.

Zeer belangrijk voor u is dat plaatsing en alle bijkomer>de
werkzaamheden door ons bouwbedrijf kan worden verzorgd
Showroom adres: Paradijsweg 11a, Zandvoort, tel. 02507-2S£1.

Geopend 10-12 uur en verder volgens afspraak. Dinsdags ge-
sloten.

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VAN DER POL
ELEKTROTECHNIEK

OVERVEEN TELEFOON 025-25 94 91

Flat te koop of te huur gevraagd
door Ingezetene van Zandvoort.

Omg. Pauvagepleln, Vuurboetstraat, Fenemapleln
. Brieven ond. nr. 440 bur. v. d. blad.

KONTAKTLENZEN,

lOok voor u'h'eeft Korilokttehs'

fnstiluüt Lopman passende
Jlenzep In voorraad zowel de
'CÓnveniionelö hërde «Is de
cpmtprlabel» zachte lenzen

Vraag,' gratis Inlichtingen en
.folder* of maalc dir»k> uw at-

spraak; Oratl» proefperiode.

LOOMAN
H»lt»5tro»l 5, Zandvoort,

r'^: ..".'•?.02507-2174. ,,-

Te koop:
FIAT 500 DE MJXE
met open dak, In prima
staat, ƒ 1700,—.

Telefoon 02507-5377.

Te huur gewaagd:
GARAGE
omg. Noord Boulevard.

Telefoon 36C7.

HEERtIJK BRtllN
EN GEZIOND!
Maak eens kennis met ons

SOLARIUM
Per keer ƒ 3,—.

14 dg. brulnlngskuur ƒ 75,—
Saima Wlm Buchel,
JZandvoort, A. J. v. d. Moo-
lenstraat 47, tel. 6829,

privé 3965.

VERHUIZINGEN
A. J. Behage & Zn

AzalealMtn 11, Heemstede
Teleroon 023-286274

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKEB

J. VAN DEN BOS
Biiderdykslr. 6. Tel. 3796.

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten.
Rechtstrcteks van fabriek
met garantie. Bijzonder lage
prUzcn.

Martex Holland B.V., Kou-
denhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-318300.

Groot en klein Tinden

VAN DER WEBrrs
brood run t

Gasthulspleln 3. Tel. 2139

IROENESTEIN
Kam. OnnesstraatSS
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grela ksun In

MODERNE fflMiturm

LOOMAN
Brillen-Kontakdenzen
Hal|tslr5TEi.2l74 ?a/idvooii

^lekenloniisltvcrincip'

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. RITMAN,
telefoon 436S.

Binnen 1 nnr klaar

!

KUNSTGEBITTEN
SPOEDBEPABATIES

J. A. HESSELS
Leldsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 316093.

DW GORDIJNEN MAKENT
Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

ÜW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
specialist.

'X INTERIEUR,
Statl<H>spleln 13-lS,

telefoon 02507-6975.

Particulier vraagt
2 Ji 3 HUIZEN
te Zandvoort, voor geld-

belegging.

Mogen ook bewoond zDn.

Brieven onder nr. 424 bur.

van dit blad.

VOOR VW PRIV6,
VERENlOINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
DmkkerQ F. M. v. Dennen
Schoolstraat - TeleT. 25 «I

Naast onze gefmommeerde
woonTttrlnen worden ook
eiken hoefckisten voor n op
maat gemaakt by Wete-
rini» wuidvftrlnes.
Jan van Vaoredstraat Z,

Nmnpeet.

Bet hoogtepunt Tan «w
bmllott ia een gmUeht vaa
FIGARO, onrergeteiVk al«

nw tronwdatnm.
Jan van Vnnrettrtraat S,

Nonspeet.

DESSO
voor Zandvoort

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT
b«

KUIK-TEXTIEt
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975.

Gevraagd:
HULP IN DE HUISH.
1 of 3 X per week.

Mevr. Schram,
telefoon 02507-4999.

Amsterdam-Zandvoort
Aangeboden:

BENEDENHUIS
5 kamers, douche, tuin en
box en vrlJ ultz.

Gevraagd:
2^3 KAMERWONING
in Zandvoort.

Telefoon 020-138529.

WEGENS VERHUIZING:
vouwwand 235x250 ƒ 175,—
Plttteni^eler Lenco ƒ 40,

—

Boekenkast 130x130 met
Gchulfrulten ƒ 30,—
Grote ventilator ƒ 40,—
Twee pits electr. kook-
plaat ƒ 25,—
Hutkoffer ƒ 20,—
Kofferschiïjfmachlne
ƒ25,-.

NUburg, K. Doormanstr. 10,

telefoon 3031.

Tydens de uitverkoop van
16-1 t.m. 31-1 op al uw
aankopen 15% korting:.

STOFFENHUIS BROMET,
Vlnkenstraat 30, Zandvoort.

8 mm dtkke massieve

PARKETVLOEREN
Gelegd en geschuurd
v.a. ƒ 39,50 p .mz Incl. b.tvr.

Ook voor hel opschuren van
oude vloeren.

VrüblUvend inlichtingen:

VANDERPLUï»!,
02507-6812.

ZANDVOORTSE
UITVAARTVERENIGING
Begrafenis . Crematie

Transport

Keesomstraat 61. TeL 5351

Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

t (Idnder) WINKELTJE
beeft' tyne bieren voor
kleuters, peuters, teencrs

'

en grote mensen met
kleine maatjes.

Boureweg 1«3, tcL 6SB4.

zUstraat v. d. Kerkstraat.

G. KOL
Scbultengat fltit 7. Tel. 3313

ALLE VERZEKERINGEN
Anto - Brand - Leven

HONDENKAPSALON
RENéE SCHRAMM
Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,
oorbehandiilng, voet-
behandeling etc.

Hondenspeciallst sinds 1955
Troelstrastr. 7, tel. 4999.

RADIATOREN 30%
Nieuw: alle maten ruim
voorradig.

Verkoop af magazijn h con-
tant. Alles voor uw cv.,

prUsbladen op aanvraag.

De korting betreft niet onze
Badson en VL radiatoren.

„KASTOL", Schoolstraat 39,

Zevenhoven, tel. 01723-8444,

b.g.g. 01722-2415.

Zeer exclusieve

HANDGEMAAKTE
EIKEN MEUBELEN
Eigen ontwerpen. Enig in
Nederland.

Te%'ens vele antieke
kasten, kisten enz.

ANTIEK BOETIEK
HOOGENDOORN
ZUdstraat 65, Aalsmeer.
Telefoon 02977-24429.

Eöndmm -uilóezeonmrim
virf lezen eenhefeMevtnq

wmÊmêm^iiiiiÊÊim.



zandvoorts ^^J
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

^^^ mftm «ra»
uwsblad

<n^^ «<f»"

Dltgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AaUme"r,
telefoon 02977-25141, 5 lijnen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleln 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Redaktle telefoon 2472 of 4281.

Advertentietarief 22 cent per nun.
A.antrckkelUke kontrakltarleven op
3p aanvrage. Ook kombinatietarie-
ren met de overige bladen van B.P.
Bankrelatie ; Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.770.

Postrekening 302871.
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WIJNTAPPER EN ARCHITEKTEN
HIELDEN RAADSVERGADERING OP
ZANDVOORT — Als dinsdagavond de punten dertien en dertig niet

op de agenda hadden gestaan, dan waren de raadsleden door de vljf-^

endertlg punten geraced. Zeer vlot gingen de agendapunten onder

voorzittershamer door en het waren alleen een wijntapper en twee

groepen architekten, die voor enige opschudding zorgden in de

Zandvoortse raadzaal. De controverse die er heerst tussen de Bond
van Nederlandse Architekten en het Nederlands Architekten Genoot-
schap sloeg over op de raadsleden.

Jaarlijks vraagt Zandvoort aan deze
twee bonden een voordracht van kandi-
daten, die geschikt en bereid zijn om te

worden benoemd tot lid-architekt van
de schoonlieidskommissie. Om te worden
benoemd moet men het beroep van par-
tlkulier arcliltekt uitoefenen. Andere ver-

cisten worden er niet gesteld, omdat het
beroep van architekt onbeschermd is.

Vooral de BNA heeft met de summiere
omschrijving nogal moeite. Zowel door
de BNA als het NAG Is medegewerkt
aan het opstellen van een ontwerp-wets-
voorstel, dat uiteindelijk moet leiden tot

de wetteiykfe regeling van de benaming
architekt.

Diploma vereist

Als eisen stelt de BNA, dat een architekt-

één der volgende diploma's moet bezit-

ten: Diploma bouwkundig ingenieur van
de Technische Hogeschool te Delft of

Eindhoven; diploma ftrcWtekt van éen
der zes akademies van bouwkunst; di-

ploma Hoger Bouwkunst Onderricht of
het diploma Voortgezet Bouwkunst On-
derricht.

Het kollege stelde de raad voor deze eisen

over te nemen en in de verordenUig op
de schoonheidskommissie te bepalen dat
een lid lid-architekt in het bezit móet
zijn van één van deze diploma's. Met dit

voorstel gaat BNA akkoord, maar het
NAG wil deze bepaling uitbreiden tot

degenen, die krachtens de overgangsbe-

waiideling met burgc-

/
(Paling van de ontwerp-wet voor inschrij-

ving in het architekten register in aan-
merking komen.
Op hun beurt maakt de BNA weer be-
zwaar, omdat naar hun mening voor en-r

kcle vandezekategorieën.nog.eon beoor-
deling moet volgen over de mate" van'
vakbekwaamheden en de noimen waa^"-

naar dit moet gescliieden vooralsnog ont-
breken.

Chantage
De socialist Van der Heyden was het met

,WURF-PRAF.T'

WULLUM V. d. WURFF
Ik hoef gien helm op 1 februari, 'k

Ben met de helm op gcborc.

N. J. Jansscns..

meester.

dit laatste, argument van de BNA niet

eens en' hét raadslid was van .-mening,

dat er heel wat goede architekten zon-

der diploma's in Nederland rondlopen
en hiJ sprak zich uit voor een overgangs-
regeling.

De heer W. v. d. Heyden vond, dat de
raad niet akkoord moest gaan met de-

nieuwe bepalingen, die de niet gediplo-

meerde arcliitekten buiten spel zetten.

'Als jve met dit voorstel instemme?!. dan
doen we. mee aan qhanfagp van een, eli-

' tair êh zeerJcindéfacHtig'k'lUbje' zo 'deel-

de de heer v. d. Heyden tnede. Deze jiit-

latingen nam voorzitter burgemeester
A. Nawijn de heer v. d. Heyden erg kwa-
lijk en hij deelde de vergadering mee. dat
het kollege zich principieel buiteji de
controverse tusseii de twee verenigingen

had- willen liouden.

'Wij hebben objektieve maatstaven ge-
kozen en daarom voelen wy niets voor
de overgangsregeling zoals het NAG dat
wil, want wie kontroleert zoiets. Zo wa-
ren we evenmin voor het door de BNA
voorgestelde aixhitekton register, dus
wat wilt u nu eigenlijk', zo vroeg burge-
meester A. Nawijn 'de raadsleden.

Niet bevoorrecht
Pas nu werd duidelijk wat men eigenlek

wilde en de heer Janssens (Inspraak-

Nu) vroeg zich af. waarom de BNA ,over

deze kwestie was gclinnid. Dp heer Gie-
len (VVD) zag niet in, waarom men zich

moest vastleggen, als over het wetsont-
werp nog niet eens beslist Is.

Burgemeester Nawijn begon het over on
weer gepraat \\at te vervelen en hij

merkte op: ''Wat kletst u nu toch, er

liggen toch objektieve normen voor u
en u moet niet denken, dat de BNA door
deze bepalingen bevoorrecht wordt, want
ook het NAG tplt zeer goede architekten'.

'Wethouder makelaar Attema (VVD) rea-

geerde hierop door te zeggen dat het
NAG vplp gediplomeerde architekten In

het genootscliap heeft.

Bij de hfer Janssens kwam de aap uit de
mov". 'V/e weten allemaal waar het om
gaal. De BNA en het NAG liggen elkaar
7iict. De twee BNA-leden zijn uit de
schoonheidskoimnissie gestapt, toen het
NAG-lid Vaji Tongeren in de kommissie
was benoeind. Al eerder had men moeite
met het NAG-lid Koster. Omdat deze
heren zijn opgestapt zitten we nu nog
met twee arcliitekten', aldus de heer
Janssens.

Zyn fraktiegenoot Flieringa begon nu
uit het voorstel te proeven, dat bij goed-
keuring van het raadsvoorstel de NAG
uit de schoonlieidskommissie zou stap-
pen en de BNA er weer in. Daarom werd
alvorens tot goedkeuring over te gaan
besloten het voorstel aan te houden tot

er een gesprek heeft plaatsgevonden met
de architekten.

Wijntapperij
De heer J. Bos,werd geen toestemming
verleend om een onbewoonbaar verklaar-

de wonhig aan de Zuidbuurt 1 om te to-

veren in een wüntapperü.
In mei had de heer Bos by hot toenma-
lige kollege toestemming gevraagd om
een wtjntappery in het oude pand te mo-
gen beginnen.' doch zyn verzoek werd
door de meerderheid van het kollege af-

gewezen, omdat een' wyntapnery niet

past Jn hot'bestpn;—.j'v-i.'..:?..! iSuidbuun.
'

Dhisdag'-.iï -^ ue^heer B'os'éên' uitspraak"
van de raad. Het kollege adviseerde de
raadsleden het verzoek niet in te willi-

gen, omdat de heer Bos om zyn doel te

bereiken een vei-gunning zou moeten
aanvragen voor de uitoefening van een

_ cafébedryf, omdat het ingevcjlge artikel
" 14 van de drank- en horecawet is verbo-
den bedryfsmatig alcoholhoudende drank
voor gebniik elders dan ter plaatse (van
\'erkoop) aan partikulieren te verstrek-

ken, anders dan in een goed gesloten
verpakking.

T
" j. ." iA.

Slagerij BURGER
TOPSI/AGERS

HALTESTBAAT 3

TOP'nPS VOOR
VRIJDAG EN ZATERDAG

500 gr. HAASFILET 5,48

500 gr. BIEFI.APPEN 4,48

500 gr. pracht RUNDERLAPl'EN 3,08

VÜOR DE BOTERHAM
100 gr. HAM en
100 gr. ENGELSE BACON
van 2,28 nu 1,98

100 gr. GEBB. GEHAKT en
100 gr. TONGEWOBST
samen van 1,97 nu 1,45

DE HELE WEEK
100 gr. HAM en

100 gr. CERVELAATWORST .. 1,G9

4 SLAVINKEN voor 2,50

en veïe andere aanbiedingen.

WOENSDAG
500 gr. heerlyk VLEESGEHAKT 2,98

met gratis zakje kruiden.

Enkele hamerpunten

ifiif'lïMiiil

Geen Kaïns en Abels

iiSa 'méér in 'Hof van Eden^
iaiSijiisr^Ki

Geen ontheffing
Voor ontheffing komt de hoer Bos niet

in aanmerking, omdat het pand niet vol-

doet aan de inrichtingseisen, zoals die

in de drank- en horecawet zyn vermeld.
Zo zal één lokaliteit tenminste een vlocr-

W. V. d. Heyden... chantage.

oppervlakte moeten hebben van vy fen-

dertlg vierkante meter, terwyi de gehele

kavel Zuidbuurt 1 slechts zesendertig

vierkante meter groot is.

Deze uitgebreide toelichting ,van het kol-

lege, waarom er geen wyntappery in d«
Zuidbuurt "kon komen Irriteerde de heer
Janssens mateloos. 'Laten we bly zyn,

dat er nog iemand is, die iets toonbaars
wil maken vari een onb»woonbaar ver-

klaarde woning' zo z^'<\k de Inspraak-
Nu vertegenwoordiger, die het met de

argumenten van • het kollege wel eens
was, maar naar een uitweg zoent om
aan de Zuidbuurt iets gestalte te geven.
De heer Janssens vond, dat 'de raad al

een stap verder was, toen de heer Na-
wyn opmerkte, dat er naar andere mo-
geiyidieden gezocht Jhmi wwden. ' 'Mis-

- Echletfbunnen wi4*f(®''ëén'andDr-e.ï>laè.ts'.

door middel van een' kleiile planwyzi-
ging wel iets doen',. zo zed de voorzitter.

Wandeling
Tot slot merkte de heer Janssens op, dat
er beslist horecazaken in Zandvoort zyn,
die niet voldoen aan de eisen, zoals het
kollege, die aan de hand van de drank-
en horecawet de heer Bos voorlegt.
•Ik wil wel eens met u een rondwande-
ling houden door Zandvoort en dan
wordt hot niet eens een grote wandeling
vanaf Zuiöbuurt 1, naar zaken,, die u
een vergunning hebt verleend, terwyi
ze niet aan de door u gestelde eisen vol-

•do suassuBf .toati op 333i.i3m oz ,U3p
'Daar ben ik cl voor, want ik zou niet
weten welke zaken u op het oog heeft',
zo antwoordde bui-gemcester A. Nawyn.

ZANDVOORT — Vrijdagavond heeft de
Volkstuindcrs Vereniging Zandvoort een

nieuw bestuur gekozen. Met algemene
stemmen werd de heer T. J. Huberts als

de nieuwe voorzitter aanvaard, terwijl

de achtentwintig aanwezige stemgerech-
tigde leden een nieuw bestuur kozen be-
staande uit de heren A. Koper, A. J.

Menks, L. Koper, H. Bullee en J, A.

Steen.

Tydens de op 11 december gehouden
buitengewone ledenvergadering is met
ruime meerderheid van stemmen door
de leden besloten, de heer H. Bullee weer
in zyn funktie van sekretaris der vereni-
ging te verheffen. Dit besluit had tot

gevolg, dat de overige bestuursleden te

weten de heren Glebbeek, JJe Grebber
en de la Court aftraden. Een interim be-
stuur heeft tot vrydagavond de belan-
gen van de volkstulnders behartigd.

' Vrijdagavond ,werd. de algemene leden-
. vergadering giüeld-door de héer'Postm'a,
die liet Algemeen Verbond van Volks-
tuindersverenigingen in Nederland ver-
tegenwoordigde. De heer Postma weet de
bestuursmoeiiykheden van de Zand-
voortse volkstuinders aan de heethoof-
digheid van jonge bestuuixlers.

Na de bestuursvprkiezlng (de funktics
zullen door de bestuursleden onderling
worden verdeeld) dankte de heer J. A.
Steen de leden voor 't vertrouwen, dat
zy de nieuwe bestiwrders hadden gege-
ven. De heer Steen vergeleek het Zand-
voortse Volkstulnderscomplex met de hof
van Ekien, want stond In het boek Ge-
nesis niet vermeld, dat Kaïn en Abel el-

kaar aldaar het hoofd in sloegen? Het
nieuwe bestuurslid sprak de hoop uit,

dat er, nu er een nieuw bestuur gevormd
is, geen Kaïns en Abels meer üi de 'Zand-
voortse hof van Eden' zullen voorkomen.

verrukkelijke fondue- en
dipsauzen uit eigen keuken.

H.W.COSTER

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

Paviigoen ,,De Yiiverhuf'

Uw adres voor recepties, bruiloften en partijen.

ONZE SPECIALITEIT: PANNEKOEKEN !

Eigenaar H. Paap, Vondellaan 46, telefoon 2538.

Wij wensen u prettige Kerstdagen en een voorspoedig 1975.

SPAARNESTAD
Ver-'VariiTitngsservice

o GAS- EN
OLIESTOOK-
INSTALLATIES

(9 ONDERHOUD
® OMB.OUW OLIE

OP GAS
Tel. 023-310440*
Friese Varken-
markt 4 - Haarlem

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

MODES

RUIMT GROOTS OP.

VUL UW PIERRE CARDINSET AAN MET 50% KORTiNG.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

BOUW- EN BETONBEDRrjF

NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in liet

waterdicht malcen van
woningen en flat

Tel. 02507-50 86 en 60 91.

BBESa
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote l<euze in

MODERNE monturen

LO©MAN
BriiiéHrKüntaktlenzen

,Haltfestr5te'l,2174 Zandvoort

- 'Ziekenfdndsleverancier

• ZANDVOORT — Tijdeiis de raads-
vergadering van dinsdagavond 28 Januari
werden mevrouw M. J. Brune-Herben en
de heer L. Keukenkamp tot lid van de
kontaktkoinmlssle kulturele belangen ge-
kozen. Dit omdat door het bedanken van
mevrouw C. Luik-Steetskamp en de heer
B. Rienks twee vakatures waren ont-
staan.

Voorts besloot de raad per leerling van
de openbare scholen een bedrag van
ƒ 275,19 beschikbaar te stellen. De admi-
nistratievergoeding van het bizonder la-

ger onderwijs werd van ƒ 10,— per leer-

ling (in 1974) opgetrokken naar ƒ 25,

—

per leerling.

• Op advies van het kollege van b. en w.

besloot de raad afwijzend te reageren op
een verzoek van het Algemeen Verbond
Bouwbedrijf om bU het verstrekken van
een bouwvergunning een aanbeveling
toe te voegen om de bouwopdracht te

verlenen aan een legaal gevestigde bouw-
ondernemer en om dit Verbond maande-
lijks inzage te geven in de verleende
bouwvergunningen.

• Een krediet van ƒ 10.000,— werd be-
schikbaar gesteld om vier waarnemings-
putten aan te leggen. Indien deze zijn

voltooid zal Provinciale Waterstaat twee-
maal per Jaar grondmonsters nemen en
hiervan de samenstelling analyseren. Dit
om de vervulling van het water te kun-
nen kontroleren.

• Aan de Vereniging van Straadpach-
ters werd een subsidie van ƒ 5000,— ver-
leend. Dit om tegemoet te komen in de
kosten die dit Jaar zullen worden ge-
maakt bil de strandbewaking. De socialist

V. d. Heyden werd geacht tegen te stem-
men omdat, zoals hü zei, 'dan in het ver-
volg wel iedere partikuliere bewakings-
dienst voor subsidie bij de gemeente kan
aankloppen.' Burgemeester Nijwijn gaf
evenwel te kennen dat het hier een uit-

zondering betrof.

% De Beatrixschool kreeg ƒ 793,90 om de
aanschaf van ^speelleermateriaal te be-
kostigen. ƒ 2175,75 werd beschikbaar ge-
steld aan de Nicolaasschool voor de aan-
schaf van leermiddelen.

• Om de vervanging van drie dienst-
auto's van defpolitie mogelijk te maken
besloot de raad hier een bedrag van
ƒ 50.100,— uit te trekken.

. # Teneinde het.röntgeiiologlschljorston..,
derzoek te steunen voteerde het gemeen-

tebestuur hiervoor een bedrag van
ƒ 11.300,—.

% De vcn-anging van brandweermate-
riaal vergde ƒ 3532,—

.

Karnaval in Bouwens
Na een Jaar overgeslagen te hebben, or-

ganLseert hotel Bouwes op zaterdag 9

februari een groots karnavalstecst in de

bowling onder Bouwes Palace en in de

naa.st de bowling gelegen reki-eatiozaal,

welke zaal Is omgedoopt in de 'Place Pi-
galle'.

Bouwes algemeen dlrekteur de heer Wes-
ley: 'We hebben ontzettend veel tele-

foontjes gehad van mensen, die vroegen
of er weer een karnaval in hotel Bouwes
kwam. Omdat het altijd een groot suc-

ces is gewee.s-t hebben we be.sloten dit

jaar wederom onze karnavaLsdeuren te

openen'. Voor de muzikale omlijsting

zorgen het orkest van Cor Halle en het
karnavalstrio van Koos v. d. Heest. De
heer Wesley wijst er verder nog op, dat
er slechts een beperkte voon-aad kaarten
is. Met zevenhonderd karnavals^-lerders

ziJn de zalen vol en mag er vanwege de
veiligheidsvoorschriften geen mens meer
bij. De zalen gaan open om acht uur
's avonds en kaarten è. ƒ 12,50 inkluslef 4
konsumptles zijn verkrijgbaar bij de
plaatselijke V,W en hotel Bouwes Pa-
lace.

LANGS DE VLOEDLIJN

Naarmate je het leven beter beeint
te begrijpen, maak je je minder
druk over kleinigheden.

Michelangelq . (1475-1564)

PEETERS RUIMT OP
LP of SINGLE vanaf 1 GLD. Alle andere artikelen die in de winkel
met een ronde plakker zijn aangeduid gaan weg met 10 TOT 50%
KORTING. Kom u zelf overtuigen van de'ultzonderlijke aanbiedingen
die er tussen zitten. Voor ieder wat wils.

PEETERS ZANDVOORT B.V.
HALTESTRAAT 56 — TELEFOON 3618.

Dit is geen gewone opruiming^ maar

OPHEFFINGSUITVERKOOP
Afgelopen zaterdag was het voor ons onmogelijk om iedereen te bedienen.
De prijzen waren zo ongelooflijk laag en de belangstelling zo enorm groot !

!

Daarom verkopen wij nu de laatste 2 dagen dat wij nog open zijn n.l. VRIJ-
DAG EN ZATERDAG, onze gehele voorraad, die al sterk afgeprijsd is, nog
eens met 50% korting extra en meer !

!

50% korting extra en meer
B.V. een suède of nappa jasje dat normaal ƒ 298,— kost afgeprijsd naar

f 198,— krijgt u nu voor ƒ 99,—. Ook in de grote maten t/m 52.

Zaterdag moet onze winkel totaal leeg zijn en moet hij definitief op slot ! ! !

!

Zo'n kans om lederen kleding te kopen komt nooit meer terug ! ! I

DE SPECIAALZAAK VOOR SUèDE- EN NAPPA-KLEDING

LEDER-MODE
KERKSTRAAT 22 TELEFOON 5934 ZANDVOORT

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

centrale verwarming

TECHNISCH WERKtr

Erkend installateur - Zandvoort - Thorbeckestraat 19 - Tel. 3270
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Feestelijke Heropening
met speciale Proostprijzen ! >^^

grote krocht15 zandvoort |

icQin ]

^Rum }

•Wodka .

,^hisky I

8.»
' TT Acfl^/jf }t'-y"^-i

I

VIN DE TABLE
TABLEAU u-KR
rood/wit/rosé

ROSÉ D'ANJOU
appelation controlée

B^ 895^
PRESTIGE
LA TOURRAINE

VIGNERON
CATALANS
CÓTEDU
RHONE p<»i>.viT-»»tff

275|

375,

I

395

375
MATHEUS
nOSEuit Portugal

LIKEUR

I
<

I
r

I

CAFÉ SPECIAL
KOFFIELIKEURmet un.ekglas995
KIRSBERRY
deense kersenlikeur 1295
MANDARIN
NAPOLEON heerlijk 1595
JAGDBITTER ^
KRUIDENUKEUR >*95 995

>VHISKY
LIGHT
BRIGADE 1095

„iit»»"»'
,„llO»«»"

iïïïTl»»""

CUTTY SARK 1145

COGMC
BRANDY
NAPOLÉON 895
MARCEAU
COGNAC 1195
BLANCHET
COGNAC 1495

CAMUS
COGNAC 1795
ARMAGNAC
CLES DES DUCS 1395
GILBEY'S

GORDON
BEEFhAThR 1295
aiEitKX^

iAï i

MONTILLA

2 LITER 695
DONPEREZ ilOC
MONTILLA 18 "f^y
"^per 3 flessen11.45

medium dry ot ary v

op lies
geïmporteerd

voorzip.n
van

SPAANS
p.
^

DOMECQ
GONZALEZ
OFFLEY 695
LET OP
ONZE Sli^seiTice

MOURO
BASTO uit portugal

heineken i

krat . I

24f»esips

ÉRISDRAW
HERSCHI-SINAS/
COLA/PUBDRINK

l^ïïll^"-^^'"""

hier kunt u ons vinden

I

T
Raacll'^v ft Raacllmis

PUIN p*r^!'v>l

ijl^lfcriln\).

YERMOtJTH
RICCA DONNA
rood of wit f^ei goec

^ met prachtig '^fMZ^°}^-f,7^^^i^^^--'

^winkelinrichting^

l^NIET GOED/GELD T^»3 weerom,

literm
395

Alle aanbiedingen

gelden
voor al

onze filialen

HAARLEM
Oranjaboomttrait'

RiikMUMtwkfl
AmaterdamibaM
EKstarlaan

HEEMSTEDE
BInnanwafl

Bibliolh«tf)i',

-^"^'liiiA <. ..-..^i'"^'<
;ï® Q%^%f,

.v^o'
OtWEG-

.fi)!

tó^

'"^•^^f Kir-

V?fr̂^<f.'

AAMBiedihcaem óe I-oen vah ^2- '^/^-'l^^

Nog ENKELE dagen

OPRUIMING
bij

^.&&^^
SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEm HERENKLEDING

KERKSTR.20 • T£L:3136

Recreatief badminton
In [overleg met de stichting Recreatieve sport
voor „Huisvrouwen" kunnen wij tegen zeer
gereduceerde prijs badmintonclubjes plaat-

sen.

Op maandagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur
Woensdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.
Vrijdagmorgen van 9.30 tot 1 1.30 uur.

Maandagmiddag v.a. 14.00 uur.

Op de zaalhuur van ƒ 25,— per uur wordt
f 10,— liorting gegeven.

INL. SPORTSCHOOL WIM BUCHEL
A. J. V. d. Moolenstraat 47. Tel. 5829-3965.

HOTEL HOOGLAND

Westerparkstraat 5, Zandvoort, vraagt:

FLINKE VROUW OF MEISJE
voor de ontbijtkeuken

KAMER'WERKMEISJES
van 9.00 tot 12.00 uur

FLINKE KEUKENHULP
-Telefoon 02507-5541.

Denk om de

VALHELM
Zaterdag 1 februari a.s. is liet

verpilchit deze te dragen.

TWEEWtELERBEDRKIF

VERSTEEGE B.V.
Halteslraat 18— Telefoon 4499.

offset'Sneldrukkerij

VOOR FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

Gasthuisplein 6 Zandvoort
tel. 02507-6338

Nu ook Fotocopieën

klaar terwijl u wacht

Bijna alle door u fe kiezen

vakantiebestemmingen, hotels,

appartementen enz. zijn nu nog

mogelijk.

Wacht echter niet te lang.

Wij informeren u graag.

REISBUREAU

KERKMAN

GR. KROCHT 20 — TELEFOON 2560

Aannemingsbedrijf

C.J. SCHENKEL
Oude Kruisweg 53, Cruquius. Telefoon 023-285018.

Wij mal(en voor u alle soorten ramen, deuren
en kozijnen naar maat in elke hout soort.

Tevens levering van alle materialen voor uw
nieuw- en verbouwwerkzaamheden.

Eveneens alle rioleringsmaterialen.

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN.

De gehele week geopend. Ook vrijdagavond.

LET OP HET JUISTE ADRES! >

Komend uit Heemstede over de brug links, afslag Cru-
quius industrieterrein daarna Ie weg links. Direkt in de
bocht staat ons bedrijf.

SCHOENBOETIEK HARMS
DIACONIESTRAAT 5A

DE UITVERKOOP IS BEGONNEN

!

NU EXTRA VOORDELIG ...

BIJVOORBEELD:

— KINDERBOOTS v.a 14,95
— HALFHOGE KINDERLAARSJES AJ flE

met rits, echt leder NU Z4.99
— DAMESSCHOENEN mode 75 Gatsby Style AA nr

van 49,95 voor u";9d
— Groen RUBBER LAARZEN met speciale ortho- a Ar

zool reeds vanaf Oa«lO

Uitverkoop bij Harms betekent guldens goedkoper !

SCHOENBOETIEK HARMS
Diaconiestraat 5A (zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

Hiermede brengen wij u onder uw aandacht dat wij ons •

Sigarenmagazijn 't Tolhuis
Tolweg 14'per 5 februari zullen overdragen aan

Ton en Ria van der Reijden

Wij danken al onze klanten voor het vertrouwen dat-wij

in de loop der jaren van hen mochten ontvangen.

Oe heer en mevr. C. L. P. Kloprogge

Hierbij nodigen wij alle vrienden en bekenden uit om
vanaf 5 februari eens bij ons langs te komen.

TON EN RIA VAN DER REIJDEN

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-71!6<.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen' uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.
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René Fleur had mooiste
etalage van Zandvoort

ZANDVOORT — De door Zandvoorts
Nieuwsblad georganiseerde kerst-cta-

lasewedstrüd is gewonnen door René
Fleür aan de Bouwes Passage. Vüftig'

procent van onze lezers gaf Iiun voor-

icenr aan de zaak van de FC Amster-
dam voorzitter de heer D. Stgop. De
prUs van de meest originele' kerst-

etalage ging naar slagerO Cor van
Eldik in de Haltestraat,

Belde zaken hebben hun sporen In

het etaleren reeds verdiend. ,Het af-

gelopen Jaar was slagerij Cor van El-

dik in het bezit van de in 1967 door
de heer D. Petrovitch voor deze Jaar-

lijks terugkerende etalagewedstrijd

ter beschikking gestelde wisseltrofee,

terwijl René Pleur reeds eerder de
trotse bezitter was van de bokaal.

Enorm sukses
In het verleden berustte de keuring

van de etalages bt) het komitee kerst-

etalage Zandvoort. Dit komitee stop-

te zün aktlvlteiten, toen de Zand-
voortse middenstanders zich ttjdens

de najaarsvergadering uitspraken te-

gen de handelwijze van dit komitee.

Men was van mening.Mat de prijzen

niet bü de ^"Inkeliers terecht moesten
komen, maar bU de kopers en koop-
sters. Bovendien moest het komitee

niet uitmaken, welke winkelier met
de hoogste eer ging strijken,^aar de
klant van de'wfiïkêllêr."

'"'"""''"'

Om de kerstetalagewedstrüd voor
Zandvoort niet verloren te doen gaan,
organiseerde onze krant dit Jaar voor
het eerst de kerstetalagewedstrijd en
wc mogen wel stellen met enorm suc-

ces, getuige de honderden inzendin-

gen van onze lezers. Vijftig procent

van de inzenders tipte René Fleur als

•winnaar en de uitslag Het dan ook
aan duideiykheid niets te wensen
over.

Uit de goede inzendingen worden een
twintigtal prUswinnaars getrokken,

die binnen enkele dagen thuis sctirif-

telUk berieht ontvangen.

Zaterdagmiddag reikte onze dlrek-

teur van de bv Randstad Publicaties,

de heer G. Verschoor de wisseltrofee

Randstad Publicaties direktcur G.
Verschoor, schudt bedrijfsleidster

Ria Kayser de hand. Achter de wis-

seltrofee de heer D. Stoop en rechts

op de foto Riny Altorf.

uit aan de winnaar de heer D. Stoop.

lil trek'
•;.-.— «.-'

De heer G. Verschoor was zeer ver-

heugd dat de, naar hU zei Imposante
beker, die hem deed denken aan de
Europacup, terecht was gekomen in

de Bouwes Passage. 'Het bewijst des

te meer, dat de wat men zegt, winde-
rige Bouwes Passage, toch zeer in

trek Is by het winkelende publiek. De
uitslag liegt er niet om. De Passage
v/ordt door de winkelende hulsvrouw
zeker niet overgeslagen', aldus dlrek-

teur G. Verschoor.
De heer D. Stoop betrok zijn perso-

neel in de eer, want zo zei hy: 'Ei-

genlijk heb ik niets aan de etalage

gedaan. Op 1 mei van het vorig Jaar
beb ik voor mijn zoon Robin deze
zaak overgenomen van Riny Altorf

Mevrouw Van Eldik met haar chef
Gerard Terol achter de toonbank van
haar slagerij. In haar hand de 'van'
onze krant zojuist ontvangen onder-
scheiding.

en zy was het, die tezamen met be-
drelfsleldster Ria Kaysers de etalage
heeft gemaakt.'

Op de vraag wat je nu moet doen,
om als eerste uit de prüzenbius te ko-
men antwoordde Riny Altorf: 'Je

moet het kerstfeest, zoals hel huis-
gezin dat beleeft gewoon weergeven
in je etalage. Een keurig gedekte ta-
fel en verder veel glitterwerk'.

En Riny Altorf kan het weten, want
het was niet de eerste keer, dat zU de
mooiste kerstetalage van Zandvoort
heeft gemaakt.

Nota werkgroep

inzake

waterzuivering
De Werkgroep Watervoorziening Zuld-
Kennemerland heeft een nota uitge-

bracht over infiltratie van voorgezulverd
oppervlaktewater in de Kemiemerduinen.
De werkgroep heeft de volgende richt-

lünen voor de Infiltratie opgesteld:

— Er moet geïnfiltreerd worden met ver
voorgezulverd drinkwater.

— By het uitvoeren van de werken moet
gebruik gemaakt worden van het na-
tuuriyke duinrellëf.

— De waterbalans moet zo zyn dat ook
in de wydere omgeving gi-ondwater-
standen gehandhaafd worden die een
optimaal natuurbeheer onder normale
omstandigheden mogeiyk maken.

— Terrelngedeelten met een hoge na-
tuurwetenschappeiyke waarde moeten
worden ontzien.

— De uitvoering moet zo zun dat deze
de biologische sooitenrijkdom en ver-
scheldenheid van het duinmilieu ten
goede kan komen.

— De technlsclie installaties moeten zo-

veel mogeiyk ondergronds worden
weggewerkt.

— Het landschap dat ontstaat moet voor
de bezoekers zichtbaar worden ge-

maakt; de oevers dienen echter uit

hyglénische overwegingen te worden
gespaard.

Het gebied 'Klein Doornen' In het noor-
den van de Kennemei-dunien komt door

zyn gunstige situering het meest voor
de Infiltratie in aanmerkmg.
Het water voor de infiltratie zal komen
uit de WRK-transportleiding Lelduin-
Castricum. Het ligt In de bedoeling per

jaar 1 a 2 miljoen m» in de bodem te la-

ten Infiltreren. Een deel daarvan zal met
de reeds aanwezige diepe putten terug-
gewonnen worden voor de drinkwater-
voorziening. Het projekt krygt daardoor
het karakter van een proefinflltratle

waaraan waardevolle gegevens kunnen
worden ontleend voor een zo gunstig

raogeiyke inpassing van toekomstige In-

flltratieplannen in het natuuriyk milieu.

In de werkgroep Watervoorziening Zuid-
Kennemerland zitten technici van het
Provinciaal WaterleldingbedrUf en de
Belangengemeenschap Drinkwatervoor-
ziening Zuid-Kennemerland. •

'-

Boeckaniersnest

volledig erkend
ZANDVOORT — De slichting leerling-

wezen voor horccabedryven, instellingen

en aanverwante bedrijven heeft hcr-

bergh 't Boeckaniersnest, dat reeds

erkend was voor de primaire opleiding

van leerlingen-rcstaurantkok, thans ook
goedgekeurd voor de totale opleiding

van leerlingen-rcstaurant kok.

Deze 'onderscheiding' volgde een jaar

na erkenning voor de primaire oplei-

ding.

't Boeckaniersnest eigenaar de heer W.
- Drogtrop is byzonder-trots op- deze er-

kenning en dat mag ook wel als men
beseft, dat de herberg nog geen vyf
jaar draalt, waarvan de laatste drie

jaar als speclallteltenrestaurant.

'De stichting acht je nu in staat, om
aan de. hand van je uitgebreide menu-
kaart de leerlingen kok een volledige

opleiding te geven, want in feite ben
Je nu de praktykleraar van de school'

zegt de chef-kok van 't Boeckaniers-

nest de heer J. W. Bes.

De opleiding voor restaurantkok duiul^

vyf jaar. By een erkenning voor de pri-

maire opleiding van deze leerlingen

ki-ygt men een leerling in een van zyn
eerste drie Jaren onder de hoede. De
erkermlng voor de totale erkenning geldt

voor de opleiding van koks in een wil-

lekeurig jaar van lum studie. In zo'n

opleldingsjaar wordt de leerling be-

last met veertig taken.

Met oog en oor

de badplaats door
Siropen en jagen
Van mevrouw G. Keuning, Brcdero-
destraat 23, trouwe helpster van vo-
gels in nood, groot dierenvriendin en
voor de vereniging voor het welzijn

der dieren indertijd een welhaast on-
vervangbare kracht, ontving ik bet
hieronder volgende schrijven:

•Met verbazing uw artikeltje in uw
krant gelezen over myxomatose. 'ü

werkt in de hand dat de stropers de
konynen de strik omdoen. U schrijlt

nl. over konynen, die aan de deur
worden aangeboden en wanneer u
onverhoopt aan de deur koopt, koop
het dier dan ongevild met de kop er

nog " aan, enz. enz. Die rotstropers

denken nu dat het een heel gewone
zaak Is konynen te verkopen aan de
deur en gaan er nu maar rustig mee
door terwyi wy ons Ijest doen de
strikken in de duinen op te mimen
en de gaten in het nieuwe hek: grens
waterleidingduinen, te dichten.

Als er zo iemand aan de deur komt
met een konyn, moet men direkt de
politie l>ellen, voorzover dat ook geen
konynenvreters zyn. Die stropery
moet de kop Ingedrakt worden, wat
wel nooit zal lukken. Deze dieren
sterven een vcrschrlkkeiyke dood en
ook andere dieren, zoals gevogelte,
worden hier de dupe van. Dat is myn
optoie. w. get. G. Keuning.'
Mevrouw Keuning trekt nog al van
leer, doch in de grond van de zaak
zyn we het toch wel met elkaar eens,
want zoals zy erover denkt, denk ik

er óók over. Daarom meende ilt er

nog eens voor te moeten waarschu-
wen. Ik weet wel, dat geen stroper
het in z'n hoofd zal halen, om a.an

de deur te ti-achten een konyn te

verkopen en zeker in Zandvoort niet.

Maar in de café's, bars en iKwlega's

kunt u er net zoveel krygen als u
maar hebben wilt. En dat bedoelde
ik met 'kopen aan de deur', want -in

wezen is dat precies hetzelfde.

Op het stropen op zichzelf ga ik niet
nader in. Dat heeft altyd bestaan en
zal wel altyd zo biyven. Het is de
laatste jaren, mede door de myxoma-
tose, heel wat minder geworden, al

valt er deze tyd weer een opleving te
Ijespeuren. Natuuriyk vind ook ik
deze vorm van jagen afkeurenswaar-
dig, want wat is in wezen het verschil
tussen stropen en Jagen? En wat
vindt mevrouw Keuning ervan, dat
in de duinen in het voorjaar honder-
den fazanten worden opgefokt en
vertroeteld, die dan zo omstreeks het
begin van de zomer worden vrygela-
ten om in de Jachttyd te dienen als
doelwit voor de heren? Dit vind ik
verschrikkeiyk. 't Is maar net, hoe Je
het bekykt. Tenslotte biyft het een
zaak, waarover men nooit raakt uit-
gepraat.

Heden wordt verleden
Nu we het toch over café's hadden,
zijn er weer belangrijke veranderin-
gen op til.

Floor Bluys, de bekende eigenaar van
het café Bluys aan het Bodeslop,
waar Jans de Kraal die met ene
Eluys getrouwd was, tot aan haar
honderdste levensjaar achter de tap-
kast heeft gestaan, heeft zyn harp
aan de wilgen gehangen en de zaak
aan een ander overgedaan. Nu is

Kees Bluys van 'De Kousepael' nog
de enige Bluys in Zandvoort die In
het vak is gebleven, want ook café
Bluys in de Zeestraat Is reeds ver-
scheidene jaren café Kootje Kerkho-
ven.
Een Jarenlange traditie uit deze tak
van de 'Bluyzen' wordt hiermee zo
langzamerhand verleden tyd, want
als ik my gxsed heb laten inlichten
dan was het café vstn Jans de Kraal
al langer dan een eeuw een begrip in
Zandvoort. Ergens Is het toch wel

Jammer, dat dergciyke tot het oude
Zandvoort Ijehorende bedrijven ver-

dwynen gaan, of althans de eige-

naars ervan. Hetzelfde Is het geval
met bar-bodcga Petrovitch in de-

Kerkstraat. Ook reeds .sinds Jaren
een begnp in onze gemeente. De liui-

dige pachter (s> sloppen ermee en
met ingang van 27 iua:irt komt er

een nieuwe In. Ik weet wel wip, maar
dat hoort u izX. nog wcJ.

Hopeiyk dat de iiieuwp Iie! nel zo

Rocd doet Bjls onze onvergetelljlie

Dragan Petrovitch. En tenslotte Dlck
Poinper van 'Ridie' is dnik doende,
nu 'Duysterghast' per 1 maart ver-
dwynt, zyn etablissement over te

doen. Het ziet er naar uit, dat het
een specialltelten-restaurant zal wor-
den met als pachter een in Nederland
op horeca-gsbled zeer bekende por-
sooniykheld, die dan ook van plan is,

er Iets zeer byzonders van te maken

Voorjaarswandcling
Onder leiding van de bekende duin-
cxpcrts Klaas Caslien en Jan van
Ilonschüolen wordt onder auspiciën

van de Koninkiykc MaatschappU
voor tuinbouw en plantkunde afde-
ling Zandvoort een vroege voorjaars-
wandeling gemaakt door de waterlei-
dingduinen, zaterdag 1 «'lOruari.

Om half tien wordt vertrokken by de
Ingang van de waterleidingduinen
aan de Zandvoortselaan. Gemakke-
lyk bereikbaar mot bus 80 zowel uit
de richting Amsterdam-Haarlem als
Zandvoort. De bus stopt praktisch
voor de deur. Mocht u met de auto
komen; parkeerruimte is er zat!
Gewandeld wordt er langs het nieuwe
kanaal naar de Oranjekom, daar kof-
fie drinken in 'De Oase', een half
uurtje uitrusten en langs een andere
weg, (vermoedeiyk het natuurpad)
terug naar het punt van uitgang. Het
kost allemkal niets, (ook niet de gra-
tis voorlichting), alleen de gebruikte
konsumptie to 'De Oase' komt voor
uw eigen rekening. U moet erop reige-

nen, om ongeveer half een 's middags
weer op het punt van uitgang terug
te zyn. Als 't een beetje knap weer is,

kan ik u deze vroege voorjaarswan-
deling van harte aanbevelen. U zult
heel veel te genieten krygen en na
afloop verklaren : 'Ik wist niet, dat de
natuur naby Zandvoort zó mooi was 1'

Jonge hondjes
'De eigenaar "van- een echte. Duitse '

herder in ome gemeente, heeft een
belangrijke uitbreiding gekregen van
zUn honden-aantal.
Een dag of acht geleden heeft het
moedeixJler nameiyk een nest van
niet minder dan tien jongen gewor-
pen. Het zyn stuk voor stuk pracht-
en rashondjes. Het echtpaar besloot,
de jongen groot te brengen en dat
lukt voorspoedig, want ze groeien als
kool. Hun grootste zorg is nu, de
diertjes, wanneer ze over een week of
zes groot genoeg zyn, kwyt te raken
aan dierenvrienden, die zulk een her-
dertje verder voor hun rekening wil-
len nemen. Wanneer u daar iets voor
gc-voelt, belt u my dan even op, (tel.

02507-2472) dan zal Ik u verder met
do eigenaars In Icontakt brengen.

Kuypers sr.

Komitee-bestuur

opent rekening
ZANDVOORT — Ter verdere voorberei-

dnuj vaii het feestprogramma voor de
periode 30 april tol en met 5 mei kwam
het komttee viering koninginnedag en
bevrijdingsdag opnieuw bijeen in het
Gemeenschapshuis. Er is 'n dagelijks be-

stuur gevormd, dat bestaat uil de heren:

G. F, G. van EltPren, voorzitter en W. J.

Grol, ])eniiingmeester; leden zyn me-
vrouw S. van den Berg-Dorreboom en de
lieer J. G. Pannelcpet (ambtenaar sport-

en Jeugdzaken). Het seltrelariaat is ge-
vesligd in de Schoolslraac 6, aldelnis
burgerzaken en wordt waargenomen door
de horen P. Brune, Ie sccrctarLs en C. .1

We.ster. 2e secretaris. Burgeinecstpr A.

Nawijn verklaarde zieli bereid het ere-

voor/iitprscliap te bekleden. Tijdens, dev*?

vi-rgnrioniig werden voor diverse onder-
dplen van liet progranuna eveneraeuten-
komitees gevormd.
Om zoveel mogeiyk geld bUeen te krygen
voor het feest heeft het komlté voor de
milde gevers een rekening geopend bu de
Algemene Bank Nederland te Zandvoort
onder nummpr 56.57.25.556. Het gironum-
mer van de bank 9711.

Cobra inHaarlem
HAARLEM — Zaterdag 25 januari is in

de benedenruimte van de Vleeshal aan
de Grote Markt te Haarlem een tentoon-

stelling geopend van .sclillderyeii, teke-

ningen, gouaches en grafiek van de Ne-
derlandse leden van de Cobra-beweging:
Constant, Corncillc, Appel, Rooskens,
Brands en Lucebert. Ook werk van een
Belgische kunstenaar AIcchinsky is op-
genomen in de tentoonstelling, evenals

de in styi verwante gouaches en schilde-

ryen van J. Nannlnga (1904-1962). De
werken zyn in hel bezit van het Frans
Halsmuseum. Het werk van Wolvecamp
wordt echter in bruikleen geëxposeerd.

De sdillder K. Appel is weer nadi-ukke-
lyk aanwezig door middel van zyn 'bar-

baarse muziek' uit 1963. Deze collage

van geïmproviseerde geluiden vonnt de
achtergrond 'muzlelc' in de hal.

Tevens zal er een luisterhoek woi-den in-

gericht, waarin gedichten van de dich-
ters uit de Nederlandse Experimentele
Groep: Elburg, Schicrbeek, Rodenko,
Andreus en Lucebert te horen zullen zyn.
Het Is de eerste expositie in De Hallen,
die onder verantwoording van de per 1

januari benoemde nieuwe conservator
voor moderne kunst J. C. Zumbrink is

ingericht.

Men is welkom vanaf 10-5 uur dageiyks,
zon- en feestdagen 1-5 uur. De expositie

duurt tot en met 31 maart.

Kommissies

vermderen
ZANDVOORT — Op maandag 3 februa-
ri om 20 uur zal in het raadhuis een
openbare vergadering worden gehouden
van de kommissie van advies voor pu-
blieke werken en van de kommissie voor
de financiën. Op dinsdag 4 februari ver-
gadert de kommissie voor algemene za-
ken.

De agenda's zien er als volgt uit: Alge-
mene zaken zyn; Aanvraag subsidie ko-
mitee viering Koninginnedag en bevry-
dingsdag 1975; voorzieningen aan spoor-
wegovergang Haltestraat / Vondellaan;
Verzoek om subsidie nationale stichting
casino spelen; bestemmingsplan 'Dr. C.
A. Gerkestraat'; wat verder ter tafel
komt en de rondvraag.
Publieke werken: Bestemmingsplan 'Dr.
C. A. Gerkestraat'; krediet spoorweg-
overgang Haltestraat; wat verder ter
tafel wordt gebracht en de rondvraag.
Financiën: Voorzieningen aan spoorweg,
overgang Haltestraat/Vondellaan; Sub-
sidieverzoek Nationale Stichting Casino
Spelen; Subsidie viering Koninginnedag
en Bevrydlngsdag; Medewerking aan-
schaffing liedboeken t.b.v. de Oranje
Nassauschool; Krediet eerste Inrichting
Mr. G. J. V. Heuven Goedhart&chool;
Rondvraag.

Parian Meubelen

Draion bankstel v.a. f 695,-

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-

5 Jaar garantie op binnenwerk.
^

Geopend dinsdag t/m zaterdag van :0-17 uur,

koopavonden tot 21 uur

.

AMSTERDAM, Boelelaan 12, tel. 020-429039.

2 minuten vanaf de B.A.I. Tegenover Ingang
Esso Motor Hotel. Donderdag koopavond.

BADHOEVEDOBP, Nieuwe Meerdyk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTBCM DORP

Aan het Sohuitengat worden moderne 2- en 3-

kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ 104.300,— tot ƒ 145.500,— v.o.

Uitzicht op zee en duinen.
Ook geschikt als tweede woning.

Inlichtingen bij Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Bure. Engelbertstraat 11— Telefoon 5531.

VERKOOP VAN

SCHILDERIJEN ETC.

ook tijdens de kantooruren van

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Gasthuisplein 12, Zandvoort.

GEBOORTEKAARTJES
VERLOVINGSKAARTEN
TROUWKAARTEN
EN VISITEKAARTEN

Drukkerij
Van Petegem & Zn.

Kerkstraat 28, Zandvoort.
Telefoon 27 93

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds»
werken.

Telefoon 01718-7,2551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg^75

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAM DEN BOS
BUderdUkstr. 5. Tel. 3796.

G. KOL
Schuitengat flat 7. Tel. 3213

ALLE VERZEHERINOEN
Auto - Brand - Leven

Te koop uit 'oude familie-

band Verkregen originele

friese STOELTJESKLOK
met maan en dtaum ƒ2500.

Tevens prachtige friese

STOELTJESKLOK mot
wekker, moet gerestaureerd

worden ƒ IflOO.

Unieke lange hoUandse
KWIKBAROMETER gesign.

Üouls seiae) ƒ 1000. en pl.m.

3250 div MUNTEN vanaf
anna 1790 ƒ 1600.

Tel. 070-461307 of 652405.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote Reuze fn

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen- Kontaktlenzen
Haltestr.5Tel.2l74 Zandvoort

Zlekenlond'sleverincler

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Eig. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltink.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartlkclen - Stabo-

bancn.
Alle soorten spellen.

Grote keuze.
Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
KoUektlc kasten, klokken,

eetb., curiosa enz.

Verkoop
Aalsmeerderweg 765.

RIJsenhout, vrijdagavond
van 18-21.30 uur, zaterdag

van 10-17 uur.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT
bü

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-697.1).

VERHUIZrNGEN
A. J. Behage & Zn

Azatealaan 11, Heemstede
Telefoon 023 .28 62 74

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

Naast onze gerenommeerde
woonvitrines worden ook

eiken bockkasten voor u op
maat gemaakt bU Wete-
ringB M'andvltrines,

.Tan van Vuurenstraat 2,

Nunspcet.

Het lioogtepunt van uw
bruiloft is een gediclit van
FIGARO, onvergeteiyk als

uw trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspeet.

WIJ MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR O

Set ii«öclljm)öi

Alléén

Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

VOOR UW PRIVÉ,
VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
DrukkerU F. M. v. Denrsen
Schoolstraat - Telef. 2S0I

KUNSTGEBITTEN
SrOEDREPARATIES

J. A. HKSSELS
Leldsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 3160 92.

8 mm dikke massieve

PARKETVLOEREN
Gelegd en geschuurd
v.a. ƒ 39,50 p. m2 incl. b.t.w.

Ook voor het opschuren van
oude vloeren.

VrljblUvdnd Inlichtingen:

VAN DER PLUYM,
02507-6812.

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING

kunnen dagelUks weer nette

goederen worden ingebraciit

of afgehaald.

Sousterrain De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 of

3713. Privé na 6 uur 6658.

Vellingdlrcktle

Fa. Waterdrinker.

Groot en Uetn vinden

VAN DER WERFF'8
brood PIJN

!

Gasthuisplehj 3. Tel. 2129

Krijgt U gasten?

Geen bezwaar!

WTtJ VERHUREN:
bedden, ledikanten, dekens,

tafels, stoelen, glaswerk,

porceleln enz. voor elke

gelegenheid t

Ook verhuur van leuke en
praktische hnisbars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

of 3713, Privé na 6 uur 66S8.

Particulier vraagt

ZsiZ HUIZEN
te Zandvoort, voor gcld-

belcggüig.

Mogen ook bewoond zlJn.

Brieven onder nr. 424 bur.

van dit blad.

Vermist:

ZWART KATERTJE
Roepnaam SJimmie.
Omgeving Plet Lelferts-

straat 27, Zandvoort.

Telefoon 5038.

LAMPENOLIE

In 5 kleuren, ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,

Oranjestr. 7, Zandvoort.

BEHANG RESTANTEN

voor de keuken nu zeer

voordelig.

KEUR VERF.

Parodljsweg 2, tel. 5602.

RESTANTEN BEHANG

voor de slaapkamer nu

zeer voordelig,

KEtTB VERF,

Paradljsweg 2, tel. 5602.

BEHANG RESTANTEN

voor do kamer nu zeer

voordelig.

KEUR VERF,

Paradijsweg 2, tel. 5602.

DcPOSITAIRE MARBERT

Drog. BOUWMAN,

Oranjestr. 7, Zajidvoort.

Jonge man, 18 Jr., zoekt

met spoed

KOSTHUIS
In Z'voort tot ƒ 206,—
per maand.

Brieven onder nr. 449 bur.

van dit blad.

GEHOORZAAMHEIDS-
CÜRSÜS VOOR HONDEN
Plaats voor honden van

8 è, 9 maanden tot 14 ]r.

Alleen grotere rassen.

Aanm. Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK

Echtpaar, 2 kind., b.b.h.h.,

zoekt

WOONRUIMTE
met vrlie keuken en
douche.

Tel. 2152 na 17.00 uur.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-TITIELEMAN
Flemingstr. 146, tol. 5185.

Medisch godlpl. pedicure
van het Elisabctli Gast-
huis, behandeling ook aan
huls.

BU geen gelioor bellen na
19.00 uur.

Bouwes Palace vraagt

EEN SCHILDER EN
EEN LEERL.
STOFFEERDER EN EEN
SERVEERSTER

SoU. t.a.v. de Heer Domhof,

tel. 02507-2144.

Bouwes Palace vraagt een

ERV. RECEPTIONIST

Soll. t.a.v. de Heer Domhof,

tel. 02507-2144.

Te koop:

4 KINDERFILMS
8 mm 60 mtr. ƒ 40.—.

4 KINDERFILMS
super 8 60 mtr. ƒ 40.

Alle 8 films nog nieuw
In dozen.

Tel. 070-461307 of 652405.

Te koop uit oude familie-

band 20 dubbeltjes (alle

koning Willem drie) ƒ 100.

47 oude 2i centen en 51

oude centen uit de
veertiger jaren f 75. PI m.
2,'iO internationale munten
w.o. ook nederlandse f 125.

60 unieke oude schoolklnder
Iepsboek,1cs ƒ 100. 3 antieke
kinderkamer pl.iten .f 20.

150 oude ansichtkaarten

ƒ 30. PI m. 1000 «iiir.ircn-

b.anrtjes ƒ 25. 2 oude lilnk-

kendozen f 45. 50 Rrammo-
foonplaten 78 toeren ƒ 35
en 5 doosjes nieuwe gramm.-
naalden ƒ 25.

TcL 070-461307 of 652405.

KAMER GEZOCHT
m. gebr. v. keuken, voor 2

of 3 maanden, b.v. mei,

juni, juli, liefst met bal-

kon op hot zuiden, voor

rustig echtpaar.

Tel. 020-122022.

Te koop

:

KOELKAST
tafeimodel

GASHAARD (Benraad)

2-P. GASSTEL

Telefoon 6154.

GEMEUBILEERDE
ZIT-SLAAPKAMER
te huur.

Met gebruik van keuken
en toilet.

Br. onder nr. 448 bur. van
dit blad.

C. M. DE HAAS,

T.V. TECHNICUS
Repareert uw t.v. aan huis

onder garantie.

Telefoon 02977-26549.

Worden uw

meubelen

wat kaal?
wy bekleden ze voor u met
de nieuwste stoffen.

Vraagt vrUbUJvend
prUsopgave bU

KETEL
TOTAAL-INTERIEUR
Sloterwcg 186, Badhoevedorp
Tel. 02968-3376.

Marktplein 50-52,

Hoofddorp, tel. 02503-7203.

Dorpsstraat 43-45, Uithoorn,

tel. t,.<;975-65513.
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WIJ VERGELIJKEN METTOPMERKEN MAAR
NIET MET DE PRIJS

üT 213 LAGER PRIJS
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ONDANKS INFLATIE IN 1975
DAN ALLETOPMERKEN:
ALNO
HOUENSCHILD
POGGEN POHL
SIEMATIC

BECKER
6RUCO
MULLER
SVOLTE
RATIOMAL
TIELSE
ENZ. _

WANTWIJ ZEGGEN
NADEGENOEMDEN
KEUKEN MERKEN

jfi.

Geefmijmam
HABEMAT

van RI-JO
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nog meer!

U WEETWEL

OOK RICHTEN WIJ UW COMPLETE BADKAMER IN

VRAAG NU VRIJBLIJVENDE OFFERTE, HET VERPLICHT U TOT NIETS. FINANCIERING MOGELIJK
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l^tV)jè!^
Velserstraat 12, hoek Aelbertsbergstraat, teO. ingang
ziekenhuis Joh. Deo, Haarlem-Noord - Tel. (023) - 261745
GEOPEND IEDERE DAG VAN 9.00 TOT 17.30 UUR. MAANDAGS GESLOTEN. VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID.
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Nieuwe woonruimtébeschikking haart kollege zorgen

Doorstroming wordt ernstig belemmerd
ZANDVOORT — Voor de Zandvoortse raadsleden dinsdagavond de

vijfendertig punten tellende agenda begonnen te behandelen, sprak

burgemeester A. Nawijn zijn nieuwjaarsrede uit. Gezien de belang-

rijkheid van deze rede, geven wij de visie van Zandvoorts eerste bur-

ger onverkort weer.

Er zijn enkele punten, die burgemeester en wethouders zorgen baren.

Zo ziet men met zorg de uitwerking tegemoet van de per 1 januari

m werking getreden laatste woonruimtebeschikking. Door deze door

staatssekretaris Schaeffer genomen nieuwe maatregel vervalt name-
lijk de woonruimtevergunning voor koopwoningen van boven de

ƒ120.000,— en huurwoningen, waarvan de huur meer dan ƒ375,

—

bedraagt.

'Vooral ten aanzien van de koopwoningen bestaat de vrees, dat een

grote vraag van bulten de agglomeratie, met name uit Amsterdam,
de prijzen van steeds meer koopwoningen snel boven de ƒ 120.000,

—

zullen doen stijgen' aldus de heer Nawijn, die hieruit konkludeert,

dat een toenemend aantal Zandvoortse woningzoekenden buiten

mededinging blijven en de door hen bewoonde goedkopere woningen
noodgedwongen bezet houden, hetgeen de doorstroming in Zand-
voort ernstig Tselemmert. Voorts heeft burgemeester A. Nawijn het

over mllieukampioenen, die door hun modieus geweeklaag de schijn

wekken onder milieu alleen de natuur te verstaan, terwijl men in te-

genstelling tot de leden van het kollege, niet gekonfronteerd wordt

met de schrijnende nood van woningzoekenden.
Hieronder volgt het betoog van burgemeester A. Nawijn:

De schrijnende

nood van woning-

zoekenden gaat

aan de kampioenen

voor milieu voorbij

.Mevrouw, Myne Heren,

B»j de aanvang van uw eerste vergade-

ring van 1975 begin ik enkele belangrijke

zaken uit het achter ons liggende jaar

1974 In uw herinnering te roepen
De bU het bejaardentehuis 'Huis In het

Kostverloren' gebouwde 57 bejaardenwo-

nhigen kwamen voor bewoning gereed en
werden tegen het einde van het Jaar

vrijwel alle reeds betrokken De hieruit

voortvloeiende verhuizingen leverden een
opschuiving op \iaarbij 67 woningen zyn
betrokken Daarvan hebben 45 reeds een
nieuwe bewoner Van die 45 bewoners
behoorden er 30 tot de Zandvoortse wo-
ningzoekenden Het doorstronungseffekt

van de gebouwde bejaardenwoningen is

voor wat Zandvoortse woningzoekenden
betreft op dit ogenblik dus reeds 52 6%
UT In eigen woning, 13 In huurwoning)

Woonvergunningen
Van de 453 afgegeven woonruimtever-
gunnmgen waren er, inklusief die voor

de bejaardenwoningen, 224 voor huur-
woningen, 17 voor eigenbouw door inge-

zetenen, 18 voor inwoning en voor tüde-

li)k verbm, 194 voor koopwoningen
Hiervan-

96 voor ingezetenen
27 voor agglomeratiebewoners
8 voor ekonomlsch gebondenen komende
van buiten de agglomeratie
3 voor personen duurzaam bulten het ar-

beidsproces en komende van bulten de
agglomeratie
55 voor vrüe sektorwoningen

Slechts 5 ofwel 2,58% van de 194 vergun-
ningen voor koopwoningen werdeji afge-
geven aan kopers, die buiten 'de, agglo-

meratie woonden voor woningen waar-
voor blijkens de geldende regelen géén in-

ivoners en ook géén agglonieratiebewo-
ners bereid waren de volgens taxatie be-

paalde agglomeratiepnjs te betalen

In het algemeen ging het hier om dure

womngen waarmede de woningnood van
Zandvoortse woningzoekenden niet kon
worde gelenigd

Met zorg ztet het kollege de uitwerking

tegemoet van de per 1 januari 1975 m
werking getreden laatste woonruimte-
beschikking 1974 zoals die door Staats-

sekretaris Schaeffer is vastgesteld. Im-
^ mers volgens die beschikking is voor

koopwoningen met een koopprijs van
meer dan f 129 000.— en voor huurwo-
ningen met een huurprijs van meer dan

f 375,— geen woonruimtevergunning ver-

eist

Vooral ten aanzien van koopwoningen,
waarvoor dus géén by taxatie vast te

stellen agglomeratieprijs meer geldt, be-

staat de vrees dat een grote vraag van
biten de agglomeratie, met name ook
uit Amsterdam, de pr;jzen van steeds

meer koopworüngen snel boven ƒ 120 000,-

zullen doen stijgen

Daardoor zal een toenemend aantal

Zandvoortse woningzoekenden buiten

mededinging blijven en de door hen be-

woonde goedkopere woningen — hetzij

koopwoning, hetzij huurwoning — nood-
gedwongen bezet houden.

Alt'us zal de doorstroming in Zandvoort
ernstig belemmerd worden, die m Am-
sterdam mogel;jk worden bevorderd,

maar dan wel ten nadele van de Zand-
voortse woningzoekenden
Over de door genoemde woonnumtebe-
schlkking nodig geworden wijziging van
de gemeentelijke verordening wordt over-

legd met de agglomeratiegemeenten op-
dat in Kennemerland zoveel mogelijk ge-

lijke regelingen zullen blijven gelden

Op het laatst van 1974 kwam het be-

richt binnen dat de bouw van 38 be-

jaardenHats aan de Lijsterstraat door
EMM mag worden gegund
De in 1974 begonnen bouw van het com-
plex van 135 woningen door E M.RI aan
de Lorentzstraat vordert gestadig De 40

flatwoningen voor alleenstaanden, even-

eens gebouwd door EMM , kwamen ge-

reed en worden thans uitgegeven

Busbaan
De belangstelling voor de 15 kavels in het
plan Celslurstraat-Llnnaeusstraat is

groot Beeds 12 eigenbouwers, die . be-
taalbare huurwoningen vr;imaken, heb-
ben hun keuze bepaald De eveneens voor
eigenbouw ten behoeve van de doorstro-

ming bedoelde 19 kavels tegenover het
Huis in het Kostverloren kunnen nog
niet worden mtgegeven, omdat de goed-
keuring van deze kleine planwljzlging
door Gedeputeerde Staten nog steeds

op zich laat wachten
Ondanks het feit dat van stonde af aan
het tracé van de voormalige trambaan
onbebouwd is gelaten, zodat er meer dan
voldoende ruimte is voor een eventueel
la de toekomst nodige busbaan, waar-
mede volgens de adviseurs van Gedepu-
teerde Staten rekening dient te worden
gehouden Intussen stijgen door elke

maand vertraging de grondkosten voor
de toekomstige bouwers om van de
bouwkosten nog maar niet te spreken!
Behalve de In bewerking zijnde plan-
wyzlging voor 20 eengezinshulzen aan de
Voltastraat is dan elke mogelykheid
voor woningbouw welke direct of Indirect
vla doorstroming in de woningbehoefte
van Zandvoort kan voorzien, uitgeput

In dit verband is het bijzonder zorgelijk

dat de in het streekplan voorziene wo-
ningbouw in het resterende deel van park
Kostverloren en in plan Zuid door de Mi-
nister van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening discutabel wordt gesteld

Ondanks de meest recente uitkomsten
van het door het sociografisch bureau
Meerlanden gedane herziene onderzoek
naar de woningbehoefte voor een Zand-
voort dat maximaal 18000 inwoners zal

tellen en waaruit blijkt dat beide ge-

noemde pebieden beslist nodig zijn om
m de woningbehoefte van de eigen be-
volking te kunnen voorzien

De mlUeu-bewustheid van het kollege zo-

wel als van uw .aad waarborgt het zo-

veel mogelijk ontzien van de belde ge-
bieden In het plan Zuid w ordt het geac-
cldenteerde duinterrem gehandhaafd en
in het plan Kostveloren worden boven-
dien de waardevolle, nauwkeung in kaart
gebrachte, bosschages en boomgroepen
als basis en uitgangspunt genomen bij

het ontwerpen van het bestemmingsplan •

Het welzijn van de samenleving eist een
evenwichtig beleid van de overheden,

'

waarin alle facetten zo goed mogelyk be-
hartiging vinden Tot dat welzijn behoort
zonder meer de natuur en het waken
over die natuur, doch evenzeer wordt

ZiinchüorL krijgl

nadeel ^aii de

nieiiwe MOOJiruiiule-

beschikking

Burgemeester A Nawu"

het welzijn bepaald door de mogelijkhe-

den om de behoefte aan passende huis-

vesting te bevredigen

Modieus geweeklaag

Als die mogeiykheden er niet of onvol-

doende zün dienen die te worden ge-

schapen Daarby zal een nauwkeurige
afweging van alle relevante belangen
moeten plaatsvinden, zodanig dat die zo-

veel rfiogelijk behartiging vinden Dat is

de taak van de overheden. Zü moeten
zorgvuldig acht slaan op alle facetten en
niet eenzijdig het ene doen prevaleren

boven het andere

Zorg voor het milieu mag me* ontaar-

den in modieus geweeklaag over dat mi-
lieu met gelijktijdige verwaarlozing van
liet welzijnsfacei daf 'passende huisves-

ting voor woningbelioeftigen' heet De
kampioenen voor müieu, die de schijn

loekken daaronder alléén de natuur te

verstaaji, worden niet gekonfronteerd

met de schnjnetfyLe^ood''van lobnivg-

yoekenden De leden van het kollege elke

week vele malen'

Die kampioenen worden evennim gekon-

fronteerd met de nood van de bevol-

king, veroorzaakt door üe grote overlast

van het doorgaande verkeer uit het ach-
terland dat zich — niet alleen maar op
een paar zomerse zondagen zoals nog
steeds met hardnekkige ondeskundigheid,
ook door officiële instanties, wordt be-

weerd doch gedurende vele dagen van
vele maanden van het jaar — door de
straten en ivegen van de bewoo7ide ge-

bieder van de agglomeratie Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal en van de be-

bouwde kom van Zandvoort moet wnn-
ge i om de kust te bereiken

De leden van de kolleges van de ge-

noemde gemeenten het hele Jaar door'

Die nood betreft het welzyn, is evenzeer

een mlUeu-aangelegenheid

Wegenprobleinaliek

Reeds een kwart eeuw lang doen de ge-

meentebesturen in dit gebied vruchteloze

pogingen om een adequate oplossing voor

de oost-west-verblndlng tot stand te

brengen De hogere overheden van wier

goedkeuring de gemeentebesturen af-

hankelijk zijn, nemen geen beslissingen

die tot een oplossing leiden Er wordt ge-

studeerd en ondei zocht, tilknns opnieuw
men vlucht van de ene tijdrovende en
kostbare studie in do andore zonder tot

een )>eslult te komen Intussen duuit de
nood voort en n(emt hi) toe Geen op-
lossing zal ooit volmaakt ztjn, doch la.il

men de verantwoordelijkheid dun en ne-
men tot een besluit dat het probleem
werkel;ik oplast

Het IS aan Zandvoort, dat nog altyd op
giond van zijn ligging en struktuur te-

recht bestemd is tot rekroatlegemeentc,
niet geoorloofd dat er industrieën of

liandelslnrichttogen worden gevestigd

Het gemeentebestuur houdt zich in zijn

beleid zeer consciëntieus aan deze re-

gel Het beijvert zich met grote Inspan-
ning en dito financiële offers om deze
zeer eenzijdige en daardoor in econo-
misch opzicht zo kwetsbare struktuur
blijvend de boste kansen te geven Het
bedrijfsleven, kenmerkend voor een bdd-
plaats van grote betekenis als Zand-
voort, bestaande uit hotels pensions res-

taurants, café s en \ele soorten winkels is

van een omvang, welke een veelvoud is

van die, nodig voor de voorziening van
het eigen hiwonertal
Dat bedrijfsleven heeft zich m de loop
der tijden tot die omvang ontwikkeld,
zich moeten ontwikkelen om de enorme
toeristenstromen, welke aantallen be-
reikten tot het 8- a 10-voudige van het
inwonertal, te kunnen bedienen

In de voorbije jaren heb ik bij herha-
ling gewezen op de grote risico's, welke
dat bednjfsliven loopt btj teruggang in

de economie en aangedrongen op snelle

beslissingen tav de betere bereikbaar-

heid van onze gemeente Zeker m een
algemene recessie, waarin de koopkracht
sterk terugloopt, is het bedrijfsleven dat
noodzakelijkerwijs direkt en indirekt al-

leen IS georiënteerd m de recreatieve

lektor, zoals dat in Zandvoort het geval

IS, ernstig in gevaar

Een betere bereikbaarheid zou de gevol-

gen van een ernstige recessie in haar
uitwerking kunnen verzachten
Welnu die algemene recessie is er, lie-

laas, het land gonst van de werktijd-

verkortingen bedrijtsslultlngen, faillisse-

menten, steeds toenemende werkeloos-
heid De koopkracht vermindert alge-

meen en snel Op allerlei gebied wordt
thans getracht werkgelegenlield te schep-
pen oa door stimulerende maatregelen
m de bouw en in de wegenbouw Een be-
langrijke bijdrage kan worden geleverd
door snel en goed te decideren tav de
verljeterlng van de oost-west-verblndlng
van het achterland naar de kust van
Zandvoort De kans om alsnog goed te

maken v/at Jaren werd verzuimd is nu
aanwezig'

Bij Alle conjuncturele en strukturele te- '

genheden, by welke laatste ik hl 't bij-

zonder donk aan die voor de hotellene
a in de kust, komen nog de ongunstige ^
I ffokten door de uitzondorlyk slechte zo-
mer van 1974 Vele e-ïploltanten, met
name die van strandbedrijven, hebben
daardoor met extra grote moeilyklieden
te kampen

Casino

Dat Zandvoort zyn taak als grootste bad-
jjlaals vei staat, blykt wel uit het allengs

groeiende pakket van attrakties van ni-

veau Ik noem nog eens goltterretaen,

tennispark manege, sporthal, midget-
golfbaan verkeerstuln, kinderboerderij,

bowlingbanen dolfirama, het In het af-

gelopen jaar in gebruik gestelde zwem-,
bad met verwarmde binnen- en buiten-
bassins golvenbad sprlngtoren en llg-

weiden en de in 1975 te bouwen tweede
sportzaal

Deze attrakties vormen met de aanleg
van openbaar groen, de openbare ver-

lichting de selzoenverlichtlng der win-
kelstraten en de veraorgde wijze van on-
derhoud van openbare wegen en plant-
soenen door de gemeente, alsmede de
algemeen verzorgde staat van partikulle-

re woningen en tuinen de sfeer die deze
badplaats aantrekkelijk doet zijn, óók
als vestigingsplaats van een casino Ho-
pelijk zal m 1974 die vestiging aan het
totale pakket van attrakties worden toe-

gevoegd.

Mevrouw, Mijne Heren,

Ik meen deze keer te moeten volstaan
met de, in het voorgaande in het licht

gestelde, voor Zandvoort meest essen-

tiële zaken Moge de ernst waarom het
gaat ook duldelyk worden aan de hogere
overheden van wier goedkeuring en me-
dewerking het afhangt of de door uw
raad genomen en te nemen besluiten in
het belang van de toekomst van Zand-
voort — thans d^ belangrijkste badplaats
van ons land — tot uitvoering 2njllen

komen
Ook in 1975 zal ons gezamenlijke werk
veelomvattend en ta veel opzichten niet

gemakkelijk zijn Wy weten ons daarbij
gesteund door de toewijding, ijver, be-
kwaamheid en liefde voor onze gemeente
van een team van medewerkers
Allen die het gemeentebestuur, hetzU als

ambtenaar, hetzij als vrijwilliger, op die

wyze terzyde staan zeg ik gaarne van
deze plaats daarvoor dank, waarbij ik

nuj de tolk weet van u allen Moge 1975

voor hen en de hurmen een goed en ge-
lukkig Jaar zijn

Mevrouw M;jne Heren, u hebt zich door
uw optreden in de raad in z^n samen-
stelling sedert september 1974 doen ken-
nen als een bestuurscollege — het hoog-
ste van de gemeente — dat op construk-
tleve wijze op basis van uw respektieve-

Hjke politieke overtuigingen ernstig zoekt
naar wat het beste Is voor de gemeente
en haar Inwoners in het besef dat dit al-

leen mogelijk is door steeds te zoeken
naar wat bindt boven naar wat scheidt
Vanuit die positieve grondslag moe'- het,

In de hoop dat ons Inzicht en wijsheid
zal worden gegeven, mogelijk zijn ook ia".

1975 onze taak te vervullen zoals van ons
mag worden verwacht

Fancy fair Nieuw Unicum bracht f 3800,- op

Bewoners krijgen meer huislijkheid
ZANDVOORT — De fancy-fair, die de
bewoners \an de Plevicrenvleugel van
Nieuw Unicum zaterdag van 's middags
twee lot tien uur in de avond hebben
georganiseerd heeft een bruto bedrag
\an ƒ 4305,02 opgebracht. Na aftrek van
de onkosten MUft er nog altijd een be-
drag over van achtendertighonderd gul-

den en met dit bedrag gaan de vieren-
dertig bevtoners van Nieuw Unicums
grootste vleugel de huiselijke sfeer te-

rugbrengen, zoals fancy-fair koordinator
Firn Boogaard het uitdrukt.

Naar kloosters

'Het hééft zaterdag stonn gelopen' zegt

Plm Bogaard, die uiterst tevreden Is met
de opbrengst van de bazar. In november
is Plm met zijn medebewoners gestait

met de voorbereidingen Alle vierender-

tig bewoners werden higeschakeld

De personeelsleden gingen in Limburg
enkele kloosters af en kwamen volbela-

den In de badplaats terug De opbrengst

Een mariabeeld, vele kruizen en vijfen-

twintig rozenkransen
De keikelijke attributen weiden hi Nieuw
Unicum op het 'Waterloopleln' geveild

Het 'Waterlooplein' wei-d tijdens de fan-

cy-fair zeer druk bezocht De aldaar

aanwezige veilingmeester vertelde ons,

dat hü na éen uur aJ vijflionderd gulden
In kas had
De tweeduizend loten voor het rad van
avontuur waien al voor de avond uit-

verkocht Koitoin de giabbelton, de
schlettent, het balgooien, ringwei-peu

sjoelen en de Imekenmarkt waren één
groot succes

Wooncentrum
Van de achtendertig honderd gulden

kunnen de bewoners enorm veel doen

Onze vleugel moet niet zo steilel moge-
lijk z\jn, maar zo leefbaar mogeiijk want
hot is geen zlekenhulscentium, maar een
wooncentium en om die huiselyke sfetr

te bereiken hbeben we de fancv-fali ge-

organiseerd', zo V ei telde Plm Boogaaid
Wat er van het bedrag zeker gaat ko-

men Is een scrabble spel 'Ze willen hiei

enorm graag veel gezelschapsspellen

hebben Deze spellen kosten mcei geld

dan normaal, omdat ze moeten worden
aangepast aan de lichamelijk gehandi-
capten Zo moeten de letters van een

sciable-spel op speciale blokjes bevestigd

zijn zo vei telde ons Antolnette die do

leiding ovei het personeel van de Plc-

vicienvleugel heelt

Zowel de jeugdboek, de zusteihoek als

'de huiskamer van de Plevlcienvleugel

worden van het bedrag gezellig aange-
kleed

Iedereen m oii/c vleugel heeft meege-
holpen a.Tn dit srot» surccs en da,nioro

Sjoelen ontbrak met op de fancy-fair

(Adv Ingez Meded

)

Carnavals-programma

„DE NOORO
HET PROGRAMMA LUIDT ALS VOLGT:
WOENSDAG 5 FEBRUARI VAN 11.00-12.30 UUR:
Scholenbezoek in Noord door de twee raden van elf met hun prinsen
en de boerenkapel.

,

WOENSDAG 5 FEBRUARI VAN 14.30-17.30 UUR:
Kindermiddag In de residentie met vele attrakties voor de kinderen,
die gratis konsumpties krijgen aangeboden.

DONDERDAG 6 FEBRUARI VAN 20.30-03.00 UUR:
Duitse avond in de residentie met als gasten het Karnavalgesellschaft
Hohenstein uit Wuppertal, het lady's trio, een gastaitist en uiteraard
de op alle avonden aanwezige eigen dansgarde en boerenkapel.
Gastartist: Piet Romer.

VRIJDAG 7 FEBRUARI VAN 20.30-03.00 UUR:
Brabantse avond met als gasten de Brabantse karnavalsvereniging
Standaard-Bulten met hun dweilband, een dansorkest, het lady's trio
en een gastartist

ZATERDAG 8 FEBRUARI VAN 20.30 UUR TOT VROEG IN DE
MORGEN:
Het grote karnavalsbal van de Noorderlingen met als gasten „The
Plnqulns" en een gastartist Big Mouth met verrassing

ZONDAGAVOND
wordt liet karnaval in Zandvoort-Noord besloten met een grootse
finale Een finale die haar hoogtepunt bereikt als om 23 il uur het
sein démasqué wordt gegeven

Entree ƒ 2,50 — 2 bars — Alle nrtisten bekend van radio en t,v. —
Alle konsumpties ƒ 1,25.

wordt de opbrengst ook onder de dne
'liocken' verdeeld De personeelsleden

hebben veel v.in hun vrye t(jd opgeof-

ferd voor deze fancy-fair Mogen z(j er

dan ook met een beetje gezellig bOï't-

ten?', aldus een dolgelukkige Plm Boo-
gaard

Sportklub Unicum "73

De Pleviei envleugcl maakt doel uit van
Nieuw -Unicum, waar In totaal tweehon-
derd gehandicapten hulzen In augustus
van het vorig Jaar weid op liet terrein

van de stichting Nieuw Unicum oen

sportkomplex geopend Met deze ope-

ning kwam een Integrale opzet van spor-

ten tussen gehandicapten en niet gehan-
dicapten van de giond een unieke ge-

beurtenis m Ncdeiland
De sportklub Unicum 73 opent voor ge-

handicapten en niet geliandlcapten de
mogelijkheid om het boogschieten te be-

oefenen, te tafeltemilssen, kogelstoten en
speei werpen Vier tafeltennistoams zün
aangesloten by de NTTB, terwijl de
boogschutters op mtcrnationaal niveau
goed meekomen

Basket ballcani

Thans is een rolstoelbasketballteam In

oprichting Voor deze sport, welke zon-
der moer spektakulalr is om te zien en
te doen zou SC Unicum '73 belangstcl-
1 nden uit de omgeving van Haarlem en
/indvoort willen inteiesseren Vooial

>oi gehmdicapton is een aangepaste
oi takkommodatle ei-g moeilijk te vin-

Exposilie Wiin Slevii

BLOEMENDAAL — Van 1 tot en met 22

februari exposeert Wlm Steijn in het ge-

meentehuis van Bloemendaal schilde-

rijen, tekeningen en etsen De tentoon-
stelling is, de maandagen uitgezonderd,

dagelijks geopend van 14 00—17 00 uur

den Op het terrein van 'Nieuw Unicum
is een sportveld waarop men alle buiten-

sporten kan beoefenen Het wel of niet

gehandicapt zijn speelt bij al deze spor-

ten geen enkele rol Aangepaste toiletten

en douches zijn in het gebouw aanw ezlg

Buiten liet wedstrijdspelen worden er

ook sportdagen en feestavonden geor-

ganiseerd

Wilt u meer weten over SC Unicum '73

bel dan eens op 02507-5441 en viaag
naar de heer J Khandal toestel 145,

aanwezig tussen 18-19 30 uui of ga eens
langs op een maandagavond als de sjxirt-

lleden oefenen in Nieuw Unicum aan de
Zandvoortselaan 165

(Adv Ingez Meded

)

Uw vertrouwd adres voor

PIANO'S

te\ens vakkundig stemmen
en repareren.

Pianospecialist

DE JONG
Rijksstraatweg 67 — Haarlem.
Telefoon 023-263081.

Slopersklus kan
worden afgerond
ZANDVOORT — Binnen korte tijd zal het laatste pand van het perceel
Snalucstraat 31 tot en met 39 met de grond gclUk worden gemaakt. Op
30 september startte de gemeente Z.ind\oort de sloop van de woningen
in de Noordbuurt.

De slopershamer ketste echter af op het laatste en vijfde pand, omdat
eigenaar de heer Van der Reyden zijn woning niet aan de gemeente wenste
te verkopen, zolang hij geen nieuwe behuizing In do badplaats had gevonden
Intussen heeft Ton va nder Reyden voor zlch?elf en voor de gemeente
Zandvoort een goede oplossing gevonden Hy heeft slgaienmagazyn "t Tol-
huis' van de hoer Kloprogge aan de Tolweg no 14 overgenomen met het
boven de winkel aanwezige woonhuis
Gisteren vond de ov erdracht van het Noordbuurtpand aan de gementc plaats
Op 1 maart komt het pand Swaluestraat 31 leeg te staan en verwacht mag
worden, dat de gemeenteslopers niet lang op zich laten wachten
'Het wordt overigens hoog tijd, dat wy ons huis verlaten, want af en toe

lykt het meer op een zwembad, dan op een woonhuis Het pand heeft enorm
te lyden gehad van de sloop Overal in het huis is het nu vochtig In de
achterdeur is geen beweging meer te krygen' aldus mevrouw Van der Reyden

(Adv Ingez Meded

)

voorverkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, ZandvoorLTel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

ORENAULT
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Voor uw hartelijke bewijzen van deelneming en
medeleven met het overlijden van onze lieve zorg-
zame moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder

JOHANNA MARIA KOL-VAN DEN BERG
betuigen wij u onze oprechte dank.

Uit aller naam:
G. KOL

Zandvoort, januari 1975.

Schuitengat 7.

Getroffen door de overweldigende bewijzen van
deelneming en medeleven bij het overlijden van
mijn lieve man en onze zorgzame vader, behuwd-
vader en zoon

PAXCRATUS BAKKENHOVE.\
betuigen wij U onze oprechte dank.

Uit aller naam:
C. C. M. Bakkenhoven-Brouwcr

Zandvoort. januari 1975.

Plet Leffertsstraat 19.

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven ons be-

toond na het heengaan van onze lieve moeder en
oma

CORNELIA VAN DDIJN-KOPER

betuigen wij onze oprechte dank.

Uit aller naam:
E. v. DUIJN

Tollensstraat 25.

GEVESTIGD:

N. van Berkel, apotheker

ZEESTRAAT APOTHEEK
Zeestraat 71, Zandvoort.

ZOEKT V IETS 7

Kom dan even
gezellig kijken bij

BLOEMENHÜIS

„V. d.Mey"
J. BLUYS
Ilaltestraat 65, -Zand-
voort

We hebben vast wel wat voor u !

De specialist In al uw bloemwerken !

Speciale aanbieding:

Zolang de voorraad strekt:

Moderne volzigzag

NAAIIHACHINE
elektr., geheel compleet in
cassette: ƒ 328,—

.

Met 3 jaar gratis onbeperkt
les en service bij u thuis.

ONGELOOFLIJK GOEDKOOP ! !

ROESTVRIJSTALEN CASSETTE

21 delig / 39,90

22delig/49,95

KORT'S IJZERHANDEL

J. H. VERMEIJS
Zandvoort, Haltestraat 1. Telefoon 5204.

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaai - Telefoon 023-260535.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.

KONTAKTLENZEN

OÖ
De tyd brengt niets mee dan het weer.

Gebeurtenissen worden gemaakt door mensen.
Leonardo da Vinci (1452-1519).

Maar al is het weer nu nog zo slecht, de tijd

die u wordt gebracht door

HORLOGERIE

C. WAAHING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bU de Kostverlorenstraat -

is altyd goed en u kunt er altyd van op aan.

Zijn keuze in horloges, klokken en wekkers
is enorm groot.

Komt u maar eens k^ken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

electronische apparatuur.

BUILEN:
Amsterdam-SIotermeer, 2e etage,

moderne 3-kamerwoning.

Bestaande uit: wbonkamer - 2 slaapkamers - keuken,
eiken betimmerd - douche - wasruimte - balkon op

't zuiden - grote box.
Zonnige en lichte woning in goede staat.

Blijvend vrij uitzicht. Huur ƒ 150,— per maand,
event. garage ƒ 45,— per maand.

GEVRAAGD:
Benedcnhuis + tuin, of eengezinswoning, of flat

minstens 4 kamers. Huur ± ƒ 350,— per maand.
Het gevraagde behoeft niet in goede staat Ie zijn.

Brieven ond. nr. 450 bur. van dit blad.

HOTEL CAFé RESTAURANT

DELICIA
• Goedkope prijzen voor de plateservice

• Specialiteit in pannel<oel<en

• Gelegenlieid tot liet geven van
,

bruiloften en partijen

• Grote reclame l^oude buffetten

(tevens thuisbezorgd)

• Het gehele jaar geopend

Kerkstraat 16 Zandvoort Telefoon 02507-2270

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VAN DER POL
ELEKTROTECHNIEK

OVERVEEN TELEFOON 023-25 94 91

KRANTEN - KRANTEN - KRANTEN
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

AKERSLOOT
op het SCBELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. Zaterdags van 9 tot 13 aur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRUZEN !

TELEFOON 5054.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — TeL 31 37 53 - 31 04 57
Zandvoort, Eeesomstraat 61 — Telefoon 53 51

OAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

Ook voor u heeft Koniaktlens-
Instiluut Looman . passende
lenzen in voorraad zowel de
conventionele harde , als de
comlortabeie zachte lenzen.

Vraag gratis inlichtingen en
folder of maak dlrekt uw af-

spraak Gratis proefperiode.

LOOMAN
Hallastraat 5, Zandvoort,

02507-2174.

>'u ook in Zandvooi^:

KDNSTGEBIT-
EEPAEATIES!

A. RITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

Enonne sortering

Diepvriezers en Koelkasten.
Rechtstreeks van fabriek
met garantie. BUzonder lage

prijzen.

Martex Holland B.V., Kou-
denhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-315300.

't (kinder) WINKELTJE
heeft fUne kleren voor
kleuters, peuters, teeners

en grote mensen met
kleine maatjes.

Bnnreweg 1-3, tel. 6580.

zijstraat v. d. Kerkstraat.

ZANDVOORTSE
UITVAARTVERENIGING
Besrafenis - Crematie

Transport

Keesomstraat 61. TcL 5351
Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

nONDENKAPSALON
RENéE SCHRAMM
Voor vakkmidig knippen,
scheren, trimmen, wassen,
oorbehandeling, voet-
behandeling etc.

Hondenspeciallst sinds 1955
Troelstrastr. 7, tel. 4999.

HEERLIJK BRUIN
EN GEZOND!
Maak eens kennis met ons

SOLARIUM
Per keer ƒ 3,—

.

14 dg. bruiningskuur ƒ 75,—
Sauna Wim Buchel,
Zandvoort, A. J. v. d. Moo-
lenstraat 47, tol. 5829,

privé 39G5.

UW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
specialist.

•T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

DESSO
voor Zandvoort

T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

UW GORDIJNEN MAKEN?
Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bureau

lADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Gedipl. tnstall. - Erk. A.CJ. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

i

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpenplein. Tel. 5068. 3612, 2518.

Denkt u om het weekendbloemetje?
Wy hebben een grote sortering SNIJBLOEMEN en een prachtige

collectie groene rijk bloeiende KAMERPLANTEN in onze winkel. En
de prijzen vallen heel erg mee ! \

Bloemen-

magazijn //ERICA"
GROTE KROCHT 24 ' — Anno -1908 TELEFOON 2301

ADIATOR
IROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur

BEZOEKT DE.

AUTOMATENSPEELZAAL

KERKSTRAAT 11

Dagelijks geopend.

GEZELLIGHEID

!

~ SFEER

!

DE NIEUWSTE SPEELAUTOMATEN

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEDTAFIJT, o.a. Hatema, Desso, K.V.T.,

Ploegtapüt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
lilATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Linoleums Krommenie — VUtzeil —
Balatred — Tapitlex — Hengafelt tegels.

Alles voor uw woning !

Luxaflex jalouzieën — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

~ö}W

pdp^se^.'Cïiiap'^^©ed \MhenU
-f)^

HOFVAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

RESTAURANT „DEWI"

Sfeervol en uniek is het restaurant

voor u die de Indonesische
gerechten prefereert of wil leren

kennen en apreciëren.

KLEINE HOUTSTRAAT 113, '

HAARLEM. TEL. 023-321842.

Elk weekend toevoeging apart menu,

bovendien iedere dinsdag en

woensdag maaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65+-ers.

Restaurant [T^

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreserverlng aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

Chinees Indisch Restaurant

LOTUS
Bloemendaalseweg 35,

naast Postkantoor Bloemendaai.
Telefoon 023-267374.

Meer dan 100 zitplaatsen.

Zaal voor recepties, bruiloften en diners

Tevens mogelijk om gerechten af te

halen. Ook telefonisch te bestellen.

Exclusief

Excelent

axim
RAADHUISSTRAAT 4. HEEMSTEDE

De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas • Petlt Fondue • Zalm -

Saté enz.

Hestaurant

OE HANEE/iLli
SMAKELIJK ETEN

Cbef kok
R. Onin

de eigenaar

Exclusieve
keuken.

Bij ons alt eten,

iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 3M769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

DANSEN EN DINEREN
70 METER BOVEN DE
ZEESPIEGEL.
Soirees zat. en zon. 19.30, matinee
zon. ]S uur m.m.v. liet orkest
COR IIALLB
In het Panoramarestaurant,
Bowling- en kegelbanen en
Biljartzaal.
Dagelijks geopend.

BOUWES PALACE
Zandvoort, 02507-2144. f

mtmttmmntmmitmmmmtttMi»!***!***

Tot ziens in de

OASE BAR
Het karnavalsweekend

(7, 8 en 9 februari) geopend tot de
vroege uurtjes.

Kosterstraat 9 — Zandvoort.

ALLIANCE CASTRONOMIQUE
Sfeervolle rustpunten mor verveende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Fran$aise Salie aManger „La Reine^' - Patisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253
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Sport- ZANDVOORTMEEUWEN-AVA 8-12

uitslagen
ZATERDAG 25 JANUARI

VOETBAL
ZandTOorimeeuwen

A-pupillen:

Kenriemers—Zandv.m. 1, 0-2

HBC 2—Zandvm. 2, 11-1

Zandv.m. 3—Halfweg 3, 9-0

Zaiidv.m. 4—DSS 4, 1-0

Schalkwek 5—Zandv.m. 6, 1-3

B-pupUIen:

Zandv.m. 2—^Haarlem 2, 1-1

Halfweg 3—Zandvjn. 3, 0-3'

Hoofddorp 4—Zandv.m. 5, 2-3

Zandv.m. 7—TYBB 9, 9-0

Zandv.m. 6—DSS 6, 1-3

HANDBAL
ZandToortmeeuwen

m.p. Zandv.m. 1—KIC 1, 7-2

ZONDAG se JANUARI

VOETBAL
ZandToortmeeuwen

ZW 1—Zandv.m. 1, 3-1

Hoofddorp 3—Zandv.m. 4, 2-2

A-junioren:

DSS 3—Zandv.m. 2, 0-6

dames:

Yellow Blrds—Zandv.m., 1-8

TZB
VVD—TZB, 3-1

HPC A4—TZB A2, 1-3

Off. dealer

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. AUPHENSTBAAT 102

ZANDVOORT. TEL. (B«)7-4S66.

j i-- ri»**

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen

d.s.: ODIN 3—Zandv.m. 3, 4-11

h.s.: Zandvjti. 1—AVA 1. 8-12

Zandvjn. 2—Conoordla 2, 17-16

hj.: Berdos 1—Zandv.m. 1, 10-12

Sport-
programma

ZATERDAG 1 FEBRUARI

VOETBAL
Zandvoortmeeuiren

Zaiidv.m. 2—VEW 3, 15.30 uur
Zandv.m. 3—ODIN 9, 15.30 uur
Kermemers 6—Zandv.m. 4, 15.30 uur

A-Junioren:

Zandvjn. 1—IJmuIden 1, 15.30 uur
Kennemerland 4—Zandv.m. 2, 12 uur

B-Junioren:

ADO'20 1—Zandv.m. 1, 14 uur
Zandv.m. 2—Halfweg 2, 14 uur

C-Jnnioren :

Zandv.m. 1—HBC 1, 14 uur . . ^„
Bl'oemendaal 2—ZandvJn. 2, 15.15 uur
TÏBB 4—Zandvjn. 3, 15.18 uur

TZB
Geel Wit BI—TZB BI, 14 uur
Hlllegom Cl—TZB Cl, 14 uur
THB C2—TZB C2, 14 uur

/

HANDBAL
ZandToortmeeuwen

m.p. Nw. Vennep 1—Zandvjn. 2, 14 uur

B,A,S,K,E,T,BAL \

Typsoos Lions

Typsoos 2—White Stars 5 (dames) 19 u.

Typsoos 1—Delta Lloyd (heren) 20.30 u.

HCK B—Typsoos C (JJC), 16 uur
Sea Devlls A—Typsoos A (JAA) 17 uur
Alcrldes C—Typsoos C (JAC), 17.15 uur
Akrides D—Typsoos C (MJA), 17.15 uur
AUcm. Guardians A—Typsoos A (JWA),
15 uur

ZONDAG 2 rSBRUARI

VOETBAL
ZandToortmeeuwen

Zandvjn. 1—Vltesse "22 1, 14.30 uur
Zandvjn. 2—Bloemendaal 2, 10 uur
Zandvjn. S—Beverwük 3. 12 uur
Zandvjn. 4—TYBB 2, 12 uur
Stormvogels 5—Zajidv.m. 5. 12 uur
Zandv.m. 6—HBC 4, 12 uur
Zandv.m. 8—Bloemendaal 7, 9.45 uur
SVY 7—Zandvjn. 9, 12 uur

A-Junioren:

Velsen 1—Zandvjn. 1, 12 uur
Zandvjn. 2—DSS 3, 12 uur

TZB
Heemstede—TZB 2, 14.30 uur
Oeel Wit 3—TZB 3, 12 uur
Spaamevogels 4—TZB 4, 12 uur
TZB 5—WD 4, 12 uur
DSK 6—TZB 6, 12 uur
TZB 7—00 8, 9.45 UW
TZB Al—SchalkwUk Al, 12 uur
TZB A2—EDO A4, 9.45 UUr

HANDBAL
ZandToortmeeuwen

d.».: Zandvjn. 1—OO 1, 12 uur
Zandv.m. 2—Hoofddorp 1, 10 uur
Zandv.m. 3—KIC 4, 15.10 uur
h.s.: Zandv.m. 1—KIC 1, 14 uur
Zandv.m. 2—Hoofddorp 1, 10.55 uur
d.J.: Zandv.m. 1—TYBB 1, 17.10 uur
h.j.: Zandv.m. 1—Sp. Vereent 1, 13 uur

(Adv. Ingez. Meded.)

BC LOTUS PROMOVEERT
TOCH
ZANDV<X>BT — De Nederlandse
Badminton Bond heeft de Zaad-
voortse badmintonklub BC Lotus bU
keuze laten promoveren.
In een van onze vorige nummers
maakten wy melding,- dat het eerste

team van de badmintonklub de kam-
pioenstitel miste door een bestuurs-
fout. Datum en tUdstip van de sleu-

telwedstrüd op 16 november tegen
Minerva, waren foutief overgenomen
en zo kwam het, dat de Zandvoorters
niet kwamen opdagen in Amsterdam.
Door deze voor BC Lotus zo ongeluk-
kige gang van zaken werd Minerva
tot winnaar uitgeroepen en daarmee
hadden' de Zandvoorters de kans op
de titel verspeeld. Pogingen van het
BC Lotus' bestuur bU de bond en Mi-
nerva om"de wedstrijd alsnog te laten
verspelen mislulrten en Zandvoort
had de hoop op promotie al laten va-
ren.

Deze week lu-ceg de badmintonklub
officieel van de t)ond te horen, dat
men alsnog gepromoveerd was naar
de overgangsldasse. De kampioenen

van de vier afdelingen van de eerste

klasse promoveerden automatisch. De
ploegen, die op de tweede plaats van
die afdelingen waren geëindigd te

weten KLM, ODS, Oranje Wit en BC
Lotus mochten in een onderlinge kom-
petitie gaan uitmaken, welke klub als

vijfde zou promoveren. De bond heeft
echter besloten het niet tot promo-
tiewedstrüden te laten komen en
heeft de keuze laten vallen op het
ongeslagen BC Lotus.

Kommentaar van een dolgelukkige
BC Lotus voorzitter Hans van der

Miie: 'De bond is gezwicht voor onze
argumenten en dat vinden wc ei-g

sportief. Dit is gerechtigheid, want de
wedstrijd tegen Minerva hadden wij

liesllst gewomien.'
Behalve het eerste team is het derde
team gepromoveerd naar do eerst»

klasse. Het vierde team is eveneens
kampioen maar moet om naar de
tweede klasse te kimnen promoveren
nog op 3 februari in de Amsterdamse
Gelderlandpleinlial promotiewedstrij-
den spelen.

TZB drukte niet door
HAARLEM — TZB heeft moeten ajha-

ken in de race om de belangrijke tweede

plaats, die ook recht geeft op promotie.

In een slechte wedstrijd verloren de

Zandvoorters met 3—1 van VVD. Pikant

detail hij deze nederlaag is dat twee van

de drie Haarlemse doelpunten werden

gescoord door ex-TZB-er Ron Klaver.

TZB startte bijzonder behoudend en' gafWD de volle gelegenheid om de offen-
sieve akties te ontplooien. De Zand-
voorters vertoonden een matheid In hun
spel, waardoor ze halverwege de eerste
helft op een achterstand kwamen te
staan.

Invaller-keeper Peter Borman moest ca-
pituleren toen Bon Klaver de bal uit

een onoverzichtelijke situatie in het doel
prikte. Hiervoor had Peter Auberlen een
reële mogelijkheid gemist. Hij kreeg plot-
seling een vrij veld voor zich, maar door
een gliJpartU kon liy de bal net niet de
goede richting geven.

Even na de rust bracht Peter Auberlen de
spanning evenwel weer terug. Doordat de
keeper en een achterspeler van WD el-

kaar hinderden kon hiJ na goed doorzet-
ten de gelijkmaker laten aantekenen.
TZB verzuimde om door te drukken. Het
resultaat hiervan was dat Willems 25
minuten voor het eindeWD opnieuw op
afstand bracht. TZB had geen ant-
woord klaar en Klaver bepaalde de eind-
stand zelfs nog op 3—1. Zondag over een
week ontvangt TZB op het Kennemer-

Gewijz. openingstijden

Postagentschap Noord

ZANDVOORT — De openingstijden van
het'postagentschap Pasteurstraat zijn als

volgt gewijzigd:

Maandag van 13.30-18 uur; Dinsdag tot

en met vrUdag van 9 tot 18 uur.

sportpark THB, dat
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NOG ACHT NACHTJES SLAPEN - DAN OPENT

/t^TT^Tqk. CAMPINGSPORT HAAR NEUWE PAND AAN DE

RAADHUISSTR. 86-88 TE HEEMSTEDE

OOITNEERZOEKEN
wantin,

zwanenburg

is miva
Eksklusief voor Nederland!

En alleen bij MIVA.

Massief, puur houten zitgroep met

donszachte Icussens

vlotte twee- plus driezits

Alleen bij MlVA voor 1985,-

miva interieur
dennenlaan 53 -zwanenburg -telefoon 02907-4590/5909

Uitgebreid is onze collectie

:

Jachtartikelen
Loden jassen, kort en lang
Kniebroeken en kousen
Schotse wollen truien

Tweed petten

HAA^LEIVSS JACHTHUIS
Lange Veerstraat 26, Haarlem. Tel. 023-321423.

IJZERHANDEL ZWAGER B.V.
HOOFDWEG 726 — HOOFDDORP
HOGEWOERD 111 — LEIDEN

'IÏeüga-tapijttegels^
NU

ƒ 10,- per nt2 goedkoper?

' Voor zover dat Heuga-Tapijttegels '

tweede keus betreft klopt dat wel.

De kosten ca. ƒ 26,— pér m2. Maar
die onzichtbare schoonheidsfout-

jes daarin zijn wel zichtbaarder

dan u denkt. Hoe zichtbaar kunt u

bij ons komen zien.

Voor ca. ƒ 36,— per m2 - dus ƒ 10,—
per m2 meer - koopt u Heuga-Ta-
pijttegels eerste keus met 5 jaar

schriftelijke garantie. Oké, dat
maakt een kamer van ca. 20 m2 dan
ƒ 200,— duurder, maar die hogere
uitgave is wel meer dan 100% ver-

antwoord dachten wij.

Er is keuze uit 8 soorten Heuga-Ta-
pijttegels in 53 kleuren. Allemaal
ergernisvrije vloerbedekkingen
voor jarenlang woonplezier. Niet

alléén van haar, maar ook van
acryl, nylon, berberwol enz.

Daaronder soorten, die als kamer-
breed tapijt gelegd kunnen wor-
den, naadloos en dus zonder
schaakbord-effect.

U moet beslist eens komen kijken.

U zult dan ervaren, dat wij voor
kopers van grotere hoeveelheden
eerste keus Heuga-Tapijttegels of

ander merktapijt, best aardig kun-
nen zijn.

OOK VOOR ECHT TAPIJT

V

Korte Gierstraat 1 (zijstraat van Gierstraat)
Haarlem-Cpiitriim.

Geopend: alle dagen van 1-6 uur.

's Zaterdags van 10-6 uur.

's Maandags gesloten.

Ook inricliters van directiekamers, toonzalen,
kantoren enz., enz.

MASSIEr EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

Set Pt0$cU|m|$
AUéén

Sehagchelstraat 27,

Haarlem, tel; 023-327019.

Te koop:

FIAT 850

voor de sloop, motorisch
Iji.g.st., nieuwe banden.

Orchideeënlaan 28. Heem-
stede, tel. 023-281267 na
19.00 uur.

Wilt u graag een zelfstandige baan met eigen
verantwoordelijkheid bij een dynamisch be-
drijf, komt u dan eens praten bü „D.E.L."

Wij vragen:

een medewerkster
voor de afd. bijdrage.

Zij zal na een Inwerkperiode belast wor-
den met o.a. de debiteurenbewaking.

een medewerker
voor onze afd. schade.

Uw toekomstige collega's hebben drin-
gend assistentie nodig. Zij die ervaring
hebben en zich van uitstekend neder-
lands bedienen, zowel in woord als ge-
schrift, genieten de voorkeur.

een medewerker
op de afd. ledenadministratie.

Na een inwerkperiode zult u zelfstandig
moeten kunnen werken.

Accuratesse en een goed gebruik van
nederlands per telefoon en brief wordt
van u verwacht.

Voor al deze funkties Is minstens MAVO en
typevaardigheid vereist.

Naast een goed salaris bieden wij een 13e mnd.,
7,5% vakantietoeslag en evt. reis- en/of
studiekostenvergoeding.

SoU. tel. 02963-1280 of schriftelijk aan de di-
rektie.

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING

jjUakaLa

Hoger Einde Zd. 6-7, Ouderkerk a. d. Amstel.

MEUBELEN

U weef wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéslraat 115, Haarlem

' t/o De Vries

OPEN HAARD?
KOSTER HEEFT ACLES!

ie HOUTBLOKKEN
ic VLAMKOLEN
i^ BRIKETTEN
• TURF
-A- HOUTSKOOL
i^ AANMAAK-

BLOKJES enz., enz.

TEVENS EIKEHOUT
voor rustiek meubilair,
balkentafels, plafondbalken,
open haard, schouwen, parket enz.

I KOSTER
I EIKEHOUT b.v.
* Cruquiusdijk 79 (bij het gemaal)

g Vijfhuizen. Telefoon 02508-457.

e SHIRT RECLAIVIE
STICKERS
SHOXA/CARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERIJ OASE
KERKLAAN SS HEEMSTEDE TEL 023-28.Sfl01

Begin nü met

SMYRNA-

KNOPEN

van Pinsouin Tapis

48 kleuren liggen voor u
klaar - ook in gedeelten.

WOLLANA
Tempeliersstr. 68,

telefoon 023-312470.

Parkeergelegenheid.

MATRASSEN-
CENTRALE

Wij maken uw stoel-,

boot- en caravanKussens

In elke gewenste maat.

SarphatiparR 16, A'dam.
telefoon 020-717687.

Ook te bestellen op ons
magazijn Herenweg 47,

Leimuiden, tel 01721-880»

Oit ontzag voor uw lange

armen hebhen wi)

OVERHEMDEN MOUWL. 7

in voorraad. Zelfs het gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwUl ook dat

extra knoopje niet vergeten

la.

In vit en bovendien 12 mo-
dekleuren. .

SPIERINGS
heren- en Junlormode,
Hoofdstraat 178, HiUegom.

PABKET-
VLOERENHOUT

6J mm massief, vanaf

ƒ 25,— per m2, w.o.

Java teak, Cambala,
Merbau, Eiken, Panga-
panga, Mahonie enz.

De grootste sortering.

Door ons te laten leggen

voor bilUJke prijs.'

Opknap van bestaande
vloeren.

TROPIC-PARKET
Teyüngerlaan 35,

Sassenheim, • tel. 02522-

11355 of 03402-2091.

antuk
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantlek,
leuke verlichting,

perzlsche tapijten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bU
ons komen kijken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Julianalaan 9,

Uithoorn.

Tel. 02975-66455 Ot

O2974-S09.

ledere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.
Dinsdags gesloten.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwijl u wacht.

Ook autosleutels.

Volgens codenummer!

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede
Zaterdag 's middags gesloten

Op ons moderne ifantoor is wegens voort-
gaande uitbreiding der werkzaamheden plaats
voor een

mnl./vrL assistent

accountant
De gedachten gaan uit naar iemand,
die na een inwerkperiode zelfstandig
jaarstukken kan opstellen.

Goede honorering en secundaire ar-
beidsvoorwaarden.

Accountantskantoor Van Swol
Camplaan 33 — Heemstede
Telefoon 023 - 28 81 56

m
Elke werkdag van
hall negen tot hair één
en van halt twee lot
half zes geopend.
Nu bovendien ook
vr/idagavond van
19.00 -21.00 uur.
En zaterdag's van
10.00- 12.00 uur.

U benl welkom.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg. te aanvaarden.

.PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & öCnlJdia b.v
De Ridder & Striibis B.V. Dir. J.M. Strijbis. makelaar en taxateur
onroerende goederen, Adr. Pauwlaun 29 te Heemstede. Teleloon; 023 - 288550'

Voor een nieuwe Daf Voor een goede inruilauto

met Bovae garantie

DAF 44 — DAF 46 — DAF 66 — DAF MARATHON
Ook voor: Banden — Onderhoud — Reparatie — Herstellen schade

volgens fabrieksvoorschriften.

DAF
OFF. DEALER

H. P. KOOYMAN
Brederodestraat 6-10, Zandvoort.

Telefoon 02507-3242. DAF
OFF. DEALER

Wij vragen met spoed-

vlotte cassières
in ons steeds groeiende levcnsmiddelenbcdrijf in Zand-
voort.
"Wij betalen aan 'een goede kracht een aantrekkelijk sala-
ris.

Goede sociale voorwaarden, prettige werksfeer.
Reiskosten worden vergoed.

TEVENS KUNNEN WIJ PLAATSEN EEN

pittige jongeman
plm. 18 jaar, ter assistentie in ons bedrijf.

Event. opleiding als bedrijfsleider ass. is mogelijk.

Sollicitaties na telefonische afspraak met de heer Alders.
Telefoon 02507-6646.

DE DAGMARKT
STATIONSPLEIN 9 - ZANDVOORT.

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.
Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

DE WITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Benncbroekerdijk 205b, Cruquius, Haarlemmermeer,
telefoon 023-283437. Let op juiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrleterrein,
maar voorbU Signode» Ie nieuwe weg links, de middenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vrijdag koopavond van 7-9 nur.

Haarlem
Eüeine Houtweg II,

telefoon 023-313140.
's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselschadeptein 8,

telefoon 023-375674.

's Maandags gesloten.

iJmuiden
Lange Nieuwstraat 184,
telefoon 02550-13120.
's Maandags gesloten.



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDEPJHOUT

<^^r=rm^^

zandvoorts^^^
nieuwsblad

mt%a

Uitgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 26i.

Kantoor Stationsweg 38, Aaltme"r,
telefoon 02977-25141, 5 lynen.

Abonnementsprijs ƒ 16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashulspleta 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Redaktle telefoon 2472 of 4281.

Advertentietarief 22 cent per nim.
Aantrekkelijke kontrakttarieven op
3p aanvrage. Ook komblnatletarle-
ven met de overige bladen van RJ".
Banlo-elatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Goed voorjaar verwacht in de badplaats

in Zandvoort
ZANDVOORT — Eén feit staat na het

3,tgeloptn weckend vast: Voor een ople-

vlnffsprimeur-ln winters Zandvoort kan
liet I[ai;naval, dat gisteravond in.Zand-
voori is losgebarsten, niet meer zorgen.

Het weer was prins Wullum de aclitstc,

Erik de eerste of welke karnavalsprins

dan ook, te vlug af. Een warm voor-

Jaarszonnetje trok duizenden mensen
naar de badplaats.

Zandvoort had zlcli enigszins op deze

massale Intoclit voorbereid. De heer
Ijandman, exploitant van de gelijkna-

mige horecazaak in de 'Kerkstraat: We
hebben dit Jaar nog geen slecht weekend
in het dorp gehad. Tot nu toe was het
ellce zondag mooi weer en in deze tijd

van het jaar trekken de mensen er bij

redelijk weer op uit.

De weekends In Januari hebben \vp inooi

me<^epikt, maar uiteraard was do eei-sta

2x>ndag van februari de topper. Zo druk
als zondae^hebben we zo ^Toeg in het
jaar nog niet meegemaakt'.

-lu bikini

Voor de horecaondernemers In het dorp
was het een plezierige bijkomstigheid,
dat de strandpaviljoens nog niet open
zijn. Een enkele caié-elgenaai had zIjn

' terras uitgezet en ongetwyfeld had men
zondag op het strand goede zaken ge-
daan.
Nu waren het alleen de vishandelaren,
die profijt trokken uit het druk bezochte
Zandvoortse strand. Men stond graag in
de rU om een stuk zeebanket te bemach- •

tigen.

Zonnen achter glas was er op het strand
nog niet bIJ. Wel op de terrassen in het
dorp en in de Zandvoortse tuinen. In
Zandvoort zuid werd zelfs al de' eerste'

zonaanbidster in bildni waargenomen.

Files
Ook de verkeerspolitie van Zandvoort
had de handen vol aan de grote stroom
auto's, die de vroege dagjesmensen naar
en uit^de: badplaats brachten. Aanr^óüi-
gcn dêdcii iioh>praktIsch niet voor, maar
wel begonnen aéh tegen vier,uur in de

'Tntdtfaf~flldrt!?n«*iaiy&^-"QnL:haifr<^'
had ach een file gevormd- van hotel

' Bouwes Palace af tot ver In Heemstede.
Brigadier van politie J. Popkema: 'Het
is vreemd, maar de bezoekers van Zand-
voort prefereren "altyd de Zandvoortse-
laan boven de Zeeweg, die de auto's veel
sneller kan verwerken. Wat betreft de
toevoerwegen is Zandvoort een flesse-

hals en dat geeft uiteraard problemen
om weer snel thuis te komen. We hebben
by de noord boulevard, al borden ge-
plaatst, die de richting vla ,de Zeeweg
naar Haarlem en Amsterdam aangeven,
maar al rydt men in de buurt van de
Burgemeester Engelbertsstraat, dan nog
geelt men vla de Hogeweg en Gerke-
sti-aat de voorkeur aan de Zandvoortse-
laam, terwUl de uittocht vla beider af-
voerwegen heel wat sneller zou verlopen.
Waarom hot merendeel voor de Zand-
voortsela'an kiest Is me een raadsel en
dat tcrwyi de Zeeweg de voordelen heeft
gescheiden to zUn door een middenberm
on door een prachtig stuk natuur loopt'.

Ook de NZH had de liandcn vol, of lie-

ver sczcgd de bussen vol aan Zandvoort.
In de late middaguren moesten drie ex-
tra bussen worden ingezet om de dagtoc-
risienstroom te kunnen veru'crken rich-
ting: Amsterdam.

-M konden de exploitanten van strand-

'

paviljoens nog niet mee profiteren van
do 'voorjaarsdrukte', Indlrekt heeft men
op het strand toch wel profyt van de tot

nu toe zachte winter. Maandag arri-

veerden de bulldozers weer op het strand
om het zand voor de strandpaviljoens,
die op 1 maart weer open gaan, op te

hogen.
Omdat de winterstormen uit de voor het.
strand gunstige zuldwesterhoek hebben
gewoed ligt er genoeg zaad tegen de zee-
reep om 'terpen' voor de strandpavil-
joens te voi-men.
Strandexploltant Leen Brand: 'We hoe-
ven nu gelukkig geen zand van het laag
gelegen strand weg te schuiven en dat
scheelt ons een bom duiten. Het vorig
jaar hadden we hot heel wat slechter.

i1-.

LANGS DE VLOKDLIJN

Een leven zonder vi;oiykhcid, is als

een lamp zonder olie.

Sir Waller Scott (1771-1822)

Twaalf maanden zomer

bij solarium Buchel

p^^^KfSWiïli !'5^!j|iSt-''»iri^*

De bullilozer op het strand: .Een teken,

dal de KiTiter op zijn retour' is.

Toen waren er strandpachters bü, die

aan grondwerkzaamheden drieduizend
gulden kwyt waren, omdat dei ophogin-
gen totaal waren weggeslagen. Nu'zyn
we met de helft van^het gek) met^het
zaadschuiven klaar, en' liet Js 1uiteraard;

.«. meegenomen,- al§4tf'm'^^'ê-'vaöfé'Têbitéii

^wat lager' zit." '-; ''"'^'/^ '^'%\ '!' "'f'
En het was deze week te merken, dat
het met de zandschulvlngen nlqgal mee-
viel, want als de bulldozer een dagr door
het strand had gezwoegd, kon de vol-

,gende dag al een aanvang genomen wor-
den met de opbouw van de strcmdpavil-
joens, die van Imaart tot 1 oktober geo-
pend zullen zyrt.

Oplimisliscli
Eveneeixs optimistische geluiden over het
komende seizoen hoorden we viin 'WV-
dlrekteur Theo Hllberts, die einil JanuaH
al meer aanvragen voor grosjpsrelzen
had verwerkt, dan medio maart van het
vorig Jaar. 1

Deze groepsreizen betreffen de voor-
Jaarsrelzen naar de badplaats en Theo
Hllberts cyfert voor: 'By deze reizen
gaat het om groepen met geriiiddeld
meer dan veertig personen, die In het
voorjaar met als absolutie plek Pasen,
naar Zandvoort komen. Van dH soort
internationale busreizen hadden we er
op 19 maart van hot vorig jaar een en
veertig verwerkt, terwyi we nu rocds aan
de drie en veertig zitten*.

Maar dit zyn niet de enige cyfers waar-
aan de WV-dlrekteur zijn optimisme
staaft, w&nt ook het reserveringssj'stecm
vertoont een stijgende lyri. Theo HUberts

AUTO-RAI

Werkgroep

onderzoekt zin

welzijnsberaad
ZAliDVOORT — Enige tijd geleden is

door de gemeente Zandvoort de vraag

gesteld oj behoefte bestaat aan de instel-

ling van een plaatselijk welzijnsberaad,

dat dient ter bevordering van het toel-

zijn van de plaatselijke bevolking.

Zo'n beraad zou naar de mening van de

werkgroep velzynsberaad, gericht moe-
ten zyn op een evenwichtige afstemming
van behoeften en reallserlngsmogeiykhe-

den in de afzonderUjke wclzUnsgebleden
en In het geheel hiervan.

De werkgroep erkent, dat er een grote

mate van welwillendheid Is onder de
versclilllende groepen, die op een of an~

, dere wyze met een stuk welzynszorg zyn
'

belast, zy meent niettemin dat het man-
keert aan voldoende overzicht, coördina-

tie en overleg inzake de verschillende

welzynssektoreii.

Om na te' gaan, of deze veronderstel-

ling op juistheid berust heeft de werk-
groep bestaande uit de dames A. Braun-
Pompex en J. Overpelt-Reuter en de
heren J. Keman, D. Luik, J. G. Ander-
son, J. G. wynbeek en D.' Luik een vra-

geniyst verzenden aan circa honderd
besturen.

:U'. -
I ''n 'JSa

ZANDVOORT — Al is het dan niet zo'n

groot kompleks, als in het aanvanke-
lijk aan Zandvoa't;t toebedachte twaalf

.Na vijjtlen jebruari sal.de uiJsZajr _^n ...Maanden .zomerplan, ;.was opgenomen

'deze enquête bekend, worden gemaakt en

eerst dari zal blijken of een .welzijnsbe-

raad zin hec/t.

'sportsChDoUioUdêr IVim Eucliel laatliet
kunstzonnetje het hele Jaar door in

Zandvoort schyncn.
'Ik ben naast myn saima een solarium

hierover: 'We hebben voor het voorjaar

al twee en vyftig reserveringen geboekt
on dat zyn er nu al dertig meer dan het
vorig jaar. Nu zeggen deze cijfers niet zo

veel. maar als Ik naar de verhoudingen
kyk. dan zie Ik -toch duideiyk, dat we in

do lift zitten. Als het zo doorgaat kan
het voorjaar wel eens erg goed worden.

Zondag 2 februari in Zandvoort. Sleclits

de dikke jassen verraden, dat het nog
geen zomer is.

* 1975 ik

AVURF-FRAET'

WULLUiM V. d. WURFF
Scharrekoppc en Noorderlingen
gaen ons kama%-al bezingen.

Van 13 tot en met 23 februari aanst|>an-
de, In deze krant vindt u alles ovei' dit

evenement!

Fh A T
service

ZANDVOOET
BURG. VAN FENERIAPLEIN 27

TELEFOPN 4580

Slagerij BURGER
TOPSLACERS
HALTESTRAAT 3.

TOPTIPS VOOR VRIJDAG EN
ZATERDAG

500 sram ROSBIEF
mals en mager . .

.

5,98

500 gram SUKADELAPPEN '4,48

500 gram ÏIAMLAPPEN 4,48

500 gram pracht
Km 3,98[NDLAPPEN

VOCE DE BOTERHAM
100 gram StAGEESHAM en
100 gram AM. COENEDBEEF
samen van 2,78 nii

100 gram ARDEN. IIAM en
100 gram ACHTERHAM
samen van 3,56 nu'

DE HELE WEEK
4 SLAVINKEN
100 gram HAM en
100 gram BOTERHAMWOEST
samen van 2,07 nu 1,49
Afslag HART 50 CENT p. 100 gram

IEDERE WOENSDAG
500 gram heerlijk
VLEESGEHAKT 2,98

1,98

2,68

2,50

In ieder geval beter dan vorig Jaar en
toen was het voorjaar al redciyk goed'.

Optimistische geluiden dus uit de bad-
plaats, waar men hoopt,' dat liet vroege
voorjaarszonnetje blijft schüncn, want
zo vertelde ons een caféhouder: 'Voor
een weekend, zoals wc het nu gehad
licbben leken ik voorlopig de eerste
maanden'.

MODES

VOOR O'PRECHTE VROUWELIJKE MODE.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag: en nacht bereikbaar.

K. G. VAN DER MIJE PZN.

WETHOUDER
(sociale zakeii en volksgezondheid)

is verhinderd op

woensdag 12 februari 1975

spreekuur te houden.

VOOE GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
K]X»KEEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-l8i — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

JFJARENPLAIN

ZANDVOORT — Vele ingesetcnen
van Zandvoort en vooral de beiooners

van de Kostverlorcnstraat hebben
het rooien vaii bomen aan de Kost-
verlorcnstraat met verschrikte ogen
gadegeslagen.
'Moet er nu nog meer af, van dat
beetje gi-ocn wat Zandvoorts cen-
tnun bezit' zo vroeg men zich angstig
af -en inderdaad zyn de twee eerste

blokken van de Kostverlorcnstraat
ontgroend.
Voorlopig hoeft men echter niet be-
vreesd te zyn, dat nog meer iepen een

prooi worden van de zaag van pu-
blieke werken, want verder dan op do
foto gaat men de eerste jaren niet,

want zo vertelde ons de heer AaU van
pw: 'Op de plaatsen, waar wc bomen
gerooid hebben, worden bimienkort
Jonge iepen geplant en er gaat wel
vyt jaar overheen, voor deze boomp-
jes groot en sterk genoeg zyri om
beschutting te bieden voor onze vol-

gende slap en dat Is hel rooien van
Ix>men in het middengedeelte van
de Kostverloremtraat'.
De beschutting Is de reden, dat de

bomen op do Zeestraat de eerste Ja-
ren biyvcn staan, want op hun beurt
inooten do oude iepen op de Zee-
straat de Jonge aanplant op de
Kostverlorcnstraat beschermen to-

gen de zeewüid.
De bomen aan de Kostverlorcn-
straat moestcji wordeii gerooid, om-
dat de rijweg wegcTis maatregelen
voor de verkeersveiligheid aan beide

zijden een halve meter wordt ver-

breed. Over enkele weken hoopt pu-
blieke werken met het karwei ge-
reed te zijn.

begoimen. omdat mUn sauna-klanten
ernaar vroegen. In deze tyd Is een sau-
iia zonder solarium niet meer. kompleet
'cn.lt moet zeggen; -dat ik-geen-spUt-hcb
'getiad'-van Seze uitbreiding achter myn
sportschool,' aldus Wim Buchel wiens
vrouw Alle de exploitatie heeft van het
solarium.

Het solarium biedt momenteel nog plaats
voor écn kunstzonaanbiddcr, omdat
men beperkt in de ruimte zit.

Tegen betaling van vytenzeventig gulden
krygt men een volledig zonprogramma
van veertien dagen. 'Dan is men ook ge-
garandeerd bruto' zegt Wim Buchel, die

nog Kc) ivil verklappen, dat er in de
toekomst een mogeiykc uitbreiding van
zyn solarium in zit.

'Maar dan moeten er eerst nog wat
meer mensen naar hel solarium komen,"
voegt Alle er aan toe. 'want momenteel
bestaat onze klantenkring voor tachtig
procent uit vrouwen. Maar ja, dat heb
je nu eenmaal, want In vergciyking
met do man is de vtouw het meest ijdel.

De vrouw loopt graag mot een bruin
koppie over straat.'

Even een kunstzomietje pakken, kost
bü Buchel drie gulden. Wil men tydcns
hot zonnen, nog extra verwend worden
op het automatlsclie massagebed, dan
komt er nog eens twee gulden by.

H.W.GOSTER

Makelaar o.g.
OS
LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties Hypotheken
Assurantiën

W.A. PREMIE BLIJFT
ƒ 1G5,— PER JAAR.

ALL-RISKS
v.a. ƒ 375,— per jaar.

voor auto's met nieuwprijs
onder ƒ 8.000,—.

DORSMAN
De Wittstr. 7 — Zandvoort
Tel. 02507 - 4534, b.g.g. 27 75

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

LOOMAN
Briilen-Kontaktlenzen

.Haltèstr.5TeL2174 Zandvoort

Ziekenlondsleverancier
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WOONCENTRUM

Kruisstraat 11

Haarlem
Tel. 310702
(vh. Oostwald)

ENKELE VOORBEELDEN. Onze opruiming is een groot succes, waarom, onidat wij echt afprijzen !

!

NOTEN
BANKSTEL

1ste klas

gestoffeerd
Van 1195,—
NU

895,-

BIEDERMEIER
EETHOEK
Fraai afgewerkt
4 stoelen
met tafel

van 1195,—
NU

945,-

BLOEM
MAHONIE
KAST
250 cm
Iets moois
Klein schoon-
heidsfoutje.

Van 2495,—
NU

1995,-

MODERNE
2- EN
3-ZITSBANK
Sterke streep-

stof. Klasse-
werk. Niet te

geloven.
Van 2495,—
NU

1895,-

ZWAAR EIKEN
BANKSTEL

met een prachtige
dralonsfof.

Van 1895,—
NU

1595,-

WINDSOR
EETHOEK
4 zwata eiken
stoelen, met
tafel.

Onverslijtbaar.

Spotkooibje
NU

675,-

MODERNE
KAST
300 cm.
Praktisch
ingedeeld.
Mooi
afgewerkt.
Spotkoopje
NU

799.-

DAMESFAUTEUILS vanaf

ORIGINELE
EIKEN SECRETAIRE

EETHOEKEN vanaf

SALONTAFELS vanaf

GIIAZEN MIMISETS 3 stuks

Zie ooK vrijdag en zaterdag In Rest. Vreeburg - Kerkplein - Bloemendaal - Tel. 262162. Geopend 10 tot 5 uur. (Waanzinnige lage prijzen).

Alle aanbiedingen uit eigen collectie, met garantie, en uit voorraad leverbaar. Wooncentrum Stoffers. '
/

139,-

399,-

399,-

99,-

69,-

j Onze ouders

JIMENJANNYTODD ^

zijn op vrijdag 7 februari 25 jaar getrouwd.

Wij nodigen alle familie, vrienden en kennis-

sen uit om 20.00 uur in Hotel Keur. Zeestraat,

zaal Le Perroquet om dit met ons te vieren.

Jannlka en Dirk
Roland en Gerda
Jolin
Allee
Heidi
Paul

Enige en alBemene kennisgeving.

Met droefheid geven wij U kermis, dat heden
in „'t Huls In de Duinen", voorzien van de

H.H. Sacramenten der Zieken van ons is heen-

gegaan onze lieve zorgzame vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader

Janus Anlonius Zanivoort
weduwnaar van Maria Ellsabeth v. d. Meij

In de leeftijd van 85 jaar.

Zandvoort:
H. Zantvoort
J. A. Zantvoort-v. d .Bruggen

Adelalde:
j. w. Zantvoort
M. L. Zantvoort-Schoone

Zandvoort:
A. A. Zantvoort Jr.

A. M. Zantvoort-Langevelt
Zandvoort:

M. J. Bakker-Zantvoort
P. Bakker
Klein- en achterkleinkinderen

\ Zandvoort, 4 februari 1975.

Tolweg 37.

De Eucharistievieringen worden gehouden op
donderdag 6 februari a.s., om 19.30 uur de
avondmis en op vrijdag 7 februari om 14.30

uur de gezongen uitvaartdienst in de parochie-
kerk St. Agatha te 'Zandvoort, waarna de be-
grafenis op het r.k. kerkhof aldaar.

Vader is opgebaard in de rouwkamer van de
kerk.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in „Het Gemeenschapshuis".

Enige en algemene kennisgeving.

Met droefheid geven wij U kennis, dat heden
na een langdurig lijden in de St. Jans kUniek
tfr Haarlem, voorzien van de H.H. Sacramen-
ten der zieken van ons is heengegaan onze
lieve tante

Maaike Mink
weduwe van Willem Koper

in de leeftijd van 75 jaar.

Uit aller naam:
A. Zantvoort-v. d. Bruggen

Zandvoort, 3 februari 1975.

Tolweg 37.

De Eucharistievieringen worden gehouden op
donderdag 6 februari a.s., om 19.30 uur de
avondmis en op vrijdag 7 februari om 10.30

uur de gezongen uitvaartdienst, in de pa-
rochiekerk St. Agatha te Zandvoort, waarna
de begrafenis in het familiegraf aldaar.
De overledene Is opgebaard in de rouwkamer
van de kerk.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis
in het gebouw „De Krocht" naast de kerk.

Hiermede brengen wij u alsnog onder uw aandacht
dat wij ons café op zaterdag 1 februari jl. hebben
gesloten.

Wij danken al onze klanten voor het vertrouwen
dat wy in de loop der jaren van hen mochten ont-
vangen.

Uw nieuwe gastvrouw en gastheer Llesbeth en Arle
zullen u graag op vrijdag 7 februari a.s. tussen 5 en
8 uur op de openingsreceptie ontvangen.

FLOOR EN MIEP BLUIJS
Buureweg 5

ALGEMENE BOND VAN AMBTENAREN

U wordt vrijdagavond 7 februari

in liet gemeensciiapsliuis verwacht.

O.m. vertoning films inzake Reddings-
werk.

^^'^^^/^.^^fc-^^.^^'^-^^^.^'^^^.-^^^^^-^-^^-^

I
LADY SHOP BENTVELD

OPRUIMING NU HALVE PRIJZEN.

TOT ZIENS IN DE

LADY SHOP BENTVELD

Zandvoortaelaan 371. Tel. 023-242313.

GEVESTIGD:

N. van Berkel, apotheker

ZEESTRAAT APOTHEEK
Zeestraat 71, Zandvoort.

Visspecialifeifenrestaurant

DE MEERPAAL
Haltestraat 61, telefoon 2171, vraagt:

KEUKENHULP
voor de avonduren.
MEISJE of GEH. DAME
voor assistentie bij het serveren.

Eventueel part-time.

Let bij aankoop van een nieuwe

fiets of brommer op onderstaand

embleem

.^A/y,

'*inai>

Dat levert u beslist voordeel op

TWEEWfELERBEDRIJF

VERSTEEGE B.V.
Haltestraat 18— Telefoon 4499.

Te koop:
PDCH BROMFIETS

Haarlemmerstraat 68.

Telefoon 2063.

Hotel Lammy vraagt voor
het a.s. seizoen enige flinke

KAMERHÜIPEN.
Hogeweg 34, tel. 02507-3466.

J. W. V. PUTTEN
Belastingconsulent — Accountant

Brcdcrodcstraat 61 - Zandvoort - Telef. 2656

ADMINISTRATIES
Invullen van aangifte-
biljetten

ASSURANTIëN

GEBOORTEKAARTJES
VERLOVINGSKAARTEN
TROUWKAARTEN
EN VISITEKAARTEN

Drukl(erlj

Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28, Zandvoort.

Telefoon 27 93

Wilt u nog weg met

Pasen

Wacht dan niet te lang

Wij informeren u graag.

REISBUREAU

KERKMAN

GR. KROCHT 20 — TELEFOON 2560

REFORM VOEDING

EEN GEZONDE BASIS VOOR DE
i

KOMENDE WINTER!

eliksers en versterkingsmiddelen

b.d. tuinbouwprodukten van Proserpina

Demeter produkten

dieetvoeding

kruiden

plantaardig^ kosmetika

Loverendale en Lima brood

dr. Vogel artikelen

boeken over betere leef- en voedingswijze

i
I

REFORM en DIEETHUIS
|

LIGTERINK
Zandvoortselaan 8c — Heemstede — Tel. 023-287691

J»

DR. JOSHUA BIERERSTICHTLNG

;t CENTRUM"
Boulevard Paulus Loot 1, Zandvoort

Wij vragen voor spoedige indiensttreding een

NACHTPORTIER
Sollicitanten kunnen zich schriftelijk of
mondeling na een telefonisch afspraaJs
wenden tot de heer Lanimers, telefoon 02507 - 49 41.

DR; JOSHUA BIERERSTICHTING

„'t CENTRUM"
Boulevard Paulus Loot 1, Zandvoort

wij zoeken een jonge vrouw als

HOSTESS
liefst met pedagogische of maatschappelijke
opleiding en gewend om In teamverband ;

te werken.
;

Sollicitanten voor deze boeiende baan kunnen
zich schriftelijk of mondeling, na telefonische i

afspraak, wenden tot de heer Lammers, telefoon 02507 - 49 41.

DR. JOSHUA BIERERSTICHTING

„'t CENTRUM"
Boulevard Paulus Loot 1, Zandvoort

zoekt voor direkt

DAMES
voor het schoonhouden van de kamers.
Werktijden van maandag t/m vrijdag van
8.30 uur tot 12.30 uur.

Sollicitaties mondeling na telefonische afspraak
met de heer Lammers, telefoon 02507 - 49-41.

Te koop:

ATAG GASFORNUIS
in zeer goede staat.

EEN DRU BRAADPAN
Grote m»at.
Wegens overgaan op
elektra.

Q. V. Uffordl. 56, tel .7126.

Te koop aangeboden:

VW-Bbs 1971

met ramen, twec-zijden
schuifdeuren, met radio',

geheel met hout betim-
merd, alles In prima
kondltle. FrUs n.o.t.k.

Tel. (na 19.00 uur) 5807.

RESTANTEN BEHANG
voor de slaapkamer nu
zeer voordelig.

KEDBVEBP,
Paradijsweg 2, tel. 5602.

DéPOSlTAtRE MARBERt
Drog. BOUWMAN, *

Oranjestraat 7, Zandvoort.

Aannemersbedrijf

G.J. SCHENKEL
Oude Kruisweg 53, Cruquius. Telefoon 023-285018.

Wij maken voor u alle soorten ramen, deuren
en kozijnen naar maat In elke hout soort,

tevens levering van alle materialen voor uw
nfeuw- en verbouwwerkzaamlieden.
Eveneens alle rioleringsmaterialen.

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN.

De getiele week geopend. Ook vrijdagavond.

LET OP HET JUISTE ADRESI

Komend uit Heemstede over de brug rechts, afslag Cru-

quius industrieterrein daarna 1e v/eg links. Direkt in de
boclit staat ons bedrijf.

EIERJMANS POULIERSBEDRMF

A. VISSER
GftOTE KROCHT 22 — TELEFOON 2252

EXTRA REKLAME
500 gram jonige belegen BOERENKAAS « 7c
van ƒ 4,25 voor "''*'

DRANKEN:

IJSSELDAELEli: van 2,65 voor 1J9

CASAL van S,95 voor «i^B

Verse BRAADKIP per kilo van 4,95 voor 4,50

Verse BRAADSTUKKEN per kilo van 6,— voor .... 5,00

AARDAPPEKN 5 kilo 2,29

5 kilo 1,29

Elke dag verse EIEREH van 1,50 i/m 2,10

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

i

ï,

VAN DER POL
ELBCTROTECHNIEK

OVERVEIEM TELEFOON 025-25 94 91

Waarheen metUw
BRILRECEPT?

Gtoto kwizi In

MODERN'E monturen

LOOMAN
BrillenKoDtaktlenzen

Ztet(ef!(onJlLlri'tni''Ci(''

VERHUIZINGEN
,A.J.Befiage&Zn

Azalealaan 11, Heemstede
Telefoon, 023 -28 62 7*

SPISCIAAL
PIANO TRANSPORT

8 mm dikke .'massteTe

FARKETVIhOEBEN
Gelesd en {{eschniird

T.a. S 39,S0 p. m2 incl. b.t.Tr.

Ook Toor biet opscburen van
oude Tloerim.

VrybUJvendl inlichtingen:

VAN DBB *L«ÏM,
02507-6812.;

Te lioop: ,

Eiken iMDuten tafel nel
islotltiL
Nieuw ^illoerkleed

2J!0 UU 840 meter.

Stajrnii tapUt 1 tnZ met
fcanje. >

Herenl'Sledine o.a.

kostuums, resenjas enz.

maat 013-58.

Oude tUdschriften
„Ons .junsterdam".

50 meier touw voor
boten vast te le^een.

Telefoo Bi 02507-2583.

;)Tr,

VERKOOPVAN
SCHILDERIJEN ETC.

ook tijdens de kantooruren van

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Gastliuisplein 12, Zandvoort.

Voor elk model een passende

sleuieL Slot reparaii^.

KORI'S IJZERHANDEL

J. H. VERMEIJS
Zandvoort, Haltestraat 1. Telefoon 5204.

't (lünder) WINKELTJE
heeft fUne kleren voor

kleutiera. peuters, teeners

en (kote mensen met
kieiriK maatjes.

Bonretreg 1-3. tel. 6580.

zystralat t. d. Kerkstraat.

Gevraagd per 1 maart:

JONGEMAN
voor de verkoop van verllchtlngs-

artlkelen. '

(Met eventuele ervaring in
electrlclteit).

Liefst In bezit van rijbewijs.

Aanmelden: zaterdagmiddag van 14.00 tot

18.00 uur.

ANCORU
Grote Krocht 3-5-7, Zandvoort.
Telefoon 02507-2974.

Gevraagd:
HUISH. HULP
1 ochtend of middag
per week. ƒ 7,— p. u.

Mevr. Brouwer. Tel. 4189.

BEHANG RESTANTEN
voor de keuken nu zeer

voordelig.
,

KEUR VERF,
Paradijsweg 2, tel. 5602.

HARMS
DIACONIEHUISSTRAAT 5A -

'Hat laagst in prijs, het meest gasortaard in

damat', haran-. jengant-, malsjes- en kindarschoanen.

~ Nog enkele paren damesiaarzen .|| n»,
geheel leder 19,93— Suède herenboofs gev. bruin mm Ar
van 39,95 nu £4,93

— Leren laarzen v«ff«fa
—- Kinderkaplaarzen in de bekende a qc

velllgverkeer kleur vanaf Dj«F3

SCHOENBOETIEK HARMS
Diaconiehuisstraat 5A (zijstraat Haltestraat), Zandvoort.
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GRANDIOZE OPENING BIJ /tTTgHT^ CAMPINGSPORT VANAF 7 FEBRUARI A.S. ALLEEN RAADHUISSTRAAT 86-88, HEEMSTEDE,

1000 M2 SHOWRUIMTE VOOR KAMPEER-, SPORT- EN LUXE TUINARTIKELEN TELEFOON 283213

ZEER SPECIALE PRIJZEN

ALUMINIUM KLAPSTOEL

f 19.95
RELAXSTOEL

met dik kussen

f 59,50

SLAAPZAK

witte polyester vulling

f 29.95
2 pits GASGOMFOOR

f 3630

2 persoons TREKKERTENT

f 79.50
4 persoons BUNGALOWTENT

f 585 -

TRAININGSPAKKEN

jeugdmaten

T 4} JF f a uP

REGENJACK nylon

f 19.75

3 halen
2 betalen!

Profiteer NU reeds van onze

yOORJAARSACTIE van 10t/m22febr.

ZANDVOORT: Grote Krocht 21. Tel. (02507)-257'4

Chemisch reinigen en modelpersen

HEEMSTEDE:
Zandvoortselaan 69, tel. 283245

BLOEMENDAAL:
Bloemendaalseweg 23, teL 260938

HAARLEM:
Jan Gijzenkade 163, tel. 372843

•Ingaande januari 1975 Inebben wij ons restaurant: „Chalet
Het Witte Huis" verkocht aan de fam. J. G. de Jong.-

Bij deze zeggen wij u hartelijk dank voor het in ons ges'telde
vertrouwen en bevelen onze opvolger van harte bij u cah.

Wij hopen u nog eens te ontmoeten in ons Kaas-' en Specia-
liteitenwinkeltje „De Oude Luifel".

Fam. A. L. Guliker

Bloemendaalseweg 267,

Overveen. \

I

Zaterdag 8 februari openen wij' na reorganisatie van ons
restaurant „Chalet Het Witte Huis".

Wij hopen dat u ons het in de^Fam. A. L. Guliker gestelde
vertrouwen ook zult schenken.

Wij zetten de zaak op dezelfde voet voort en zullen u gaar-
ne spoedig als onze gasten begroeten.

Fam. J. G. de Jong
Zeeweg 3, Overveen.

IJZERHANDEL ZWAGER B.V.
HOOFDWEG 726 — HOOFDDORP
HOQEWOEHDIU — LEIDEN

Parian Meubelen

Draion bankstel v.a. f 695,-

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-
5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,
Itoopavonden tot 21 iiur .

AMSTERDAM, Boelelaan 12, tel. 020-429039.

2 minuten vanaf do R.A.I. Tegenover ingangX Esso Motor Hotel.

•
i

BADHOEVEDORP. Nieuwe Meerdijk 17, tele-
: . focin 02968-5817. Vrijdag koopavond.

ÂNTIEK
DE ANNA'S HOEVE
Kollektle kasten, klokken,

ceth., curiosa enz.

Verkoop
Aalsmeerderweg 755,

BUsenhout, vrijdagavond
van 18-21.30 uur, zaterdag

van 10-17 uur.

HOGE BIJ^'EBDIENSTE

(o.a. thuiswerk voor ieder-

een) aangeboden, ƒ lOO,—
tot ƒ 300,— per weck.
Postzegel insluiten.

AGENTUOR-CENTRAL,
Postbus 4026, Utrecht.

TE KOOP
luxe 2 a 3 kanierflat v.v. CV. en C.A.S. en grote

verwarmde garage aan de LUTKEMEERSTRAAT 88
te Hoofddorp. Koopprijs ƒ 69.500,-;- k.k.

luxe 4 kamerflat aan LANGSWATER Amsterdam-
Osdorp v.v. lift en CV. en balkon op het zuiden.

Koopprijs vanaf ƒ 62.500,— k.k.
i' 80% financiering njogelijk. ,

Inliciitingen:

P. H. Knijper & Zonen makelaars o.g-.

Prinsengracht 760-762, Amsterdam. Tel. 020 - 22 78 81.

inlichtingen:

RHKUIJPER&ZOnEn
Maketain o.g.

PrloMngracht 760-762 Amsteracm. T«l. 020 • 227881

GLANDORFS
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem

t/o De Vries

EDELHOUT VLOEREN
PARKET in klassieke modellen, stroken; tegels en lamellen.

TAPIJT wol en kunstvezels, kamerbreed en tegels.

VINYL In banen en tegels

LINOLEUM In banen en tegels

ALLE VLOERMATERIALEN
voor de Doe-het-Zelver

Sliowroom-verkoop: zytstraat 96 - Haarlem - Telefoon 3103 80.

2 *

UW WAS
lakens en droocwas,
vóór 14.00 uur
eebraciit,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en af te balen.

SNELSTOMEN
binnen I dag.

CHEMISCH

REINIGEN
binnen enkele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OUD bedrijf met een JONG hart

BLEKERSVAARTWEG 47. HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026.

Openingstijden van 'smoreens 8.00 uur tol

's avonds 19.30 uur.

Zaterdag gesloten.

l

POSTZEGELS
VerzamelinercD en partüen te koop gevraasd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325, Benlveld — post Aerdenhout — tel

023-244983 (b.g.g. 020-220901 ot 123123). Reeds meer dan 15

3aai ben ik inteopcr voor meerdere ^aken. voor parUcuUe*
ren en vuor experts en zoek doorlopend te koop tegen be-

slist goede prtjzen: Grote en kleine wereldcollecties, tao-

dencollecties, Tcrzamelinsren Nederland en Overzeese Rüks*
delen, ,goede losse zegels, series eoirros en partyen. Geen
object Is te gróót, er wordt contant betaald. Voor belang-

r^ke aanbiedingen kom Ik gaarne b^] u thuis.

komplete programma's ol topprodukten van
ouad - :ames b lansmg - luima/i - fiamai/k.irdon

pionepr-«ony*kef . ipowera wilkens- landtieft;

teac-adc -jvcnivico-sansul -tha-bose - b'aun
inieraucJio - Ihorens - revox • uUei - micfO • colost on
whartedala-Ieak- tenco- garrard .dynaco - -.tiu'e

^ra • t'cnwood • maranlz • akai • scoit • scotcr \a^

ampex - agi» • maxcK • rabco - siax • koss • pi iips -

dual - technics • «r . basi • orlofon • bupercx - f te

Nog v«l* aant>Mlno*n

yÊtMMM
HIFIm STEREO

SANSUI AU 6500

„öor;'r"
""''

Atlc typen
SANSUI tc-
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BOUWES' BOWLING
CENTRUM ZANDVOORT

organiseert in samenwerlcing met de carnavalsvereniging de

SCHARREKOPPEN
OP ZATERDAG 8 FEBRUARI 1975 EEN

GROOTS GEKOSTUMEERD

CARNAVALSBAL
j^

(^o.

medewerking verlenen verder:

De Hoficapel de KWALLETRAPPERS

Het bekende orkest COR HALLE

Carnavals trio KOOS VAN DER HEEFT

PRINS WULLUM de 8ste en de raad

van elf.

Aanvang 20.11, Zaal open half acht

PRIJZEN VOOR DE MOOISTE KOSTUUIVIS

Kaartverkoop: Receptie Hotel Bouwes Palace; Bouwes Bowling
Centrum; Sigarenmagazijn Bluys, Kleine Krocht 2; SIgarenmagazijn

De Krocht, Grote Krocht; VVV Zandvoort; Feestartikelen Jan
Monnikendam, Ged. Raamgracht 7, Haarlem en óp 8 februari vanaf

7 uur aan de zaal.

Prijs per kaart, ƒ 12,50 (incl. 4 consumpties) overige consumpties ƒ 2,

—

V moet beslist eens even. komen kijken!

V vindt o,a. een zeer bijzondere collectie GESOKTEEEDE
VOORJAARSBLOEMEN. Uitbundig en vroli.ik!

Speciaal door ons gebraclit in de echte camavalssfeer!
Ook een uitgebreide sortering in bloeiende en groene kamcrjilantcn.
Kom echt eens iets bij ons uitzoeken. Er is keus genoeg!

Bloëmen-

magazijn „ERICA"
GROTE KROCHT 24 — Anno 1908 — TELEFOON 2301

Kadiator
iroenestein

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

CENTRALE VERWARMING
\ Technisch installatie bureau

!adiator
iroenestein

Anipèrestraai 2/lioeb Kanierllngh Onnesstraat
Pohtbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedipl. install. - Erk. A.C.I. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

DEKAASHOEK
Proell u deze weck onze overheerlijke gatcii-
kans eens

500 gram van 4.90 voor 3.95

Jonge kaa.s 500 sram voor ... . 3.50

250 gram roomboter voor slechts • . . 1,79

Heerlijke boereboter 500 gram .... 3,99

10 eieren voor 1,25

STENCILWERK

J. SMTSMA
van Lennepweg 75

KONTAKTLENZEN

Ook voor u heeft <ontokllens-
Instltuut Loomon passende
lenzen in voorraad zowel de
convenllonete harde ols de
comfortabele zachte lenzen

Vraag gratis inlichtingen en
folder of maak direkt uw af-

spraak. Oratis proefperiode

LOOMAN
Haltesiraat 5, Zandvoort.

02507-2174.

MATRASSEN-
CENTRALE

VViJ maken uw sloel-.

bool- en cnravauKiissens

m elke gewenste maat
Sarpliauparl: 16. A dam,

tolefuon 020-717(587.

Ook te bestellen op ons
magazun Herenweg 47,

Lcimitiden. lel. onai-BHOS)

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN KLK
GEWENST MOUEL

Êci Jiööclljuijö
Alleen

Scliagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Ook hebben wij heerlijke 20-t- kaas voot u.

HALTESTRAAT 38 - TELEFOON 5000
TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

Engelse fam,, bestaande uit 5 pers.,

zoekt huis of gedeelte voor de maand
augustus.

Aanb. Mevr. B. Schellenberg, Koninginneweg
178, Amsterdam. Telefoon 020-796597.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Eis. mevr. E. v. Zandvoorl-

Eeltink.

Speclsoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

banen.
Alle soorten spellen.

Grote Ueuzc.

Stationsstraat IS - Tol. 26öS.

G. KOL
Scliuitengat llat 7. Tel 3212

ALLE VEKZEKEKINGEN
Auto - Brand - Lcvpn

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
BilderdUkstr. 5. Tel. 379G.

Groot ea klein vinden '

VAN DEK WEKKFs
brood F1.IN !

Gasthuisplein 3. Tel 2129

ZANDVOORTSE
UITVAARTVERENIGING
Begrafenis - Crematie

Transport

Eecsomstraat fil. Tel. 5331

Zandvoort

Dag en naclit te ontbieden

IIONDENKAPSALON
RENéE SCHRAMM
Voor vakkmidig knippen,
scheren, trimmen, wassen,
oorbehandeling, voet-
behandeling etc.

Hondenspecialist sinds 1955

,

Troelstrastr. 7, tel. 4999.

HEERLIJK BRUIN
EN gezond:
Maak eens kennis met ons

SOLARIUM
Per keer ƒ 3,—.

14 dg. bruiningskuur ƒ 75,—
Sauna Wlm Buchel,
Zandvoort, A. J, v. d. Moo-
lenstraat 47, tel. 5829,

privé 3965.

DESSO
voor Zandvoort

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

UW GORDIJNEN MAKEN7
Komt u eens mei ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

•T INTERIEUR,

'

Stationsplein 13-15.

TelPloon 02507-6975.

UW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
specialist.

•T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT
m

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975.

ALLEDAAGSE
DIRKVAN DEN BROEK-PRIJZEN
DIE DE DOORSLAG GEVEN

!

PAK 250 GR.

diverse

smaken

^B5

Z voor:49

ZEEUWS MEISJE
VHM VHM AARDBEIENSAUS
lUlll lUlll voor pudding of vla

JP^nCK PUDDING

KËRsi ÖPSAP ?o"sS^'r'a°; ^ iiiïi

BEAUJOLAIS fM%"o\V"'" ' ^3.95
DREETtijnwasmlililel r.r^nsa
PLASnC EMMER 1D liter ^1.25
ZEEMLERENlAP,^f,^'„r'° ^4JI5
HEINZwlttebonen— .»^^ 79

flEnENuUKKEN in g kleuren ^s6 1.98

KARVANCEVITAM
rozebottelsiroop

fles 0.3 liter géén^^ZCTmaar:
1"
r:H

DUYViS

SALATA
FLES HALVE LITER

GEEN
ZAT
MAAR: 1?"

HANDWERK-
PAKKET

voor het borduren van
GO-GO-KUSSENS

GEEN
JCrStT
MAAR: 9.95

BOEREN-
ZAKDOEKEN
mooie grote maat. Men

maakt er zelfs blouses vani

GEEN

MAAR: 1.59

AFVALBOY
metluimeIdeksel,ook
handig indekinderkamer

GEEN
j6;4cr
MAAR: 4:

ie hunt Het heter bif

DIRK VAN DENRRDEK

vrijdags KOOPAVOND
tot g u. in onze filialen

te HOOFDDORP
en ZWANENBURG ^,„v,^
(adressen: zie onder! ) "

halen i

AMSTERDAM: Mncatorpleln 49 53/Jan v. GatemUaat 79 85/BiWenll)khKle 41 S3/2b Naisiiustrast 26 3D/LilnbflAnigracht 31 32
Tutianttwer 1* (winkelceiittum Oulorp)/Oelf1andptein 188-194/Burg. dfl VlugtlMn 133/Joh. Huizingalaan 1B0 ISQ/Motorkads 10 (A'dam Nooritl
ZANDVOORT: Kerkttrnat IS/ZWANENBURG: Definenlaan iga/HOOFODORP: Kruiiwog 640/GrartBrniwrttraat 28 (Moby Dictc MultlmarkU

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort maakt ter voldoening aan artikel 2S
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat liet door de ge-
meenteraad In zijn vergadering van 28 januari 1975 vastgestelde be-
stemmingsplan „Prinsesseweg-KonIi;glnneweg van maandag 10 fe-

bruari 1975 al gedurende één maand ter gemeentesecretarie, bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, voor een ieder ter inzage
ligt.

Zij die zicli tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend
kunnen gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten vaii Noord-
Holland schriftelijk bezwaren tegen de vaststelling van dit bestem-
mingsplan indienen.

Zandvoort. 29 januari 1975.

De Burgemeester voornoemd,
A. NAWJN.

KENNISGEVING
De burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22, 2e lid

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de
raad dier gemeente bl] besluiten van 28 januari 1975 op grond van
artikel 21 van vorengenoemde wet heelt verfilaard, dat voor:

1. de percelen Dr. C. A. Gerkestraat 14 t/m 18, 28 t/m 54, 15 t/m 27,

45 t/m 57, 89 t/m 97 en Tolweg 4, 4A en 6;

2. de natuurgebieden gelegen bulten de bebouwde kommen van de
gemeente,!

welke percelen en gebieden op de bij bedoelde besluiten behorende
kaarten met een rode omlünlng zijn aangeduid, bestemmingsplannen
worden voorbereid.

Genoemde besluiten liggen ter gemeentesecretarie voor een ieder

ter inzage.
Coil. ' •

Zandvoort, 29 januari 1975.

De Burgemeester voornoemd,
A. NAWIJN
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' Wederom feesï in Bouives

Karnaval barstte

gistermor los
ZANDVOORT — Gislermorgen U in

Zandvoort het karnaval 197S losffebar-

sten. In Niewo-Noord gingen prins Eric

de Eerste en jeugdprins Filter de Eerste

van karnavalsverenlging 'De Noorderlin-

gen' in gezelschap van ftuji raden, van elf

op scliolenbezoek in Zandvoort Noord.

Het werd direkt al een dolle morgen'voor

de kamavalsprlnscn met hun gevolg,

want uiteraard werd in elk schooUokaal

de ix)lonalse ingezet.

Dat dit scholenbezoek insloeg bü de leer-

lingen, bewees de klndermlddag, welke

deïelfde middag in de residentie van 'De

Noorderlingen' aan de Curiestraat 8 werd

gehouden. Van half drie tot half zes wer-

den de Zandvoortse schoolkinderen daar

beziggehouden middels een gevarieerd

kamavalsprogramma waarbij de gratis

konsiunpties niet ontbraken. Deze eerste

dag, die in het teken stond van het kind,

was een zeer geslaagde opening voor het

karnaval 1975 in Zandvoort. Als de ou-

deren net zo massaal de komende dagen
opkomen, aJs de jeugd deze woensdag
deed, dan kan Zandvoort dinsdag zonder

twijfel toezien op zeer geslaagde kama-
valsdagen.

Sluitingstijden
Met het oog op het karnaval heeft de

hoofdlnspekteur van de Zandvoortse ge-

meente politie het bestuur van de hore-

ca Nederland afdeling Zandvoort laten

weten, dat de sluitingstijden van alle

Zandvoortse horecazaken alsvolgt gewü-

zigd zijn.

In de nacht van vrijdag, 7 op zaterdag,

8 februari: tot 05.00 uur; in de nacht

van zaterda?, 8 februari op zondag, 9

februari: eveneens tot 05.00 uur; in de

nacht van zondag, 9 februari op maan-
dag, 10 februari:- tot 03.00 uur; in de

nacht van maandag, 10 februari op dins-

dag, 11 februari: eveneens tot 03.00 uur.

Verdere inlichtingen omtrent de slui-

tingstUden zijn te verkrijgen bij het af-

delingsbestuur van de horeca Nederland
'

onder teletoonnummer 2401 of 3054.

Karnaval in Bouwes
Na een jaar overgeslagen te hebben, or-

ganiseert hotel Bouwes op zaterdag 9

februari een groots kamavilsfeest in de

bowling onder Bouwes, Palace en ia de

naast de bowling gelegen rekreatiezaal,

welke zaal Is omgedoopt to de 'Place Pl-

galle*.

Bouwes algemeen direkteur de heer Wes-
ley: 'We hebben ontzettend veel tele-

foontjes gehad van mensen, die vi-oegen

of er weer een karnaval In hotel Bouwes
kwam. Omdat het altyd een groot suc-

ces is geweest hebben we besloten dit

Jaar wederom onze kamavalsdeuren te

openen'. Voor de. muzikale omlijsting

zorgen het orkest van Cor Halle en het

kamavalstrio van Koos v. d. Heest. De
' heer Wesley wyst er verder nog op,,das

er slechts een beperkte voorraad kaarten

Is. Met zevenhonderd kamavalsvlerders

zijn de zalen vol en mag er vanwege de
veiligheidsvoorschriften geen mens meqr
bij. De zalen gaan open om acht uur

|

's avonds en kaarten k f 12.50 inkluslef 4

konsumptles zijn verkrijgbaar bij de
plaatselijke VW en hotel Bouwes Pa-
lacc.

De andere programma's zien er als volgt

uit:

De Scharrekoppen
Vrijdaf 7 februari: Kroegentooht Zand-
voort 22.11 uur. Prins WuUum VIII en
Baad van XI bezoeken ca. 15 deelne-'

mende etablissementen m.m.v. Hofkapel
de Kwallfentrappers. De deelnemers zijn

herkenbaar aan ons waf>ensohild.

Zaterdag 8 februari: Intocht Prins Wul-
lum VIII met ontvangst op het Raad-
huis 14.30 uur, gevolgd door een mini
kroegeatocht van 16 tot 18 uur.

Gekostumeerd camavalsbal in Bouwes
fcKJWling van 20 tot 05 uur m.m.v. 2 or-

kesten en hofkapel De Kwallentrappei-s.

Entree ƒ12,50 inkluslef 4 konsumptles.
Prilsuitreiking by het démasqué.
Tevens diverse bezoeken van Prins Wul-
lum VIII en zijn gevolg aan het gekos-
tumeerde Camavalsbal In Zomerlust van
de MAC Zandvoort. Entree ƒ 7,50. Prijs-

uitreiking bil het démasqué.
Verder een bezoek aan de Carnavals-
avond In gebouw De Krocht toegang
vrij m.m.v. het duo Plet en Bert.

Zondag 9 februari: Gekostumeerde kln-

deroptooht m.m.v. harmoniekapellen,
praalwagens en majorettenpelotons aan-
vang 1,30 uur. 14.15 uur Dollijnensliow
voor de gekostumeerde kinderen In het

Doltlrama Zandvoort. 15.30 uur Prijs-

uitreiking kinderoptocht ta Dolfirama.
16 uur Mini kroêgentocht Zandvoort,

21,30 uur Kroêgentocht Zandvoort.

Maandag. 10 februari: Gekostumeerd
karnaval In Nieuw Unicum. Zandvoort-
selaan van 20 tot 22.30 uur. 22,11 uur
Kroêgentocht Zandvoort,
Dinsdag 11 februari: Prinsendiner voor

senatoren van de Zandvoortse Carna-
valsvereniging de Scharrekoppen.
7 t/m 11 februari: Fotowedstrijd carna-
val Zandvoort. DeclnamctormuUeren
verkrijgbaar bij: Foto Kino Bakels,

Kerkstraat en Foto Kino, Grote Krxjcht

Zandvoort.

De. Noorderlingen
Donderdag 6 februari van 20.30-03 uur:

Duitse avond in de residentie met als

gasten het Karnavalsgcsellschatt Hohen-
stein uit 'Vuppertal, het lady's trio. een

gastartlst en uiteraard de op alle avon-
den aanwezige eigen dansgarde en boe-'

renkapel.

VrUdag 7 februari van 20.30-03 uur:

Brabantse avond net als gasten de Bra-
bantse karnavalsverenlging Standaard-
Buiten met hun dweilband, een dansor-

kest, het lady's trio en een gastartist.

Zaterdag 8 februari van 20.30 uur tol

\Toeg In de morgen: Het grote kama-
valsbal van de Noordelingen mot als gas-

ten "Tlie Plnquhis' en een gastartist.

Zondagavond wordt het karnaval in

Zandvoort-Noord besloten met een groot-
se finale. Een lUiale die haar hoogtepunt
bereikt als om 23.11 uur het seüi démas-
qué wordt gegeven.

Winkelcentrum Noord
1. TUdens het gehele karnaval zal er in

het winkelcentrum door alle winkeliers

akticf op het kamavalsgebeuren worden
geattendeerd. In alle shnkels zijn gratis

kaarten vericrijgliaaj vj>or deelname aan
de grote karnavals-kinderopcocht op
zondag 9 februari.

2. Het gehele winkelcentrum zal leeste-

lijk worden aangekleed met slingers,

lampen en allerlei karpavalsattributen

terwijl de gehele dag ' uit opgehangen
luidsprekers gezellige Karnavalsmuzlek
klinkt.

3. In bodega Noord wordi elke avond een

klinkend kamavalsfeest' georganiseerd

met een eigen Kamavalsprins en Raad
van Elt die aan verdienstelijke mede-
burcers onderscheidingen zullen uitrei-

ken,

5. Donderdag en vrijdag eveneens kama-
valsfestiviteiten in bar bodega Noord
met (wellicht) bekende artifsten vaa ra-

dio of tv. (In 1974 was Vader Abraham
met Den t'yl is In de olie onze eregast).

6. Zaterdagmiddag 8 februari 15-16 uur:

klnderpi-ograntma in het ,'k'üikelcentrum.

Sfjcclaal voor de kleinsten een gooche-
laar en een poppenkastvijorstelllng.

7. Zaterdagavond: groot, kamavalsfeest

In bar bodega Noord.

8. Zondag 9 februari: klnderkamavals-
optocht van Zandvoort-Noord met Prin-

senwagen van de Scharrekoppen, Boe-
renkapel De Kwalletrappers, muziek-
korps Hul>ertus en praalwagen van win-
kelcentrum Noord. 12,40-13 uur: muzi-
kale show in het winkelcentrum door

Hubertus, 13-13.10 uur: verzamelen voor

de optocht. 13.11 uur: De Scharrekoppen
start de kh,rnavalsoptocht in Zandvoort-
Noord vanaf het parkeerterrein naast

het winkelcentrum. Ca. 13.30 uur: aan-
sluiting by de grote Zandvoortse karna-
valsoptocht. '

9. Zondagavond: kamavalsfeest in bar

bodega Noord.

10. Maandag en dinsdag: karnaval in

Ijodega Noord. Maandagavond 19 uur:

lamplonoptoolit. Start: winkelcentrum
Noord.

11. Tydens de diverse avonden zullen

uiteraai'd pryzen aan .de meest originele

kaniavalsgasten worden uitgereikt.

12. Deelnemers karnaval: Snackbar van
Kouteren, De Spar (Bouwes), Bluys
Bloemenmagazijn, Bert Stoffel, kapper,

Droglstery Noord, Bakker v. d. Werff,

Bodega Noord, De fa. Nells stelt gratis

een praalwagen beschikbaar. Deze wordt
bestuurd door de heer E. Paap. Mobll-
garage van Oostrom staat oi,s technisch
terzijde.

13. Wlnkelcentnim-Noord en andere
sponsors roepen alle bewoners van Zand-
voort-Noord op tot deelname aanlcar-
navalsakUvlteiten van zowel onze.élgen
'Noordelingen' als van die van de 'Schar-
rekoppen' ter verhoging van de Zand-
voortse karnavalssfeer in het algemeen.

Agenda Ned.

Ver. V. Huisvr.
ZANDVOORT — Dinsdag 11 februari:

ledenvergadering. Aanvang 14 uur in het
Gemeenschapshuls. Na de pauze vertoont
mevr. Landman de film van de najaars-

rels Praag-Boedapest-Wenen.
Woensdag 12 februari: strandwandeling.
Vertrek 9.30 uur by de Rotonde.
Donderdag 1^ februari: excursle-koffie-

uurtje. Aanvang 10 uur in hotel Keur.
Opgave voor de voorjaarsrels.

Woensdag 19 februari: demonstratie tin-

gieten. Aanvang 14 uur in het Gemeen-
schapshuls.

Donderdag '20 februari: bezoek aan de
Westfriese Flora. Vertrek 8 uur' van de
Grote Krocht. Kosten ƒ 20,— incl.

Stichting kreeg

ambulance kado
ZANDVOORT — De Stichting Am-
bulance Zandvoort is uit de eerste

kosten. Na een artikel in een van
ouzc laatste kranten van het vorig

jaar reageerde de heer de Vries van
de poUtieverkeersschool spontaan rn
bood voorzitter Fckke Boukes een
tweedehands ziekenauto aan.
De ziekenauto was indertyd over-
kompleet in Beverwyk en Beverwyk
besloot het voertuig te .schenken aan
de poUtieverkeersschool, die de wa-
gen gebruikte voor yde technische op-
leiding van de kursisten. Toen de
lieer de Vries uit de krant vernam,
dat de stichting dringend behoefte
had aan een edgen ziekenauto voor
Zandvoort werd" l>esloten de In prima
staat verkerende Ford aan Zandvoort
te schenken. Binnenkort zal de over-
dracht plaatsvinden.

Halve Ion
Het stichtingsbestuur waarvan be-
halve Fekke Boukes de dames Bep
Roozen, Freddy Geertsema, Chrisüen
Oudshoorn en de heer Leo Duiven-
voorden deel uit maken Is byzonder
lïli) met deze geste.

Fekke Boukes:- 'Doordat we nu al een
ziekeirwagen hebben zyn we van een
hoop eerste onkosten at. Het scheelt

ons gauw een halve ton en het geld
dat nu op ons gironummer 3330043

binnenkomt van Zandvoortse Ingeze-
tenen kunnen we gebruiken voor de
verdere aankleding van de ambulan-
ces'.

Met nadruk zegt de stichtingsvoor-

zitter ambulances, want al eerder
heeft men van giften een tweede-
liands legerambulance kunnen aan-

schaffen, die nu wit gespoten wordt.
liet ambulance busje zal fungeren als

reservewagen.
'De chauffeurs en l>emannlng worden
geen punt, want we hebben al vrU-
willlgers met goede papieren', zo ver-
zekert Fekke Boukes ons. Om de zaak
goed voor elkaar te krygen wordt
over een maand in Zandvoort een
huls aan huls kollekte gehouden en
de stichting hoopt dan op minimaal
een tientje per gezin.

Degenen, die nu reeds een tientje

overmaken op girorekening 3330043
ten name van stichting ambulance
Zandvoort worden automatisch do-
natem- van de stichting over 1975.

Goedkeurinnj
Voor men tot de huls aan huis kol-
lekte overgaat wacht het stichtüigs-

Irestuur het gesprek af, dat spoedig
zal plaatsvinden met de Inspckteur
van de volkgezondheid In Noord-
Holland. 'We moeten uiteraard de
goedkeuring hebben van de Inspek-
teur want er komt nog heel wat ky-
ken om te voldoen aan de eisen die

de wet op liet zlekcnvervoer stelt,

maar we hebben goede hoop, dat wü
als sUchtlng de goedkeuring krijgen,
want wy hebt>en de zaak goed voor-
bereid.

Het is niet dat wy, zoals de pessimis-
ten denken, zomaar zlekenwagentje
willen gaan spelen en niet wisten
waaraan we begonnen. Als het ge-
sprek positief uitvalt, waaraan we
niet twytelen, dan gaan we direkt
zoeken naar een centraal pmit, van
waaruit we kunnen opereren in ploe-
gendiensten', aldus Fekke Boukes.

Genootschap pleitte

voor Oud-Zandvoort
ZANDVOORT — Tijdens de woensdag
29 januari door het Genootschap Oud
Zandvoort gehouden propagandaavond
pleitte de voorzitter van het genootschap

'
ir. C. J. Wagenaar voor het behoud van
de Zandvoortse Noorderbuurt.
Als voort)eeld stelde de jvoorzitten de re-

novatie van een oude bumrt In Velsen.

Slechts twee leden van het gemeentebe-
stuur waren in de kongreszaal van res-

taurant Zomerlust aanwezig, maar wet-
houder Aukema en het raadslid van As
zullen eerder de kosten die het hu-ichten
van de oudheidskamer met zich mee-

Dpwmeii

Je droomt elke nacht een
uur. Vier óf vijf verhalen.

Dat is bewezen. Niet ieder-
een herinnert zich er iets

van, maar dromen doen
we allemaal. En de geleer-
den zeggen dat je er niet'

zonder kunt. Zonder dro-

men zou je hele gevoels-
leven in de war raken.

Watje overdag niet

verwerkt, doeje 's nachts.

Onbewust.'

Wat zit er achter al die
dromen? Driften, begeer- .

ten, angsten, verlangens,
idealen? Dat kan allemaal
Eén diag staat vast: als je

slaapt, ben je volkomen
vrij. Niets en niemand remt
je. Je bent jezelf.

Gek eigenlijk, dat we
anders zo zelden onszelf

zijn. Waarom zijn we zo
onvrij, zo geremd?
Waarom zouden we daar
overdag niet eens over
praten?

Enkele kerken inuw omgeving (^
Landelijk adies: fbstbus 7\ Baarn. ^~î

brengt hebben overgebracht aan de

raadsleden, dan het pleidooi voor de
Noorderbuurt,
Nadat ir. Wagenaar een lans had gebro-
ken voor het inrichten van de oudheids-
kamer in het voormalige gemeenteiyke
verzorgingshuls aan het Gasthuispleto,
deelde de voorzitter van het genootschap
oud Katwyk de heer P. van Brakel me-
de, dat de verbouw en Inrichting van
zulk een oudkamer In zün gemeente on-
geveer een hall miljoen gulden had ge-
kost. '

Film over Oud-Zandvoort
Behalve de heer Brakel waren er verte-

genwoordigers van de genootschappen
Oud Haarlem, Heemstede" en Benne-
broek en zy allen en de vele belangstel-

lenden waren naar Zomqrlust gekomen,
om de film te bekijken die de heer van
der Leden In nauwe samenwerkhig met
Louis van der Mye in opdracht van het
genootschap .over oud-Zandvoort heeft
vervaardigd. De film was woensdag-
avond nog niet a£, maar de beelden die
vertoond werden gaven een fraaie in-
druk van Zandvoort van vroeger. Leden
van de folkloreverenlglng 'De Wurf'
spelen een Ijelangrijke rol in de film,

waarin beelden vertoond worden over
het familie- en dorpsleven In vroeger ja-
ren. Essentieel in de film was de scène
van de vervanging van een wagenwlel by
smedery Doi-sman. Naar verwacht komt
de film bhinenkort gereed.

ZATERDAG 8 FEBRUARI
NIEUW UNICUM
10.30 uur ds. C. Matahcru. Dienst voor

alle gezindten.

ZONDAG 9 FEBRUARI
NED. HERVORMDE KERK
10.30 uur ds. C. Matahcni. Bediening
Heilige Doop. Jeugdhuis, 10,30 uur:
Jeugdicapel, <

GEREFORMEERDE KERK
10 en 19 uur H. C. Westencng, Rysen-
hout.

NED. PROTESTANTENBOND
Ds. W. F. Monnee, vryz. herv., IJssel-

stein.

ROOMS KA'niOLIEKE KERK
Eucharistieviering met medewerking van
dames- en herenkoor. Bykerk Noord:
Eucharistieviering met orgel en samen-
zang.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging Madoerastrsiat
1. Haarlem (N). Zondag 9.30 en 16 uur.

Woensdag 20 uur.

NED. CHR. GEM. BOND
Voorlopig geen samenkomsten In huize
'Pnlël'. Nadere inlichtingen tel. 4778.

JEHOVA'S GETUIGEN
Inlichtingen D. v. d. Pluym. Paradysweg
15, tel. 6812,

VOLLE EVANGELISCHE GEJIEENTE
ledere dinsdag 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15,

VererendeWEEKEND

d/Cl^V^O^ uitnodiging

Arts: inlichthigen over de weekenddiens-
ten worden verstrekt via het telefoon-
nummer van de huisarts: dokter Andcr-
son 2'"35; dokter Drenth 3355; dokter
Flierlnga 2181; dokter Mol 5091; dokter
Zwerver 2499 en doktre Bouman 5091.

Tandarts: by afwezigheid belle men 023-

313233.

Wijkverpleging: zaterdag 8 en zondag 9
februari zuster Tr. de Roode-van der
Horst, Noorderstraat 30, tel. 6368.

Airathcek: van vTydagavond 7 februari
half zes tot maandagmorgen 10 februari
8 uur do Zeestraatapotheek, IT. van Ber-
kel, Zeestraat 71, tel. 3073.

Verloskundige: mew. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3 flat 2, tel. 4437.

Hulpdienst: tel. 023-243340.

Dierenarts: by afwezigheid van de ge-
Wenste arts raadplege men uitsluitend
telefonisch de Veeartsendienst te Haar-
lem, tel 023-313233.

Storingsdienst gasbedrijf: tel. 3737 (ook
bultt.i kantooruren).

Politic: 4444.

Brandweer: 2000.

/^BURGERLIJKE,
STAND

Geboren bulten de gemeente:
Joliamia, dv Pranciscus Jozef Maria Ver-
steege en van Johamia Petronella

Sclirander.

Ondertrouifld;

Antonlus Wilhelmus Koks en Jobje

Dronunel.

Ouerieden.,'

Everdina Hendrlka Timmerman, 92 Jaar,

gehuwd geweest met Johamies Groote-

goed; Anna charlotta Krab, 83 jaar,

gehuwd geweest met Comells van Mar-
ie,

Overleden builen Ac gemeente:
Maria Helena Fen^erda, 69 jaar, gcliuwd

geweest met Dirk Marinus Kreuger; Jo-
hanna Maria Admiraal, 75 Jaar, gehuwd
geweest met Aldert Groot; Cornelia

Johaima Dees, 52 Jaar.

ZANDVOORT — Het toonkunst Orato-
riumkoor Zanduoort (TOZ) lieeft de ver-
rassende en vererende uitnodiging ont-
vangen, medetoerfcinp te »crlcjicn oan de
jaarlijkse uitvoeri7tg van de JoKannes
Passion van Johan Seb. Bach onder lei-

ding van de dirigent Nico van der Lin-
den op zaterdag 22 maart in het kon-
sertgebouw te Amsterdam.

Als solisten werken mede Armette de la

Bye sopraan, Cora Canne Meyer alt,

Henk Smit tenor (evangelist), WUly van
Hese tenor (aria's) en Henk Meüer
Christus party. Coby Splgt bespeelt het
claveclmbel en de begeleiding is in han-
den van het Overyssels symphonle-or-
kest.

Maandagavond was Nico van der Linden
aanwezig om zich te overtuigen van de
prestaties van het Zandvoortse koor, dat
zal samenwerken met zyn Amsterdams
koor 'Door zang vriendschap'. Men ver-
wacht voor deze traditionele uitvoering
zeker 1500 aanwezigen in het konsert-
gebouw. Over de verrichtingen van het
Zandvoortse koor betoonde Nico van der
Linden ziel. zéér enthousiast. Een pluim
op de hoed van de eigen dirigent Piet
Halscma.

De Johannes Passion wordt in Zandvoort
uitgevoerd op vrydag 14 maart in de
Hervormde kerk onder leiding van laatst-
genoemde. Dat TOZ byzonder verguld Is

met deze vererende ultnodlghig, behoeft
zeker geen nader betoog. Bovendien
zingt TOZ op zondag 23 maart koralen
uit de Johannes Passion voor Radio
Bloemeudaal.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zyn als volgt:

Vrydag 7 februari 12.42—13.09

Zaterd g 8 februari 1.44—14,04

Zondag 9 februari 2.34—14.46

Maandag 10 februari 3.14—15.24

Dinsdag 11 februari 3.49—15.56

Woensdag 12 februari 4.19—16.26

Donderdag 13 februari 4.48—16.55

\/rydag 14 februari 5.18—17.24

Springty 13 februari.

Dood ty 21 februari.

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men by bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten by te tellen.

Prijzen carnaval Zandvoort voor

BOUWES BOWLING
Als hoofdprijs een moderne keuken t.w.v. ƒ 400,-

van Devies, Haarlem.

Voor de kindermiddag in Dolfirama:

kinderfietsen, aulopeds, spaarboelcjes, speelgoed, puzzels,
spellen, grammofoonplaten, beschikbaar gesteld door:

Play-ln, Rijwielhandel Versteege, Familiemarkt,
Aktie '68, Kuik meubelen, A.B.N., Jupiter, Witte
Kruik, Dirk v. d. Broek, Amrobank, Hema, Seijsener,

Wapen van Zandvoort, Russ en Zn., Sigarenmaga-
zijn De Krocht, Drog. Bouwman.

Snoep voor 2000 kinderen werd beschikbaar ge-
steld door Belga B.V. Roozendaai.

Met oog en oor

de badplaats door
Zinloos geschrijf

Wanneer Kees Fcns — naar ik meen
boekcnreccnsent o.a. bü De Volks-

krant, vorige weck meende te moeten
verklaren, dat Zandvoort de lelijk-

ste plaats in Nederland was, dan ver-

wacht hü toch zeker niet, dat hi)

Zandvoort daarmee een dienst heeft

bewezen.

Integendeel, wanneer ik zo met oog

en oor -.e badplaats doorga, dan is

vry algemeen de opinie, dat dergeiyk

geschrijf volkomen zinloos is. terwyi

men de bedoeling van de verkondi-

ging van dit negatieve .standpunt niet

begrypt. Er zyn daarby twee dingen

die Ik niet snap. en eerste, waarom
Kees Fens dan nog in Zandvoort

biyft wonen en dat nog wel op een

der meest riante plaatsen In ons dorp

aan de Wllhelminaweg en in de twee-

de plaats dat hy dit zyn schoonvader

aandoet, nameiyk de oud-wethouder

van Publieke werken en Sociale za-

ken, de heer J. L. C. Lindeman, by
wie Ixy Inwoont.
Deze laatste zal denk ik toch ook wel

niet bepaald enthousiast geweest zUn
over dit door zyn schoonzoon gelan-

ceerde artikel, dat m.i. geen enkele

zin heeft en als hij er de lolbroek mee
heeft willen uithangen, dan Is hem
zelfs dat niet gelukt. Tegenover zyn
negatieve benadering staat zoveel po-

sitiefs, dat ik het niet de moeite

waard acht, er serieus op in te gaan.

Het Is te hopen, dat Zandvoort in de

toekomst van dergeiyke publicaties

verschoond zal biyven. We schieten

er geen bal mee op!.

Veelbelovende drukic
Dat Zandvoort ondanks dit gesctu-yf

van de heer Fens nog altijd zéér in

trek is, bewees het afgelopen week-
einde wel.

Nauwelijks leek het (vroege) voorjaar

zyn Intrede te hebben gedaan, of men
kwam alweer In drommen opzetten.

De terrassen in het dorpscentrum

boekten zelfs een record, want zater-

dag 1 februari waren ze een deel van
de dag alweer bezet met zon-genie-
ters. Zondag was dit nog erger. Zó
vroeg In de tyd had Zandvoort zulk

een drukte nog niet meegemaakt. Het
vorig jaar was de eerste scliuolitere

voorjaarsdag op zondag 10 februari,

maar die haalde niet by hetgeen we
het afgelopen weekeinde meemaak-
ten.

Laten we Intussen vooral niet den-
ken, dat we er al zyn. De tempera-
tuur is Intussen al weer flink gedaald
en wat vorst is zeker niet denkbeel-
dig, hoewel niet te hopen, omdat dit

de nu snel uitbottende natuur geen
goed zal doen. Maar het afgelopen
prachtige weekeinde pikten we dan
tocli maar mee en er is geen mens,
die het ons meer kan afnemen. Jam-
mer was het voor onze strandpacli-
ters, die nog maar in een embryonale
staat van opbouw verkeren.

ir &

Naluurgenielcrs

Het fraaie weer van afgelopen zater-

dag was ook merkbaar aan de duin-
wandeling die om haif tien 's mor-
gens startte by de ingang van de wa-
terleidingduinen en werd gehouden
door de duine.xperts Klaas Castien en
Jan van Honschooten onder auspi-

ciën van de Koninkiyke Maatscliappy
voor tuinbouw en plantkunde te Den
Haag, afdeling Zandvoort.
Vyfentwintig wandelaars namen er-

aan deel en men lieeft van deze wan-
deling door de prachtige natuur by-
zonder genoten. De wandeling duurde
van half tien tot bUna 1 uur met een

korte onderbreking voor een kopje
koffie in 'De Oase' bU de Oranjekom.
Wist u. dat daar vlak by ook een
krentenboom aanwezig Is. De boom
vertoont al bioei-neiglngen. hoewel

de tyd daarvoor normaal begin mei
Is. Er was al heel wat moois te zien

in de nu snel uitbottende natuur.

De organisatoren stellen zich voor,

over enkele maanden zulk een wan-
deling te herhalen In de vroege och-

tenduren. Dan hebt u kans. dat u ook

het wild zult zien. Daar hoort u nog
wel meer van, doch In elk geval was
deze wandeling opnieuw een groot

sukses. Men Is dan ook vastbesloten,

ermee door te gaan. En het zyn heus

niet alleen de inwoners van Zand-
vooi't die eraan deelnemen.

Bomen van stekkies
Dat Publieke werken ook nog wel iets

anders kan dan bomen rooien, is de

afgelopen dagen wel bewezen toen

personeel van de plantsoenendienst

ertoe is overgegaan op het braak lig-

gend terrein bij de Sporthal jonge

bomen te planten.

Iepen, berken, populieren, essen en
allerliande andere soorten. Men wil

er een soort proeftuin van maken, zo-

als we die In Zandvoort nieuw-noord

al hebben en die het uitstekend öoet.

Maar het byzondere van deze proef-

tuin Is, dat de aangeplante jonge 1»-

men door personeel van de plantsoe-

nendienst zelf zyn gekweekt. Men
heeft het jonge goed nameiyk gestekt

van oudere bomen en die stekken en-
kele jaren lang met de uiterste zorg

gekweekt en verzorgd. Dit jaar wa-
ren ze ryp voor ultplanten en dat

heeft men dan ook gedaan. Met' gro-

te belangstelling wordt thans afge-

wacht, wat er het resultaat van zal

zUn. Volgens experts maken de jonge
bomen een goede kans, want ze had-
den al een behooriyk wortelgestel.

Dat ze met de uiterste zorg vertroe-

teld worden, behoef Ik u zeker niet te

zeggen. Wanneer Viit experiment
slaagt, opent het wyde perspektleven

voor het bomenbestand in Zandvoort.

ir if

Duitse herders
Myn mededeling, dat vorige week in

Zandvoort een nest van tien Duitse
herders is geboren, heeft een verras-

sende stroom van reahties teweegge-
bracht.

Er zyn er zeer velen, die gaarne zulk

een jong hondje willen hebben. Van-
zelfsprekend is het daarvoor nog te

vroeg. De diertjes, die het — dank zy
een prima verzorging van het moe-
derdlcr. allen goed maken, zyn nau-
weiyks veertien dagen oud. Laten we
nu zo afspreken: allen, die my per
telefoon of persooniyk hebben bena-
derd, worden verzocht, even een kort
briefje te schryven aan myn adres:

C. Kuyptr, Zeestraat 57rd te Zand-
voort. Ik zal dan nader overleggen
met de eigenaars van het nest hon-
den en u hoort er zo spoedig moge-
lyk nader van. Maar een week of vier

geduld moet u nog wel hebben.

& -fr

ir

Karnaval
Ik slop ernicc. Tenslotte leven we
thans aan de vooravond van karna-
val.

Daarvan is ons gehele dorp vervuld.
Ik hoop van harte, dat het Jolige,

vroiyke dagen zullen zyn. Een echt
opkikkertje In deze meestal stille fe-

bruari-maand. Zandvoort heeft dat
hard nodig. Prins karnaval met z'n
raad van elf krygt het druk. Er Is

karnaval in de Bowling van Bouwes
Palace, in Zomerlust van de MAC-
moterclub en ditmaal ook voor het
eerst door de heer Frans Vleeshou-
wers in het verenigingsgebouw TDe
Krocht'.

Ook hy heeft zich als ondernemer
aangesloten by 'De Scharrekoppen'
en aan al deze drie instellingen
brengt prins karnaval met z'n raad
van elf een bezoek en natuuriyk ook
de Kwalletrappers zUn daarby ver-
tegenwoordigd. En nu spreek Ik nog
niet eens van het eigen karrmval van

Kuyper sr.

••««•••««««*••• ««••»*•«•«•»••
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TW TOPPERS ONDER EEN DAK
NR. 3 BIJ DE VERKIEZING AUTO VAN HET JAAR NR. 2 BM DE VERKIEZING

AUTO VAN HET JAAR

Ondanks de korte sannenwerking tussen Audi en V.W. toch direkt twee toppers.

Kom beide wagens eens bekijken, maak een proefrit en overtuig u zelf ervan dat

de kreet „toppers" juist is.
'.

De Golf, prachtige schepping van V.W.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. VAN ALPHENSTRAAT 102 — ZANDVOO^T — TELEFOON 02507-4565

Zuinigmetbenzine^maar ^

scheutigmetruimte enkomfort*

Zeker, het is mooi dat deje Datsun 1 op 14,2 rijdt als u
konstant 100 en 1 op 16,2 als u konstant 80 km rijdt.

Maar nog mooier is liet dat u de Datsun 120 Ygewoon kunt

^ kopea om zijn pure autokwaliteiten en komfortabele
kompleetheid.

Er is ruimte voor lange benen
en forse koffers. In. een

schok-absorberendeveiligheids-

carrosserie. Metsamendruk'
bare stuurkolom. Met bekrach-

tigde remmen. Met sportieve

vloerpook. Met heerlijke slaap-

^x * stoelen. En met een ventilatie-

systeem dat bij gesloten ramen
frisse lucht binnenlaat, maar stof en

herrie buitenhoudt. En dat is nog
lang niet alles. Maar mogen we 'n paar

verrassingen bewaren tot uw proefrit?

Priizen ind. BTW af Lisse: Datsun 120Y f 9.550,-;

de Lavc ƒ 9.995,-*; de Luxe 4-deurs f 10.600,-;

Datsun 120Y Coupé f U.590,-; stationwagen f 10.750,-,

* Meerprijs automatische transmissie f 1000,-.

Prijswijzigingen voorbeliouden.

Datsun120Y

TUNE CENTRE
JANSSEN

KAMERL. ONNESSTRAAT 23 — ZANDVOORT — TELEFOON 02507-5966.

TWEEWIELERBEDRIJF

VERSTEEGE B.V.

Haltestraat 18 — Telefoon 4499.

Als u vóór 31 maart 1975
uw favoriete Simca, Franse Chrysler of Matra
koopt krijgt u er een heel lang kado bij. Van ons,

in samenwerking met Chrysler Nederland N.V.

Bij de 6 maariden fabrieksgarantie nog eens
6 maanden garantie ext;a! Dat betekent dus
12 maanden lang extra voordeel, extra zekerheid,

extra veiligheid. En al onze 29 modellen hebben al

zoveel waardevolle extra's. Onze vergaande service

is er een van.

Deze extra-garantie-aanbieding geldt alleen in de
periode 1 februari t/m 31 maart 1975. ^

^i
CHRYSLER
NEDERLANO

SIMCA-CHRYSLER
Langleveuwauto„.geg3irandeerd!

Autobedrijf VERSTEEGE
Pakveldstraat 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 2345

m
CHRÏSIER

WM

CHTE KEUS
**r->>*'-^'''J?s-J«*^"^^**/*iS^'»5-*^>^S"-.iC4*.-

Mini
TOCH MAAR MOOI VAN BRITISH LEYLAND.

BRITISH

(.EYLAIMD

AUTOBEDRIJF

ZANDVOORT

Burg. V. Fenemaplein 27

Zandvoort.

Tel. 02507-4580.
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Jeugdkanzondag leren balverdienen

ZANDVOOBT — Qertis seconden voor

jiet laatste fluitsi^aal scoorde Zand-
voortmeeuwenspeler Kees Bruin het

enige doelpunt in de wedstrUd tegen Vi-

iesse'22. Op de valreep tehaalde Zand-
voorlmeeuwen de zege en tegelUlc kreeg

men wat meer armslag in de staartgroep.

Toch blUft het venijn in de tweede lUas-

ge west A nog in de staart zitten, want
'^'het bluft gevaarlUlt.- DJK staat welis-

»- waar met elf punten, drie punten achter

op Zandvoortmeeuwen, maar de ploeg

heeft drie wedstrijden minder gespeeld,

zodat verwacht mag worden dat DJK
een middenmoter gaat worden. DEM is

'met tien punten uit zestien wedstr^den
een definitieve degradatiekandidaat,

maar al staat Zandvoortmeeuwen mo-
menteel weer in de middenmoot, men
moet niet uit het oog verliezen, dat ais

de thuiswedstrijd aanstaande zondag van
ADO'20 verloren wordt, Zandvoortmecu-'
wen weer in één klap duikelt naar de
onderste regionen.

De gasten waren de eerste helft de be-

tere ploeg. Er werd beter gekomblneerd
en aangevallen, maar met de afwerking

was het by Vltcsse droevig gesteld, al

moet hierbij worden aangetekend, dat

de Zandvoortmeeuwemdefensie met op
rechts Guus Paap, aan de andere kant
Teun Vastenhouw en Ab Koning te het

midden, terwijl Manfred Bakels ietwat

teruggetrokken speelde, voortreffelijk

draaide met als laatste man Johan Pel-

lerin.

• Ondanks het sterkere offensief slaagde
Vitesse er in de eerste vijfenveertig nii-

• nuten in slechts acht goed gerichte scho-
ten óp Johan Pellerin af te vuren, ter-

wijl Zandvoortmeeuwen zes keer echt ge-

vaarlijk werd voor doelman Kortekaas.'

,
Chaotische start

De eerste minuten vau de wedstrijd ver-

liepen wat chaotisch. In de derde mi-

nuut moest de wedstrijd even gestaakt

. worden, omdat de bal te hard was op-

gepompt. In de achtste minuut kreeg

, Teun Vastenliouw het (onzichtbaar voor

èe scheidsrechter) aan.de stok met een
Vitesse-aanvaller. Teun gat een klap,

•niaar moest 'er ook één incasseren. Het
waren overigens één van de weinige in-

cidenten van een verder sportlef verlo-

pen wedsti-yd.

In de zestiende minuut kwam Teun Vas-
tenliouw op links snel op en speelde Aal-

dert Stobbelaar aan, die een één-twee
aanging, met Liva Look, maar helaas
werd dit één-tweetje door Lock verkeerd

begrepen. Eén minuut later bedient Aal-

dert Stobbelaar Alex Hee/emans op links

en zyn keiharde schot kon door Korte-
kaas ter nauwernood tot hoekschop wor-
den vej-werkt.

By vlagen kwam Zandvoortmeeuwen snel

achtereen opzetten en in de negentiende
minuut kwam Kees Bruin in kansryke
positie doch hy liad de buitenspelval van
Vitesse niet opgemerkt. Eén minuut la-

ter kreeg Kees Bruin opnieuw een kans,

doch zyn kopbal was niet gevaarlük

voor de goed opererende Vitosse-doel-

mau Kortekaas.

Van de doellijn

Aan de andere kant liepen de Vitesse-

spelers herhaaldeiyk buitenspel, maar in

de veertigste minuut kwam men goed

door en ïohan Pellerin moest zyn ware
kunnen tonen. Het werd een hoekschop,

die dankzy Manfred Bakels niet in een

doelpiml werd omgezet, toen de Jeug-

dige speler de bal van de doeliyn weg-

trapte. In de eenenveertigste minuut

werd Vitesse opnieuw gevaariyk voor

Johan Pellerin en de Zandvoortmeeu-
wen-doelman scheen al gepasseerd, doch

Vitesse veiTDrutste de kans door hoog
' over te schieten.

-De laatste minuut van de eerste helft

bracht wederom paniek in de Zandvoort-

se defensie. Teun Vastenliouw aarzelde

te lang, toen hy de bal uit het doelge-

bied moest weg^'erken en Ab Koning
kon nog Juist op tyd de bal over de zy-

lyn schoppen.

De tweede helft gaf een rormnellge start

te zien en pas in de vyttiende minuut
kreeg Frans de Vlieger een reële sco-

ringskans maar hy kwam net iets ruimte

te kort. Negen—minuten later kreeg

Frans opnieuw de kans, maar vanuit re-

deiykc positie ging de bal hoog over. In

deze fase van de stryd werd Sebregts

ver\'angen door Henk Kinncghig. In de

vytendertigste minuut ki-eeg de invaller

vla Alex Heezemans en Aaldert Stobbe-

laar een goede kans en zyn schot krepg

Kortekaas in eerste instantie niet onder
kontrole, maar nog voor de' toegesnelde

Aaldert Stobbelaar gevaariyk kon wor-
den had de Vltesse-doelman het leer te

pakken.

Z Op de paal
Aan de andere kant kwamen de Zand-
voorters goed weg. toen een kelliard

schot van Dulnmeyer op de paal afket-

ste. Met nog geen minuut meer te spelen-

forceerde Kees Bruin een hoekschop. Met
nog dertig seconden in het versclilet

schaarde Henk Klmicging zich by de
ho»kvlag achter de bal en het was Kees
Bruin, die zyn voorzet op het hoofd nam
en hoog in de rechter bovenlioek raak
kopte.

Vitesse mocht nog aftrappen, maar lan-

ger dan een halve minuut ki-eeg men
niet meer, om nog iets aan de 1-0 ach-
terstand te dóen. Met deze nipte zege

haalde Zandvoortmeeuwen twee belang-
ryke punten binnen.

De stand:
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Alle nieuwe 1975 modellen te

bezichtigen in ons

verkoopcentrum.
Ook U.S. Line, Chevrolet, Buick,

Oldsmobile, Pontiac.

OPEL-SHOW ^ RA1 1975
SPECIALE RAI-WEEK OOK BIJ VAN LENT OPEL
SHOWHAL DREEF 261 * HEEMSTEDE * TEL. 281550

Vraag op de

OPEL RAI STAND

voor inlichtingen en

taxatie naar Van Lent

RUIME PARKEERGELEGENHEID

VAN LENT -OPEL -AALSMEER

Verkoop en service

Oosteinderweg 110, telefoon 02977-20990.

DEALER VOOR AALSMEER, UITHOORN, HAARLEM, SCHALKWIJK. ZANDVOORT, HEEMSTEDE EN OMGEVING

VAN LENT - OPEL - HEEMSTEDE 1 VAN LENT - OPEL - ZANDVOORT (nrd.)

Opel showhal Dreef 261 — Raadhuisstraat 49, | Verkoop en service

Kamerlingh Onneslaan 15, tel. 02507-5346.telefoon 023-281550.

[neen Renault methersens
rifd je nooit op je asenuwen.

In het stadsverkeer heb je vaak

stalen zenuwen nodig om 't hoofd koel

te houden. Vooral als dat hoofd er

- :n 't avondlijke spit.suur - al een dag
v/erk op heeft zitten.

Prettig als je dan in een kornfor-

tafaele auto njdt met veel binnenruim-

te en een perfekt ventilatiesysteem.

In een ruime Renault met voorwielaan-
dnjvinq.

Ideaal wordt het als d}e rustge-
*"""""

vende Renault bovendien een stuk denken en

doen van u overneemt. Door automatische trans-

missie met een elektronisch brem.

Snel het Renaultboek 1975 halen bij:

Autobedrijven Rinko,

Oranjestraat 2-12,

ZandvoorL 02507-2323

2424-3360

na's dik in 4 -kleuren-

druk) met de 1975

modellen.

Dan hoeft u niet te schakelen,

Niet te ontkoppelen. Dan wordt het

voor u gedaan. Feilloos.

Bij de Automatische Renault-trans-

missie is een elektronisch brein. Deze
„hersens" kiezen in elke situatie de
juiste overbrengingsverhouding.

. Over de Renaults 1 2 TR, 1 5 TL, 1

5

TS, 16 TL, 16 TS, 16 TX'en 17 TL met
automatische transmissie kunt u lezen

in het nieuwe Renault boek(124pagi-

§RENAULT

Er asijn7autoinatische Renaults
metelektronisch brein.

K^^^-i^^Sfi^it <%<,<^HV«j>I<

Naast onze, gepenoromeerde
woonvitrines worden ook

eiken hoekkasten voor u op
tasat gemaakt bU Wete-
rinss wandvitrines.

Jan Tan Vuurenslraat 2,

Nunspeet.

net boofftepunt van nw
bruiloft is een eedtcht tan
FIGARO, onvergreteiyk als

uw trouwdatum.
Jan ran Vaurenatraat 2,

Nunspeet.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSEiS
Leidsevaart 82. Haarlem.
Telefoon (023 > 3160 92.

VOOR inv PRIVÉ,
VEKENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
Drnkkerf) F. M. t. Denrüen
Schoolstraat - Telef. 25 «7

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten-
Rechtstreeks van fabriek

met garantie. Bijzonder lage

prijzen.

Martex Heiland B.V., Kou-
denliom 32.' Haarlem.
Telefoon 023-315300.^

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. RITMAN.
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

LAMPENOLIE
in 5 geuren'/ 4,75 p. Itr.

Drog, BOtJWMAN,
Oranjestr. 7, Zandvoort.

Motorenrevisie VAN RIJN vof.

— RevisEe en reparatie van
benzine- en dieselmotoren

— Krulcas balanceren
— Vermogentestbank
— Motorafstelstation
— Race- en rallymotoren

(motorvermogensproefbank)
— startmotor-, dynamo- en
— verdelerstestbank

Amsterdamsevaart 22
Haarlem — Telef. 023-52 1 4 48/31 21 1 7.

^ offset'Sneldrukkerij
^

FA.L.BALLEDUX&ZN.
COMPLETK WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BKKEDÏAPIJT, o.a. Ratcnia, Desso, K.V.T.,

PloegtapU' enz.

DrVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATR.'ISSEN — DEKENS — SLAAP-

ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —
BIEZEN MATTEN.

Linoleum'; Krommenie — Viltïeil —
Balatred — Tapiflex — Heugafelt tegels.

Alles voor uw woning !

Luxaflex .ialouzieèn — Balasl-ores.

HALTLSTRAAT 27-2.<) —TEL. 2,Ï96-3159-4015

j!i[99R_f.6>'iyi:.§.f^^ HANDELSDRUKVVERK

,
Gasthuisplein 6 Zandvoort

V^ «el. 02507-6338 j/

Nu ook Fotocopieën

klaar terwijl u wacht

Snackbar-Restaurani

Marocamo

vraagt beschaafd vriendelijk

MEISJE voor de bediening.

± 21 jaar. Kerkstraat 14, tel. 2102.

OÖ
Nipt wat WD Uezittcn, maar cip.tgcne waarvan wp

ten volle! BCieten bepaalt ons geluk.

Nicolaa.s Bects 1 1814-1903).

HORLOCERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPUIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bfl de Kootverlorenslraat

levert een combinatie van bezit en genot, daarom
bent u er zo gelukkig moe, want zijn horloge.?,

klokken en wckker.'ï zijn mooi en onvoorstelbaar

goed.

Komt u maar eens kijkeii In zijn showroom.
't I.s pen belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

clectroutsclie apparatuur.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kaniooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-7166.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide cétalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuw^sblad v/ordt uw advertentie ook nieuws.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

GocdRekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem. Witte Heerenstraat 20 — TeL 31 S? 53 - 31 04 57
.

Zandvoort. Kcesomslraat 81 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

Automobielbedrijf

ben van houten
Vl^erkplaats en showroom:

Kerklaan 113b, Heemstede. Telefoon 023-283504

Voor de nieuwste modellen Morris - Austin

en A.M.G.

AMC ri privé 023-243433

GROTE WASSERETTE
voor uw auto; behandeling met shampoo en was,

automatische droging. Klaar in 5 minuten!

Ruime keuze in was- en poetsmiddelen.

W. GROOT
iVIarnixstraat117.

Haarlem. Tel.. 262284.

Voor reparaties aan alle merken auto's.

ZIE ONZE STAND OP RAI

nAcH-PKOOYMANnAc
II U 1* Brederodestraat 6-10, Zandvoort. |l IA r* Telefoon 02507-3242. •
OFF. DEALER OFF. DEALER

AUTOSPUITERU

W. MICA
ERKEND FOCWA-BEDRIJF

HAVENSTRAAT 65 -HEEMSTEDE
TEL 023-283828.

a. van Kooten-Piêt
Houtplein 18-20, Haarlem, tel. 023-319195, via alle buslijnen bereikbaar.

Tevens: radio cassetterecorders — 8-track, ski- en rally-jacks in speciale aanbiedingen!

officieel

dealer voor Haarlem - Heemstede - enz,

In je oren knopen: DATSUN kopen!

DATSUN
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# Ferrari 365 Berlinetta Boxer:

^s werelds snelste op de RAI

Ford Escort
Het grote nieuws staat op de

Ford-stand. Een nieuwe Escort,
die wordt een trekpleister van
de eerste orde. Een geheel
nieuw ontworpen carrosserie
met meer binnenruimte, veel
meer glasoppervlak en een
fraai uiteriyk. Meer dan 2 mil-

joen Escorts werden er in de
afgelopen 7 jaar geproduceerd
en Ford claimt dat de Escort
's werelds meest succesvolle
auto in de autosport is ge-

weest. Zeer belangrijke rallies

werden gewonnen of eindigde
men by de eersten. De nieuwe
Escorts worden geleverd met
motoren die resp. 1098, 1297 en
1598 cc bezitten. Uiteraard zyn

er ook vele carrosserie-
varianten, zodat de Escort-serie
voor „Elk wat Wils" biedt. De
•1100 cc ontwikkelt 48 Din pk.,

de 1300 57 en de^löOO maar
liefst 84 pk. Viervefsnelüngs-
bakken en automatische
transmissies zijn leverbaar en
speciaal voor de lichtere 1300
ontwikkelde Ford een geheel
nieuwe automatische bak. De
techniek van wielophanging en
vering stamt voor een belang-
rük gedeelte van de oude

'

Escorts.
Een 2-deurs, een vierdeurs en

een stationcar zyn 'de basis-
carrosserieên, waarop weer vele
variaties mogeiyk zjjn, waar-
door de automobilist een zeer
ruim scala van mogelykheden
heeft.

Je Jiebt er tegenwoordig
maar weinig aan, doch een
snelle sportwagen blijft zijn
aantrekkingskracht op dyna-
misch ingestelde automobilis-
ten houden. En wanneer zo'n
auto Ferrari heet, slaat die
aantrekkingskracht al gauw
om in begeerte. Ferrari - we
vertellen het u wellicht ten
overvloede -• is het grootste
autosportmerk dat er ooit be-
stond, Sinds de oprichting in
1948 behaalde de fabriek hon-
derden overwinningen in
voornamelijk beroemde races
als Le Mans, Nurnbergring of
tijdens de vele Grote Prijzen.
En als hoogtepunt meer dan
tien wereldkampioenschappen
voor formule 1 wegens of
sportwagenconstructeurs. Se
bekroning van al die activitei-
ten is de Berlinetta Boxer die

u op de komende RAI heel
statisch aankijkt. De zoge-
naamde Ferrari "BB" is echter
'303

. km-h snel dankzij een
twaalfcilinder , (9) boxmetcr
van 4391 cc- en daaruit komen
344 paardek'rachten bij 7000
omw.-min. Alstublicn. Maar
desondanks is zo'n Boxer een
heel dociele wagen want je
kunt er -zonder moeite met 50
.km-h mee door stadsverkeer
rijden. Alleen heb je dan ge-
noeg aan slechts de eerste van
de vijf versnellingen. Wie zich
met een Ferrari BB een beetje
aan de tegenwoordige maxi-
male snelheden houdt, zal in
de remmen en wegUgging een
enorm stuk ingebouwde vei-
ligheid ontdekken. Bc grenzen
van het mogelijke kunnen dan
haast niet worden overschre-
den. Ferrari is echter nooit

goedkoop geweest met zijn

technisch "speelgoed" " van
doorgaans hoge kwaliteit.

Daarom kost de "BB" ook het
lieve bedrag van 140.000 gul-

den. ..Dus niet alleen de snel-

ste, maar ook de duurste auto
ter wereld en van de RAÏ.

Ook in- de hogere snelhcids-
regionen is de Berlinetta qua
wegligging, besturing en rem-
vcrmogcn een optimaal afge-
stemde automobiel. Auto-
Aktueel had in België de ge-
legenheid deze 'geweldenaar'
le berijden. In wezen is deze
auto op de weg voor de zeer
ervaren automobilist niet te
snel, maar wel voor de over-
ige weggebruikers, die de ac-
celeratie en de snelheden on-
derschatten.

Toyota

Volkswagen
Het VW-programma omvat

een ruime range modellen. Na-
dat. Audi in de schoot van
Volkswagen terecht gekomen
Is, is ook de importen deale-
rorganisatie ineen gevloeid.
Pon In Leusden, al sinds het
prille begin van de „kever" in
de eerste naoorlogse jaren im-,
porteur, heeft nu ook de im-
port van de Audi automobielen
er bij. Zo staan er in de sho-
wrooms van de VW dealers
btlna identieke automobielen,
die qua carrosserie wat ver-
schillen hebben. Het beste
wordt dit geïllustreerd bU de
Audi 80 en de VW Passal.-. De^l
Audi heeft de normale daklUn
en de Passat de enkele .jaren
geleden in '„zwang" gekomen I

lastback-l}jn. Ook het voorfront-

'

vertoont enig verschil in de
merktekens. De Audi is iets
gewijzigd t.a.v. de voorwielop-
hanging, die nu identiek is aan
het gevolgde systeem bij de
Passat. De kleine Audi 50, een
fraaie en bijzonder lijn radende
compact automobiel zal binnen
niet al te lange tüd een VW-
broertje of zusje krijgen, die
«naar de naam Polo zal luiste-

-ren. De K-70, een erfenis van
NSU en een auto met toch wel.
fijne ry'-eigenschappen is uit
produktie genomen. De Kever,
doet het nog altijd en zo-
doende zal op de RAI de ke-
veritjn nog in volle glorie aan-
wezig zyn. Nleuv/ by de Passat
is een derde deur, die ver in
de daklijn doorloopt. Met
neergeklapte achterbank liefst

een laadruimte van 1300 liter.

De Japanse merken en dat zijn

er een zestal, zyn op de groot-
ste autoshow van het land,
zeer goed vertegenwoordigd.
Toyota wordt al ruim 10 jaar
door Louwmann en Parqui ge-
ïmporteerd en de groei is op-
zienbarend. In 1965 werden er
939* Toyota's verkocht. In 1974
iets minder dan in 1973, maar
toch" altijd nofe 22.191 stuks.
De nieuwste modellen, die ge-
voerd worden ztjn de Corolla
30-serie, de 1800 als forse en
zeer fraaie middenklasser en
de nieuwe 2000 en 2600 Crown
modellen.

Peugeot
Recentelijk introduceerde

Peugeot een 6-ciIinder versie
van de 504 coupé en~ cabriolet.

Even hadden we de gelegen-
heid dete aantrekkelijke auto
te berijden. Opvallend waren
de souplesse van de V-6
krachtbron en de vrijwel ge-
ruisloze loop. Wanneer er een
sedan komt met deze V-6 zal

Peugeot in de duurdere klasse
een buitengewoon interessante
auto aan te bieden hebben. De
bekende viercHinder 504 is in
.zy'n klasse de meest verkochte-
auto en dat komt voort uit
'een aantal gewaardeerde el-

genschappen. Weglegging, com-
fort, rijgemak, veel interieur en
kofferruimte zijn enkele van
die pluspunten. Daarnaast is

Peugeot door de jaren heen
èen uiterst betrouwbare auto-
mobiel gebleken en als er één
merk een trouwe-klantenkring
heeft Is dat Peugeot wel. Komt
er dan nog een 6-cilinder se-
dan bij. en dat zal wel niet zo
heel lang meer duren, dan zal
deze Franse auto met de leeuw
op het voorfront ook in die ca-
tegorie veel belangstelling krij-

gen.

Skoda

De Citroen CX
De presentatie voor het pu-

blielt van de „Auto van het
Jaar 1974" vindt plaats op de
RAI. Het is de Citroen CX
geworden, die al in de zomer
van 1974 van de autopers ge-
toond werd. Dat deze auto dit
vererende predikaat gewonnen
heeft en wel met een grote
voorsprong op de nummers 2
en 3 zal een ieder niet vreemd
voorkomen. Techniek, harmo-
nie van in- en exterieur en de
ongeëvenaarde rijkwallteiten
zorgden er voor dat de jury
unaniem van mening was dat
de CX het verdiende. Het was
de 12e '„Auto van het Jaar"
verkiezing, die in 1963 startte
met de toenmalig nieuw uitge-
komen Rover 2000. In 1964
was het de Austin Balanza, in
1965 de Renault R 16, in 1966

in het openbaar

de Fiat 124, in 1967 de NSU
RO 80 (nog altiid één der
fraaiste auto-ontwerpen), in
1968 de Peugeot 504, in 1969
weer een Fiat en wel de 128,
in 1970 ook een Citroen en wel
de GS, in 1971 voor de derde
keer een Fiat de 127, in 1972
de Audi 80 en iti 1973 de Mer-
cedes 450. Maar liefst 48 redac-
teuren van Europese autobla-
den jureerden en hadden de
keus uit 10 automobielen. Op
de 2e en 3e plaats kwamen de
Volkswagen Golf en de Audi
50.

Belde modellen die veel
verwantschap tonen en die uit
dezelfde ontwerpstudio's zijn
gekomen. Verder herbergt de
Citroen stand de bekende
„eenden", de Dyanes, de Ainls
en de GS-en.

^enaidt

General Motors

Opel en Vauxhall zyn beide de
populaire merken van dit grote
concern.Opel vooral met de
Kadett, de Ascona, de Record
en de Commodore. Vauxhall
voornamelijk met de Vlva en
nu ook de Magnum. De Vlctor
en de Ventora behoren tot de
grotere Vauxhall modellen en
genieten in feite te weinig be-
rangstelUng, alhoewel het echt
toch wel attractieve automo-
bielen zijn. General Motors
produceert ook sportieve cou-
pé's, de Manta en de Plrenza.
De Amerikanen zoals de Che-
vrolet, de Pontiac, de Buick en
de Oldsmobile komen ook

Niet direct veel nieuws, maar
wel een groot aanbod modellen.
De bekende R-4, die voor ontel-

bare diensten te gebruiken is,

de-R-5, die . recentelijk, een heel
snelle broeder kreeg en'* de R-6,

die spiaakvol en fi^ai van uite-

lijk is, zijn de Renaults ,onder
het coderingscijfer 10. De R-12 is

een aanbieding In de midden-
klasse en leverbaar in 7 uitvoer-
ingen, die in prijs uiteenlopen
van ruim 10 mille tot 12.500

gulden. De R-16 serie omvat als

topmodel de ,TX, een auto met
buitengewoon fjne rijcapacltei-

ten. Een surplus aan comfort,
een vijfbak en een zorgvuldig
afgestemde .motor maken dat
deze auto op de lange weg on-
geëvenaard is en zeer zuinig met
de brandstof omspringt. De R-15
en de R-17 zijn coupéversies, die
qua motorinhoud en uitvoering
verschillen.i

By Fiat staat natuurlijk de
nieuwe 131 centraal, die op ae
RAI z'n Nederlandse debuut
maakt en die tevens bü alle

dealers in de showroom te be-
wonderen is. Het wordt een
auto in diverse uitvoeringen,

waarbij de goedkoopste versie

incl. BTW f 10.990,- gaat kos-

ten. Dertien uitvoeringen wor-
den leverbaar, waarvan de
Special 1600 vierdeurs auto-
maat voor ƒ 14.340,- geprijsd

Van de 126 via de 127, de
128, de 132 naar de grote 130

heeft Fiat een zo'n rijkelijk

aanbod, dat alle modellen bij

•elkaar een zeer ruim opgezette
'stand 'noodzakelijk maakten.
De coupes en dat zijn er talrij-

ke, maken de Fiat lijn tot de
meest omvattende die er is.

Ook Lancia is er vertegen-
woordigd en dat betekent dat
de Bèta lijn er in meerdere
uitvoeringen te zien zal ziJn.

De Bèta coupé en de Bèta
spider zijn snelle versies. Als

de .Lancia Stratos er ook te

zien zal zijn, nou dan zullen er

vele autofans zijn, die zich

verdringen' om deze futuristisch

gelijnde coupé.

Mitsubishi

Dit merk uit een van 's we-
relds grootste industriële con-
cerns Is nog maar kort op de
Nederlandse markt. Toch blijkt

er veel belangstelling voor te

bestaan. Het zijn aantrekke-
lijke modellen, die qua tech-

niek veel overeenkomst hebben
met andere Japanse merken.
Keurig en degelijk afgewerkt,
prettige rij-capaciteiten en een
import-organisatie die tot een
der oudsten in den lande be-

hoort, hetgeen uitermate be-

langrijk is voor de service en
onderdelen-voorziening.
Daarom geloven we in een
goede toekomst voor dit Ja-

panse merk.

Een nieuwe Skoda is er nog
niet. Tekeningen in buiten-
landse autobladen hebben met
een onderschrift wel eens ge-

suggereerd, dat dit bekende
Tsjechische merk, met een
grote fabriek in Mlada Boles-
lav en een jaarproduktie van
150.000 automobielen, iets

nieuws zou uitbrengen. Of het
een totaal nieuw ontwerp zou
worden met een motor voorin
en voorwielaandrijving of dat
de bestaande trant met alles

achter in een wat zwaardere
versie -uit zal komen, we -weten
het niet. Maar dat er In de vry
nabije toekomst iets staat te

gebeuren, geloven we wel. Op
deze -RAI de traditionele 100

en 110 modellen, die in de
loop der jaren een naam opge-
bouwd hebben van betrouw-
baarheid. Voor niet al te veel

, geld brengt Skoda een com-
plete automobiel, die in z'n

duurste uitvoering als coupé
\ op de markt gebracht -wordt.

Wel zal de stand van Engle-
bert een primeur hebben in de
vorm van een Tatra. Een merk
ook uit Tsjecho-Slowakije met
een renommeé, die van velen
jaar terug stamt. Na de oorlog
waren er veel Skoda's op de
markt en. ook Tatra liet zich
niet onbetuigd. De grote pres-

tige auto van Tatra heeft sinds
z'n, introduktie al lang geleden
een achteringeplaatste
8-ciUnder krachtbron die
luchtgekoeld wordt. De koets
was zeer opvallend van styling

en de rijkwallteiten vereisten

wel enige stuurmanskunst om-
dat de auto vrij licht van vo-
ren was en vrij zwaar van ach-
teren. Toch zal ook de nieuwe
Tatra 613 heel wat nieuwsgie-
rige blikken trekken.

Datsuri
Datsun's worden er geleverd-
tussen de Cherry en de 260 Z.

Wat daartussen allemaal inge-

voerd wordt en dus verkrijg-

baar is,- is veelomvattend. We
noemen hier even de 120 Y se-

rie, die in zyn prijsklasse een
aantrekkelijke aanbieding is.

Een 2-deurs, een vierdeurs, een
coupé en een stationcar zijn de
varianten. Dan de 140 J., de
160 J, de 200 L sedan.die nu
met 6-cilinder motor geleverd
wordt. Van vele typen ook
weer een 2- en een 4-deurs
model, een coupé en een sta-
tioncar. De 260 Z rond de liJn

'naar boven af. Deze laatste is

een vierpcrsooiis volbloed cou-
pe

Mazda
Audi

meer en meer in de belangstel-
ling te staan. Dit komt omdat
de prijzen, door de lagere Dol-
larkoers in ons land, attractief

geworden' zijn.

Naast de Audi's die Pon im-
porteert is er ook nog de
Firma v.h. van Oorschot, die

op de Nederlandse markt de
Audi en NSU automobiel en
brengt. Van NSU alleen nog de
RO 80 met tweeschljfs-

rotatiemotor. De andere NSU
modellen zijn al weer lang van
het toneel verdwenen, hetgeen
door velen betreurd wordt. De
Audi's die van Oorschot brengt
zijn Identiek aan de andere ge-

importeerde Audi's. Vooral de
Audi 50 zal veel belangstelling
hebben, omdat het een bizon-
der fijne automobiel is.

Mazda is de enige Japanse au-
tomobielproducent, die model-
len met rotatie-motor levert.

Destijds kocht men de rechten
om deze door Felix Wankel
ontworpen motor te mogen
produceren. Enkele coupé mo-
dellen worden of met een con-
ventionele vlercllinder kracht-
bron geleverd of met Wankel
motor. De Mazda 1000 en 1300
vertegenwoordigen de kleinere
klasse. De 616 en de 929 de
midden en de duurdere mid-
denklasse. We vergaten bijna
de 818, die tussen de 1300 en
de 616 ligt.

Lada

BMW

iW»**^ «i»<"«»8fi»»!ös 'i K-'

Geen groot nieuws bij BMW.
Een soort consolidatie op alle

fronten. Alle leverbare model-
len in de 4-6 cilinders munten
uit door zeer goede prestaties.
Verfynde interieurs, smaakvolle
modellen en technische volko-
men up to date. Als laatste
nieuweling is er vrij kort gele-
den de 518 bijgekomen. Dit Is

een 520 met 1800 cc motor. De
prestaties ziJn een fractie' min-
der. Toch bluft het ook een
echte BMW met sportieve kwa-
liteiten.

Tussen de Lada 1200 en de
1500 S hebben de Russen eeh
1300 gebracht. Op de stand
van Gremi uiteraard ook de
Joegoslavische Zastava's. De
Zastava 750 is identiek aan de
vroegere Fiat 600 en Is één
van de goedkoopste automo-
bielen. Ook brengt Zastava een
model bijna gelijk aan de Fiat
128, echter met een vijfde

deur.

British Leyland

Van dit grootste Britse au-
tomobielconcern geen direct
nieuws. De uitgebreide pers-
documentatie vertelt zeer dui-

delijk wat dit concern op de
RAI zal laten zien. Het zijn de
Mini, de Austin Allegro, de
Morris Marina, de MG, de
Triumph. de Rover en de
Jaguar-Daimler modellen. Als
we alle uitvoeringen bij elkaar
zouden tellen, dan zijn het er
enkele tientallen. Van de
kleine mini met de 850 cc. mo-
tor tot de 12-cilinder Jaguar
met een 5.4 liter motor, daar-
tu.ssen liggen ook heel wat
motorische vai-ianten. Nieuw is

de Spitfire met een 1500 cc.

krachtbron, die uiteraard veel

betere prestaties levert dan de
bekende 1300 cc. motor. Te-
vens zal een jubileum Mini
worden geïntroduceerd. ledere
koper ontvangt een genum-
merd certificaat. Ook de MG's
ondergingen diverse wijzigingen

in die vorm, dat aan de veilig-

heid het één en ander gedaan
Is. Opvallend daarbij zijn de
zware bumpers die schokab-
sorberend werken.

Honda
's Werelds grootste fabrikant
van snelle tweewielers is ook
in de autowereld actief. Ken-
den we in ons land jarenlang

Chrysler-Simca
Om bij de 2e te beginnen zal

Simca zeker veel aandacht krij-

gen. Het zeer veel verkochte
merk met z'n succesnummer de
1100. dit type staat op de 2e
plaats qua verkochte aantallen
automobielen, heeft vriJ recente-

lijk een aantal detailveranderin-
gen ondergaan, die de up-to-
date-heid weer vergroothebben.
Voornamelijk onderging het in-

strumentarium een grondige wij-
ziging, waardoor het fraaier en
bovenal beter afleesbaar werd.
'De 5e deur by de vierdeursver-
sie en de 3e deur bij de drie-

deurs uitvoering zijn zo belang-
rijk, dat velen alleen daarom al

de voorkeur aan dit type geven.
De wat bejaarde 1301 en 1501
doen het ook nog best en uit
oogpunt van comfort en ruimte
zijn het altijd nog aantrekkelijke
automobielen. De 1000 lijn, al 14

jaar oud. valt ook nog steeds in

de smaak. Het is wat de Duit-
sers noemen een „ausgereifte"
automobiel en de prijs is altUd
op een niveau gebleven, waarin
velen een aanbieding zoeken.
Voor de snellere broeders onder
de automobilisten is er de
Rally-uitvoering, die veel vermo-
gen en rijplezier geeft. De Chrys-
ler geniet veel animo bij de au-
tomatenrijders, omdat het in de
2 liter versie de enige auto is

die standaard een automatische
bak heeft. Chrysler omvat ook
de Amerikaanse lijn en de En-
gelse Sunbeams. Deze laatste

heeft recentelijk een 1300 en een
1600 krachtbron gekregen.
Vooral de 1600 GLS is een
smaakvolle en , representatieve
automobiel. De Matra Bagheera,
de enige auto met drie stoelen
voorin, ziet men meer en meer
rijden. Bijna 20 mille is geen
laag prijsje, maar men krijgt er

wel een heleboel exclusiviteit

de 360, de 400 en de 600 twee-
deurs Honda's, sinds enkele ja-

ren is er de Honda Civic. Deze
laatste is een tweedeurs auto
met fijne rij-eigenschappen. De
versie met automaat wijkt in

zoverre af van andere automa-
ten, dat de Honda een 2 ver-

snellingsautomaat heeft. Nu in-

troduceert men de Honda Ci-

vic in vierdeurs uitvoering met
1500 cc motor. De eerste 1500

Clvic's zullen omstreeks
mei/juni leverbaar worden.

Volvo

Daf
Dafs laatste nieuws was de

46. Dit is een 44 met de
nieuwe variomatlc, die met één
riem werkt en een De Dlon
Achterasconstructie heeft. De
wegUgging Is door deze wijzi-

ging sterk verbeterd, hetgeen
de Daf 68 al eerder kreeg.

In één van de laatste autopa-
giha's hebben we al aandacht
besteed aan de nieuwe Volvo
modellen. Veel vooruitgang in
comfort, wegligging en motori-
sche prestaties. Het accent ligt
by dit merk vooral op veilig-
heid en uit dat oogpunt is het
ook een veel gevraagde auto-
mobiel.

W Wir%d
AUTOHAL

^ ZANDVOORT
Burg. Fenemaplein. Tel. 05207-4580

o.a.:
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•k NATIONALE PEUCEOT-PRESENTATIE 1975 •
VOOR HAARLEM E.0. IN ONZE SHOWROOM

(NATUURLIJK OOK OP DE R.A.I.)

CEBR. NEFKENS NV.
MUNTERSLAAN 2 HAARLEM — TEL 023-249201

.

- DE AUTO van het jaar

ITR
• •

Grijpensteinweg/ hoek Westelijke Randweg - Leidsevaart, Haarlem. Telefoon 023-248221.

OCCASIONS
Mercedessen 20 stuks 200 D • 220 D en
240 D fabrieksnieuw en demonstratie,

' alles in diveise kleuren, 1974.

Ook met schuifdak en/of automaat.

HONDERDEN GULDENS ONDER
NIEUWPRIJS.

Nu ook fabrieksnieuwe 240 D 3.0 Itr.,

. vijl cylinder.

200 D al vanaf / 25.500,—.

MERCEDES 240 DIESEL AUTOMAAT
stuurbekrachtiging, schuildak, etc 1974

MERCEDES 350 SLC COÜPé AUTOMAAT
zeer veel extra's 1973

MERCEDES 250 C COUPé 1972

PEUGEOT 504 CABRIOLET 20.000 km .... 1974

OPEL REKOBD In absolute nleuwstaat, ori-

gineel, 60.000 km (voor de liefhebber) 1960

AUDI iqo GL AUTOMAAT 25.000 km + ra-

dio-cassette, nw.prys 19.800,— nu 12.000,— . . 1973

FORD 'CONSUL 2000 L COUPé 32.000 km
nw.PrUs 15,500,— nu 8250,—
FORD MUSTANG 6 cyl. AUTOMAAT, zeer

veel accessoices, nw.pr^s * 22.000,— nu 16.500,—

MERCEDES 280 SE AUTOMAAT 1973

MERCEDES 200 D aug 1972

Alle prözen Incl. B.T.W.

Tevens vragen wU te koop alle inerken auto's van
recente bouwjaren. Absoluut aanrydingsvrtj en

schadevrij.

EN DIVERSE INRUIIWAGENS.

Inkoop - Verkoop - Inruil en Taxatie.

Onze welbekende 10.000 km garantie.

Vlotte financiering 12-36 maanden.

Elke keuring wordt gaarne toegestaani

AUTOBEDRIJF

SINT BAVO
AMSTERD'AMSEVAART 28 - HAARLEM.

Telefoon 023-313240 - 313241 en
privé 325039.

IJagelijks geopend vanaf 9 uur!

U kunt te allen tijde terecht want wij

wonen boven de zaak.

mZDAWOO/1300
kcmpleeten inklusief

7009.-

'inkl. BWal Importrica

Een auto kost geld. En als u zo'n bedrag "op tafel

legt", mag u verlangen dat alles erin zit, wat erin

hóórt. Dat zo'n auto kompleet is.
'^^^

En dat u niet te veel betaalt. Want u laat zich niets wijsmaken. U maakt
gewoon een proefrit in die komplete Japanse Mazda 1000 of 1300.

Uiteraard geheel vrijblijvend.

Standaardvoorzieningen intle Mazda 1000/1300:

2-snelheden ruitewissers - elektrische ruitesproeier - achteruitrijlampen - alarmknipperlioht-
Installatie - signaallicht - hoofdsteunen - gelaagd veiligheidsglas in voorruit (kan niet

"blindslaan") - beveiligde kool-carrosserie met valbeugel in dak - gescheiden remsysteem -

stuurslot - zonnekleppen - afsluitbare benzinetank - handremwaarschuwingslicht - sigaretten-
aansteker.

Nog extra in de Mazda 1300: verstelbare rugleuningen en elektrisch verwarmdeachterruit

Mazda:kompleetde voordeligste
183 dealei-s in Nederland. Service In geheel W,-Europa

^

U MAZDA
Japanse perfektle in auto's

FA. E. DE GRAAFF
Koninginneweg 44-48 — Telefoon 314275 — Haarlem — Dealer sinds 1987

AUTOMOBIELBEDRIJF

VAN DER KWAST
biedt aan wegens bemiddeling -^ met 3 maan-
den garantie — ' enige schadevrUe auto's

meestal afkomstig van eerste eigenaar. Deze
verkeren alle in fantastische staat. De wagens
zijn bij aflevering voorzien van een GRATIS
Inspecticbeurt, eventueel in combinatie met
keuringsrapport. — Auto's beneden de tweedui-
zend gulden geen garantie.

Financiering zonder aanbetaling mogelijk.

Nieuwe Caravan type Dickson LT
ƒ 5950,- of ƒ 185,- p.m.

Datsun Cherry de L. t. '73 ƒ 5750,- of ƒ 185,- p.m.

Renault IG TL '72 ƒ 5950,- of ƒ 190,- p.m.

Fiat 125 S t .'73 ƒ 4950,- of ƒ 160,- p.m,

Benault 6 TL '72 ƒ 5250,- of ƒ 160,- p.m.

Simca 1301 Special '72 ƒ 4950,- of ƒ 160,- p.m.

Opel Kadctt '72 ƒ 4950,- of ƒ 160,- p.m.

Peugeot 204 bestel '72 ƒ 34,M,- of ƒ 150,- p.m.

Opel Rek. 1700 L t.
' '72 ƒ 4750,- of ƒ 160,- p.m.

Fiat 127 '72 ƒ 4750,- of ƒ 160,- p.m.

Vauxhall Viva de I. '72 ƒ 4750,- of ƒ 160,- p.m.

Peugeot 504 '71 ƒ 5950,- of ƒ 190,.

Lancia Fulvia Coupé 1,3 S Rally
'71 ƒ 5750,- of ƒ175,-

Ford 1300 Luxe 'Tl v,a. ƒ 4350,- of S IGO,-

VW K 70 L '71 ƒ 4750,- of ƒ 160,.

Opel Ascoua 16 S '71 ƒ 5750,- of ƒ 160..

Renault 4 export '71 ƒ 3250,- of ƒ 140,-

Ford Caprj 2300 GTXLR
'70 ƒ 4950,-

Ford Capri 1700 GTXL '70 f 5250,

pjn.

p.m.

p.m.
p.m.

p.m.
p.m.

of ƒ 160,- p.m.
of ƒ 160,- p.m.

'70 ƒ 4750,- of ƒ 160,- p.m.
•70 ƒ 3750,- of ƒ 150,- p.m.
'70 ƒ 3450,- of ƒ 150,- p.m.
'70 ƒ 3250,- of ƒ 140,- p.m.
•70 ƒ 3250,- of ƒ 140,- p.m.

of ƒ 140,- p.m.

'70f2G50,-ofJ130,-p.m.
'70 ƒ 1950,- of ƒ 120,- p.m.

•69 ƒ 5850,- of .f 170,. p.m.
•69 S 4950,- ƒ ICO,- p.m.

'B9 ƒ 4D50,- of ƒ IGO,- p.m.
•69 ƒ 2950,- of ƒ 130,- pjn.
•69 ƒ 2950,- of S 130,- p.m.
•69 ƒ 2650,- of 130,- p.m.

'69 S 2450,- of ƒ 130,- p.m.

Ford Capri 1500 XL
Opel Kadctt
Ford Escort
Renault 6 L
Slmca 1100 Tourist

Austln Mini Clubman •70/ 3250,.

Ford 15 M
Fiat 600 D

Volvo 144 S
BMW 2002 m. gaslnst.

Alfa 1750 GTV
Renault 16 luxe

Opcl Rckotd 1700

Ford 17 IVI

Austin Mini 1000

Triumph Spltf. MK 3 t. '68 ƒ 2650,- of ƒ 130,- p.m.

Opel Kadctt Rally Coupé
•68 ƒ 2950.- of ƒ 130,- p.m.

Opel Kadctt Car, '68 ƒ 1950,- of ƒ 120,- p.m.

Simca 1301 LS '68 ƒ 1450,- of ƒ 120,- p.m.

LINDENLAAN 30-32
SASSENHEIIVI

TEL. 02522-11336

v^s^
''

^v*^*?'i^^ )^

VOLVO 1975-inodeflen
Vraag proefrit met de

VOLVO 244 DL

(V01.VO)

Hoofdagent voor Haarlem e.o.

AUTOBEDRIJF

W. G. TWEEHUIJSEN
Haarlem, Zijlweg 242 hoek Randweg.

Telefoon 023-326340*.

Dealer voor: Haarlem-Heemstede, Zandvoort,
Halfweg-Spaarndam.

RAI STAND NO. 203

i

Adverteren heeft succes



OrrAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVpORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

zandvoorts
nieuws

«r» <'im^zrmnHi^:=r^«i0r^^ti» ^•rr^*"* jry ^fum

Ditgave B.V. Bandstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 261.

Kantoor Stationsweg 38, Aalcmenr,

telefoon 02977-25141, 5 lijnen.

Abonnemenlsprys ƒ 16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschunt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuisplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Redaktie telefoon 2472 oX 1281.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelyke konti-akttarieven op
Dp aanvrage. Ook kombmatietarie-
vea met de overige bladen van R.P.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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1 HORECA WORDT VOLGEND JAAR NOG MEER INGESCHAKELD

Karnaval verspreid gevierd

5Sf

ZANDVOORT — Van vrUdag tot en met
dinsdag heette de badplaats niet Zand-
voort, maar Scharregat. Gedurende die

periode zn'aaide prins WuIIum de acht-

ste de scepter over het scharrenvolk en
we mogen wel stellen met succes.

Prins WuUum: 'De weersomstandighe-
den waren enorm goed en dat was uiter-

aard een geweldig voordeel. Ik kan niet

anders zeggen, dan dat het een zeer ge-
slaagd carnaval is geweest. De kroegen-
tochten zijn erg ingeslagen. In de Boed-
dha-Club kon er geen mens meer bj] en
zo kwamen we In vele bars, die elvol za-
ten. Wat mü persoonlijk erg opviel, was
het feit, dat we vrüdagavond op de start-

plaats In 'het wapen van Zandvoort' al

direkt een groot feest hadden. Vanuit
die bar hebben we konstant een aan-
hang gehad van zo'n tachtig man en dat
heb Ik in Zandvoort nog niet eerder
meegemaakt. Het carnaAfal heeft zich in
Zandvoort veel afgespeeld in de bars en
daarom gaan we het volgend jaar de
horeca nog meer inschakelen', aldus een
zeer tevreden prins wullum de achtste.

Noord ook tevreden
Zyn koUega In Nieuw-Noord pilns Erik
de Eerste ktjKt eveneens op een geslaagd
carnaval temg, al moet hem wel van liet

hart, dat de donderdagavond is tegen-
gevallen. 'De mensen kwamen pas vrij-

dagavond in carnavalsstemming en daar-
om, was de donderdagavond In onze
residentie niet zo'n gi-oot succes. De vi'ij-

dag en zaterdag waren echter erg goed.
Zaterdagavond, toen we Mouth binnen
liadden, hebben we zevenhonderd beta-
lende bezoekers geliad.

Op een steenworp afstand van de^ resi-

dentie van de Noorderlingen spraken we
prins Olienoord de tweede in zUn bar
'Jan Plezier'. Ook hij was zeer tevreden
en iiij merkte op: 'Ik heb het al die da-
gen stampend vol gehad. We hebben za-
terdagavond de deur zelfs moeten slui-

ten. In drie dagen hebben we ruim dui-
zend bezoekers blnnengehad', aldus prins
OUenooM die momenteel honing slikt

tegen de schorre stem.

Massale'ojpkomst', \
".'

_.

Het grote feest speelde rfch zaterdag-
avond in heel Zandvoort af. De opkomst
lu Bouwes viel met 350 camavalvierders
tegen, want er was ruimte voor 700 man,
Tnaar ook half vol was het er erg gezel-
lig. In gebouw 'De Krocht' waren 150
ieestneuzen, terwijl restaurant Zomer-

^lust 'R'aar de MAC-Zandvoort een zeer
geslaagd carnaval vierde, de deuren sloot

^ nadat de driehonderdvijftigote bezoeker
^ binnen \*'as.

Prins Wullum, die met zUn raad van elf

en hofkapel 'De Kwalletrappers' pendel-
de tussen deze di-ie zalen om er onder
meer de prijzen uit te reiken: 'In Zo-
merlust was het erg gezellig en daar zijn
we twee maal naar toe geweest. Als we
ccliter de bezetting van alle zalen, waar
carnaval in Zandvoort gevierd werd, bU
elkaar optellen, dan mogen we toch wel
stellen, dat de Zandvoorters massaal z^n
opgekomen. Als we één grote zaal had-
den gehad, zoals Bouwes in vroegere Ja-
ren, dan was die zaal naar mUn overtui-
ging eivol geweest. Nu was het carnaval
verspreid en dat is de reden, dat niet
alle zalen vol waren*.

Nieuw-Unicum
Wat wel vol zat was Nieuw-Uiücum
maandagavond. Prinses Ansepans en
haar' viMUwelUke raad van elf, prins
Wullum de achtste met z^n raad en de
Kwalletrappers, zU waren er allemaal,
om de bewoners van Nieuw-Unlciun een
geweldig carnaval te bezorgen.
Hier waren ook de grote prtJzen te ver-
dienen. Een ingezetene van Zandvoort
schonk een relsoheque ter waarde van
negenlionderd gulden, welke prüs ge-
wonnen wtrd door de in babykleren uit-
gedoste Anneke van Etjn.
De hoofdprijs van de avond, een veer-
tien daagse vliegreis naar de Canarisohe
eilanden voor drie personen ter waarde
van ƒ2880,— en ter beschikking gesteld
door Bouwes hotels en SUver-Jet, werd

,WURF.PRAEr

WULLUM V. d. WURFF
't Saizocn begint vcurs onze strand-
pachters 'n macHd te laet.

LANGS DE VLOEDLIJN

Er is geen stilstand in het zaken-

leven. V kunt alleen maar voor- of

achteruit gaan (Potgieter 1808-1875)

TOPSLAGERS
HALTESTRAAX 3

gewonnen door de 74-]arige heer Burg-
graaf, die aan zijn invalidewagentje het
bordje 'Ik tippel niet' had gehangen. Het
feest in NIeuw-ünicum, was evenals de
voorgaande jaren een van de absolute
hoogtepunten van het carnaval.

Intocht
Een ander hoogtepunt was de .Intocht

'van prins.'WuUumi.de acl;itsté op 'pater;
dagnïiddag. Geheel in dè stui van de
badplaats presenteerde' de raad' van elf

zich in ouderwets badkostuum. Dans-
mariekes begeleidden het humoristisch
uitgedoste gezelschap voorafgegaan door
Zandvoorts majorettenkorps. Vanuit de
Grote Krocht naderde een ouderwetse
badkoets met binnen de houten wandea
prins Wullum de Achtste.
Nadat de raadsleden zich in deze bad-
koets hadden omgekleed en de rookpot-
ten aan alle zijden van de koets waren
ontstoken, klapte de badkoets aan beide
zUden pal voor het raadhuis open en
presenteerde de prins zich met zijn raad
van elf aan burgemeester A. Nawijn en
het Schari-envolk.

Op het bordes volgde een proklamatie
vol toespelingen op de plaatselyke pro-
blemen en toestanden. Zo merkte prins
Wulliun op, dat men bij de afbraak van
de Noordbuurt wel moet bedenken: Be-
ter één raüie in de mond, dan protheses
op Zandvoorts grond. En verder, dat bü
het elfjarig jubileum van de Scharre-
koppen, de stratenmaker op zee de eer-
ste steen zal leggen van,de slerbest^ra-

-ting. Voorts-liet de prins nog weten', dat
wanneer de roulette draait als 'de' amb-
telijke molen er in het Zandvoortse ca-
sino alleen maar verliezaars zullen zjjn.

Het mooie weer van de zondag trok vele
duizenden belangstellenden naar het
dorp, waar de carnavalsstoet in een
kwartier langs de toeschouwers trok. In
deze optocht, was de stoet uit Noord, met
zeer veel kinderen, opgenomen.
Na de optocht werden de kinderen ont-
haald op een dolfijnenshow in het Dol-
fii-ama en tevens reikte jeugdprins Pie-
ter de Eerste in gezelschap van zUn
jeugdraad in het Dolfirama de prijzen
uit aan de leukst verklede kinderen. Al
met al kan Zandvoort terugzien op een
zeer geslaagd carnaval.

verrukkelijke fondue- en
dipsauzen uit eigen keuken.

Toptips voor vrijdag en zaterdag:

500 gram VARK.R0L1ADE 5,48

Lekker gekruid en van de lende.

500 gram magere RUND.LAPPEN
4,48

500 gram BORSTLAPPEN 3,98

Voor de boterham:

200 gram ARDENNER HAM
van 3,68 voor 2,78

Trakteer eens als voorgerecht op
Ard. Ham met Meloen.

100 gram SLAGERSHAM en
100 gram CORNED BEEF, echte
Amerikaanse, samen van 2,78

nu 1,98

De hete weck:

100 gram HAM en
100 gram TONGEWORST
samen 1,49

Woensdag:
500 gram VLEESGEHAKT 2,98

250 gram BLOEDWORST 0,89

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Provincie

bespreekt

geluidshinder

circtiit
HAAULEM — Maandag 17 februari

komt de subkommissie geluidshinder in

het provinciehuis in Haarlem om 9.30

uur in vergadering büeen.
Behandeld zal worden het rapport ge-

Iiiidmctingen rond het circuit van Zand-
voort door de Technisch Physische

Dienst.
Het rapport vermeldt de resultaten van
metingen, welke zijn verricht tijdens

verschillende auto- en motorraces in

1974. Het TNO handelde in opdracht
van het Ministerie van Volksgezondheid
en Milieuhygiëne.
De agenda vermeldt verder de punten:
Wijziging van de luchtvaartwet; Cir-

culaire van de minster van Volksgezond-
heid en Milieuiiygiène over de zone-
ringswetgeving; rapport inzake bevol-

kingsonderzoek naar hart- en vaatziek-

ten en vliegtuiglawaai van het Coronel
Laboratorium; jaarverslag 1973 van de
stichting geluidshinder Schiphol en het
onderzoekprogramma 'verkeerslawaai'

van do interdepartementale kommissie
geluidshinder.

Mnaa
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

H.W.GOSTER

Makelaar o.g. LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van xm
FLAT of WONING,

Tsxatiös ^ — > '* > Hypotheken
Assnrantiën

centrale verwarming

„TECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Thorbeckestraat 19 - Tel. 3270

MODES

VOOR OPRECHTE VROUWELIJKE MODE.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

BOUW BEJAARDENFLATS

LIJSTERSTRAAT GESTART
ZANDVOORT — Gistermiddag om pre-

cies half drie gat oud wethouder van

financiën en onderwijs en oud penning-

meester van de woningbouwvereniging

Eendracht maakt macht de heer A.

Kerkman het startsein voor de Ijouw

van achtendertig bejaardenflats op het

terrein gelegen aan de Lijsterstraat.

Aannemei-sbedrUf 3. C. Visser uit Leeu-
warden hoopt het drie verdiepingen tel-

lende flatgebouw over vijftien maanden
aan EMM op te leveren. Het realiseren
van de plannen wordt momenteel be-
groot op 1,5 miljoen gulden.
Gebouwd worden drie typen flatwonin-
gen te weten elf Ilats met twee slaapka-
mers, 13 met een tweede woonkamer en
14 flats met één woon- en slaapkamer.
Volgens de huidige berekeningen zal de
huur van deze woningen ruim ƒ200,—
per maand bedragen.

Bezwaren
De galeryen langs de flatwoningen op de
etages komen binnen de ommuring van
het g&bouw te liggen, zodat het voor de
bewoners geen bezwaar behoeft te zUn
om ook bU slecht weer via deze binnen-

straten bU elkaar op bezoek te gaan.
In maart 1970 besloot het bestuur van
de woningbouwvereniging EMM de 'mo-
gelijkheid te ondei'zoeken om op het ter-

rein gelegen aan de Lijsterstraat in het
centnun van Zandvoort flats voor be-
jaarden te laten bouwen. Gehinderd on-
der andere door procedures verband
houdende mot de vaststelling van de
bestemming van dit terrein kon niet di-

rekt een aanvang worden genomen met
do bouw.
De Kroon deed op 17 Juli 1973 uitspraak
in deze kwestie en verklaarde, dat de
geopperde bezwaren ongegrond waren,
waai-door de vereniging toestemming
kreeg de plai.nen te realiseren.

De beschikking van de minister van
volksliulsvEsUng en ruimtelUke ordening
tot liet bouwen van deze woningwetwo-
ningen volgde op 31 december van het
vorig jaar.

Modo als gevolg van zijn grote verdiens-

ten op het gebied van de volkshuisves-
ting in het algemeen en voor de vereni-
ging in het bijzonder, boéloot liet be-
stuur van EMM de heer A. Kerkman het
heien van de eerste paal te laten ver-

richten, hetgeen het officiële startsein
inhield voor de bouw.

HET VITTE HUIS HEROPEND

OVERVEEN — Vrijdagmiddag opende
het echtpaar J. G. de Jong van het
voormalige hotel Marina aan de Hogc-
weg hun 'chalet het witte huis' aan de
Zeeweg no. 3.

Met dit gezellig en intiem restaurant
hebben de heer en mevrouw De Jong
een reeds lang gekoesterd ideaal ver-
tuezenlijkt. Een ideaal dat gerealiseerd
kon worden door de verkoop van hotel
Marina, dat thans moet plaats maken
voor appartcmentenbouw.
Mevrouio J. de Jong-Jongebloct: 'De
unieke ligging van 'het witte hvis'

heeft altijd al een aantrekkingskracht
op ons gehad. Toen we het vorig jaar
in de gelegenheid jnaren om het res-

taurant te kopen, hebben wc die kans
met beide handen aangepakt. Ons ide-
aal was altijd een speciaUteitenrestau-
rant.'

Het behoeft na deze woorden dan ook
geen betoog, dat 'chalet liet witte Iniis'

een specialiteitenrestaurant is geioor-

den. De van 's morgens tien tot 's

avonds negen uur permanent gedekte
tafels in het aparte restaurant gedeel-
te van het chalet doen zeer gezellig

aan. 'Onze gasten snoeten zich direkt
bij ons thuisvoelen en dat kun je be-
reiken door de zaak gezellig aan te kle-

den en kontakt met je gasten te heb-
ben,' zo zegt mevrouw De Jong.
En in het schepjien van een intiem
sfeertje in het restaurant is men wo7i-

dertoel geslaagd. Een open haard, een
wand met flessen, kaarslicht en veel

hout, dit alles zorgt voor de gezellig-

heid. Op de tafels ligt bestek van oud
zilver dat nog afkomstig is uit het Ma-
rina van voor de oorlog aan de boule-
vard.

Het echtpaar De Jong in een knusse
hoek van hun specialiteitenrestau-

rant.

Mevrouw De Jong: 'Toen wc naar de
Hogeweg verhuisden kwam dat oude
zilver niet tot z'n recht en daarom
Jiaddcn we het opgeslagen, maar nu
zijn we er uiteraard erg blij mee.'
Elke maand gaat er een inlcgvel met
specialiteiten in de menukaart. Deze
maand zijn onder meer de specialitei-

ten: Scampis d la Romaine of ie wel

grote garnalen ?net gekruide rijst, gou-
lash a la Hongroise en steppen fanta-
sie hetgeen bestaat uit diverse vlees-

soorten gegrild aan het spit.

Het voorste gedeelte van het chalet

blijft voor de wandelaars en dagjes-
mensen. Daar kan men tcreclit voor
het kopje koffie en plate-service.

Onder het motto 'Na de Zesde' brengt

Randstad Publicaties in deze editie in-

formatie over onderwijs en scholen. Op
een aantal pagina's zal worden aange-

geven hoe men liet probleem van keuze

van de scliool en andere zaken te lijf kan
gaan.
Bovendien hebben diverse schooltypen op

deze pagina's advertenties geplaatst

waarin eveneens interessante informatie

•wordt gegeven.

Duysterghast

wellicht naar

Zomerlust
ZANDVOORT — Als de leden vanavond
tijdens de' buitengewone ledenvergade-

ring akkoord gaan met het voorstel van
het bestuur, dan trekt sociëteit Duyster-

ghast omsli-ccks eind apriï in bü liotcl-

cafc-restaurant Zomerlust aan de Kos-
Icrslraat.

Als de plannen doorgaan huurt de so-

ciëteit de kongreszaal, gelegen aan de
achterzijde van het gebouw en bereik-

baar via de aparte Ingang aan het
Gasthuisplein

Duysterghast-pracses J G. Biscnberger

vindt de kongreszaal een ideale socië-

teilsruimte, temeer daar de zaal drie

podiums bezit. Als Duystci'Rhast bij Zo-
merlust hitrekt betekent dat niet, dat de
verenigingen voor hun feestavonden
naar een ander onderkomen moeten
zoeken, want zo zegt de heer Water-
drinker: 'Wij houden ui ons pand nog
voldoende ruimte over voor het houden
van feesten en partyen".

Op de buitengewone .cdonvprgadcrmg
zal tevens de kwestie worden besproken
inzake de voor Duysterghast onverwach-
te weigering van hotelicr Leo Duiven-
voorden. Duysterghast had aanvanke-
lijk gedacht m hotel Keur een nieuwe
onderkomen te hebben gevonden, docli

op liet laatste moment zag de hotelicr

van een kontrakt mot de sociëteit af.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

Brillen- Kohtaktliéïnzehl

Haltfestr.S Tel.2l74; ZaniimrtS

ZiekenfondsleVértricfefeiat

BOUW- EN BETONBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd In het
waterdicht maken van

woningen en flat

Tel. 02507-30 8£ en 60 91.

SPAARNESTAD
Verwarmingsservice

GAS- EN
OLIIÏSTOOK-
INSTALLATIES
ONDERHOUD
OMBOUW OLIE
OP GAS

Tel. 023-310440'*

Friese Varken

-

markt 4 - Haarlem
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^
voorhypothe

Overwe
ok|ekt?

Hoevee

Voor een verantwoord advies
hier van harte welJ^om!

Rabobank
debankvoor iedereen

ZANDVOORT:
Grote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, telefoon 023-287650
Zandvoortselaan 179
WlHielminaplein 21
J .V. Goyenstraat 20
Amstellaan 9

OPENINGSUREN KANTOREN:
maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-16.30 uur, openingsuren Amstel-
laan 9: woensdag en vrijdag van 14.00-16.30 uur. Alle kantoren zijn ook geopend
op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur.

Elkswarktlaavan
half negen tot half é&n
an van liall twee tol

hatt zos geopend.
Nu bovendien ooic
vrijdagavond van
1S.00-Zt 00 uur.

En zaterdeg's vul
10.00 - 12 00 uur.

U bent welkora.

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de pidden & schJbis D.v
De Ridder a Striibis D.V. Dir. J.M. Slrljbls, makelaar en taxaieur

onroerende goederen, Adr. Pauwlaun 29 te Heemstede, Telefoon: 023- 2S8550*

Parian Meubelen

Draion bankstel v.a. f695,-

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-

5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,
koopavonden tot 21 uur

.

AMSTERDAM, Boelelaan 12, tel, 020-429039.

2 minuten vanaf de R.A.I. Tegenover ingang
Esso Motor Hotel.

BADHOEVEDORP, Nieuwe Meerdijk 17, tele-
foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

rofiteer NU reeds van onze

OÜJAARSACTIE

Chemisch reinigen en modeipersen

B van10t/m22febr.

Grote Krocht 21, tel. (02S07)-2574
ZANDVOORT:

HEEMSTEDE:
Zandvoortselaan 69, tel. 283245

BLOEMENDAAL:
Bloemendaalseweg 23, teL 260938

'HAARLEM:
Jan Gijzenkade 163, tel. 372843

|§|jjvfnó|ip;|én^ulpoq geen

|i'i^'^üudio|;center! Overtuig u zelf ! y

100 m2 HI-FI

'^

,

Alle dpporötiEsii riieüwi^iri|^.i

1 00 pet,; eigen service^gori?Cpljejï^ ;^i

, opp. aangesloten vergeiiikbaaiOpKygr

nOO pet. serv.gar!^

•'#-ft<«5g'S;>S;

'geopend dinsdag t/m zaterdag

JOH. HUtZINGALAAN 238 AMSTERDAM TEL. 150804

SANSUl AU ƒ 6500,—
2x42 W/versterker, zeer lage

vervorming 7AO
van ƒ 1229,— / MM
SANSUl AU 101: 2xl8Wv. fS69.- f 379,-

KENWOODKA4002A
2x24 w versterker, ü # A
zeer goede kwaliteit AhH
van ƒ 695,- tVO.
KENWOOD KA 2002A
2xl3W V i 585,—

PIONEER SA 500A
2x12W/versterker ^fc^%
(het hele PIONEER progr. "ISC
razend goedkoop!) Jm%ft0

PIONEER SX737 tun/v. von ƒ 2190,- ƒ 1495,-

DUALCS40ÜI
DUAL1229pick-up.
SHURE DM 103E element.

Voet kap van ƒ 923,—

DÜAl KA 12L compi. insiolLiiis,- 799,— HKO SM 625-25 Watt/sin v. 214,— 149,

THORENSTD160
snaaraandriiving,3jrgar., mf\g\
professionele arm, Mi99
geheel compleet nu # M
PIONEER PL12D,

ƒ 368,— siwar V. ƒ 468

100 m2 boordevol super hi-fi stereo

apparaten van klasse, te gek goed-
koop:

REVOX-TECHNICS-KEF-MARANTZ-JVC Nl-

VICO-AR-AKAIGARRARD-LENCO
vele extra aanbiedingen in deze
merken

HECO SM 640 BOX
3 speakers 40 WATT sin,

Compact zeer goed #AQ
(28x56x20 cm) van 350,—^*'

WHARFDALE
DENTON II box,
2weg box, 18 watt/sin,

(cons.gids) van ƒ 175,

—

f 259,— A.R.6 box, S jmr goronlic: v. f 395,— ƒ 269,-

SONY TC 280 deck
F t F koppen mech. als TC 377

van/ 895,—

SONY TC 458 p,of. deck 1895,- 1095,-

nSlflRSTËRÉÖ^AUblÓ HI-FI CENTER:; joh: HUiZINGALAAN-2i38,AMSTEFlDAM^^

VOORBEREIDING
BESTEMMINGSPLAN

De burgemeester van Heemstede maakt be-
kend dat de semeenteraad in zijn vergade-
ring van 30 januari 1975 heelt besloten te

verklaren dat een herziening van liet be-
stemmingsplan Binnenweg, Raadhuisstraat
e.o., welk gebied is aangegeven op de bij het
raadsbesluit behorende tekening.
Bij het raadsbesluit is bepaald dat het verbo-
den is zonder of in alwijking van een vergun-
ning van burgemeester en wethouders taan-
legvergunning) de met name genoemde wer-

' ken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaam-
heden uit te voeren, te doen of te laten uit-

voeren, een en ander met uitzondering van
normale onderhoudswerkzaamheden.
Het raadsbesluit ligt ter gemeentesecretarie,
afdeling Algemene Zaken en Onderwijs, voor
een ieder ter inzage.

Heemstede, 7 februari 1975.

De burgemeester voornoemd,
W. H. D. Quarles van Ufford.

Voor een nieuwe Daf Voor een goede inruilauto
met Bovag garantie

ZIE ONZE STAND OP RAS

DAF 44 — DAF 46 — DAF 66 — DAF MARATHON
Ook voor: Banden — Onderhoud — Reparatie — Herstellen schade

volgens labricksvoorschriften.

DAF
OFF. DEALER

H. P. KOOYMAN
Brederodcstraat 6-10, Zandvoort.

Tcletoon 02507-3242.

OFF. DEALER

HET VOORDELIGSTE ADRES VOO R ALUW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VIMYL EN TEGELS !

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.
Vrijdag koopavond van 7-9 uur In ons centraal-magazijn.

TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Bennebroekerdijk 205b, Cruquius, Baarlemmemiecr,

telefoon 023-2S3437. Let op juiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrieterrein,
maar voorbij Signode, Ie nieuwe weg links, de niiddenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vrijdag koopavond van 7-9 uur.

Haarlem
Kleine Hontweg 11,

telefoon 023-313140.
's Maandags gesloten.

Haarlem
Tcsselschadepicin 8,

telefoon 023-375674.
's Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 184,

telefoon 02550-13120.
's Maandags gesloten.

aiiiHiFwiami

Gevraagd:

NETTE WERKSTER
voor 1 ochtend ot middag
per week.

Tel. na 18.00 uur 288613.

WELKE HUISVROUW
wil met my 1 middag
per week het huls door-
werken. ƒ 7,— por uw.

Telefoon 285582.

WHAIR-STYLIST

BINNENWEG 185
HEEMSTEDE
«el.281653

7 en 8 maart 1975 GESLOTEN
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KLAAS KOPER brengt 3 mei estafette-loop terug in Zandvoort

Ik aniseer9
omdat

we moeten bijblijven'
ZANDVOORT — We hoeven maar een willekeurige wielerwedstrijd,

een wed- of prestatieloop te pakken, welke in Zandvoort gehouden

wordt, bij de lijst van organisatoren is altijd de naam Klaas Koper te

vinden.
Waarom de nu vierenveertig jarige Klaas Koper het allemaal doet

weet hij zelf niet. Misschien omdat hij geen man is om stil in een

stoel te zitten en waarschijnlijk is hij ook bevreesd, dat er niets meer

op zijn sportgebied gedaan wordt, als Klaas met het organiseren stopt.

'Wat hou Je ovei', als die sportevene-

menten wegvallen? Daarom moet ]e bü-

bUJven en daarom blUf Ik organiseren,

ook al moet ik toegeven dat Het altyd

dezelfde zotten zyn, die het moeten ma-
ken. Als zü er niet zijn, dan gebeurt er

niets, dan valt er een groot organisa.to-

risoh gat in Zandvoort', aldus Klaas Ko-
per.

Gelukkig voor Zandvoort wonen er in

Zandvoort nog mensen zoals Klaas Ko-
per. Figuren die, als ze niets doen, zich

aJs een leeuw in een kooi opgesloten voe-

len en hun ontspanning zoeken en vin-

den in het organiseren van allerlei eve-

nementen.
Het organiseren van sportieve evene-

menten zit Klaas Koper In het bloed.

Klaas heeft een zwak voor de sport en
de stille getuigen van deze voorliefde

hangen, liggen of staan in de vorm van
lintjes, medailles en bekers in de indruk-
wekkende prüzeiikast die aan de muur
hangt van zyn flat, vier etages boven de
van Lemiepweg.

Jubileumjaar
vyfcntwlntig Jaar loopt en fietst Klaas
Koper al mee. Twee lintjes uit 1961 en
1966 herinneren aan de tyd, toen Klaas
in twee dagen op en neer van Brussel

naar Parus fietste. Een afstand van zes-

honderd kilometer. Eenzelfde afstand
heeft Klaas al tien maal afgelegd in de
prestatie 'klassieker' Amsterdam-Maas-
tricht vice versa.

Dit jaar stapt Klaas op 1 Juni voor de
elfde maal in Amsterdam op de flets

voor een 'ommetje' Maastricht. Hij zal

dan m gezelschap zUn van oud-zeskam-
per Plet Visser, die ook wel zin heeft in

een dei-gelyk fietstochtje. Aanvankelijk
was Klaas van plan om het by tienmaal
Amsterdam-Maastricht te houden, maar
zo zegt hy: 'Olt is myn vyfentwintigstc

Jaar, dat ik aktlef in de prestatiesport

zit.

Vroeger deed ik ook aan wedstrydcn

mee, maar dett is nu uiteraard verleden

tyd. In myn Jubileumjaar wil ik nog
eenmaal Amsterdam-Maastricht rijdexi.

Ik vmd dat geweldig. Je stapt op zater-

dagmiddag om twaalf uur op de fiets en
Je moet maar zien dat je de volgende

avond voor zes uur weer terug bent'.

Maar het biyft niet by de zeshonderd

kilometer, want om aan de monsterrit te

mogen deelnemen, moet Je hetzelfde jaar

hebben deelgenomen aan 'tochtjes' van
twee- drie- en vierhonderd kilometer,

hetgeen het totaal aantal afgelegde ki-

lometers brengt op vUftienlhonderd. .

Het geeft voldoening

Als Je vraagt, waarom iemand zoiets doet

zegt Klaas nuchter: Een ander gaat

tweehonderd kilometer schaatsen. Nu ik

neem de fiets en ik vind het geweldig.

Het is een prestatie voor jezelf en dat

geeft Je enorm veel voldoening'.

Behalve de vy ftienhonderd kilometer

heeft Klaas nog een rit op het program-
ma staan. Op 19 mei neemt hy met een
Zondvoortse ploeg deel aan de Friese

elfsteden fietstocht. Een tocht van een

dikke tweehonderd kilometer welke op
één dag moeten zün afgelegd.

Maar Klaas vindt dit alles niet belang-

ryk genoeg om erover te praten. Als wc
doorvragen over zün verleden, zegt Klaas
dat we afdwalen en dat we met zUn pro-

gramma voor het s«izoen bezig waren.

Maar geen nood, want al spoediff biykt

dat zün programma even lntercs.sant is

als zün verleden.

Uitschieters op het programma zUn de
wielerronde van Zandvoort op 3 mei en
de in ere herstelde estafette-loop in het
centi-uni, welke diezelfde dag om 19 uur
wordt gehouden. Belde evenementen

worden Ingepast in het feestprogramma
van het komitee viering koninginne- en'

bevrydingsdag.

GeM'eltlig spektakel
'Die wlelei-ronde wordt een geweldig

spektakel', zegt Klaas die als sekretaris

van de supportersklub Roy Schuiten de
wedstryd organiseert, samen met de wie-

Icrklub HSV de Kampioen uit Haarlem
en enkele leden van het feestkomitee,

waaronder de heer D. J. Bessom, voor-

malig direkteur van het Olympisch Sta-

dion.

Het ligt in de bedoeling om de wedstrij-

den te houden voor amateurs, nieuwe-
lingen en de Jeugd van Zandvoort. Na
overleg met de gemeente politie van
Zandvoort is het volgende parcours over

duizend meter vastgesteld: Start en fl-

nl^ Vondellaan. Vervolgens Van Len-
nepweg-A. J. v. d. Moolenstraat. De start

is gepland om 12 uur.

Klaas Koper: 'Doordat de Van Lennep-
weg in het parcours is opgenomen, kun-
nen we zelfs nog een bergklassement In-

voeren en dat wordt uiteraard zeer in-

teressant. Verder denken wy er over, om
de jeugd van Zandvoort vyf ronden te

laten afleggen, maar over de amateurs
en nieuwelingen hebben wy niets te ver-

tellen, want die ryden, omdat het een
officiële wedstryd is, volgens de regle-

menten van KNWU en het is ook deze
bond, die een Jury aanwyst.
Zoals de zaken er momenteel voorstaan,
krygen we een sterk rennersveld voor de
eerste ronde van Zandvoort voor ama-
teurs en nieuwelingen, want tot heden
staan we op 3 mei nog alleen op de ka-
lender van de KNWU', aldus Klaas.

Estafette
Op dezelfde dag heeft Klaas in samen-
werking met Wim Kok een estafette-

loop gepland. Klasis hierover: 'Ik ben de
laatste tyd door byzonder veel mensen
benaderd, die me vroegen of Ik de Zand-
voortse estafette-loop weer In ere wilde
herstellen.

Aanvankeiyk voelde ik er niet veel voor,

want ik heb genoeg werk aan myn
strandloop, die ik op 9 maart voor de ne-
gende maal organiseer. Toen echter Wim
Kok met hot vooi-stel kwam om het met
z'n tweeën te organiseren ben ik ge-

zwicht. We passen de estafette dit jaar

in het programma van de feestweek,

maar we zijn van plan, om het jaarlijks

te oi-ganiseren.

Nu mogen de Zandvoorters bewyzen, dat

er behoefte is aan de estafette, waarvan
de Inschryving uitsluitend is opengesteld

voor Zandvoorlse verenigingen en of sa-

mengestelde ploegen. Dat moet toch kun-
nen, want vroeger was de estafette al-

leen voor voetbalverenigingen uit Zand-
voort en omgeving'.
By voldoende belang.stellinB wordt er

tevens een dames-estafette gehouden.
Elke ploeg met vier lopei-s kan gratis

,,Altijd zijn het

dezelfde zotten

die het moeten

organiseren
5?

inschryven. Elke loper rondt het par-

cours Grote Krocht-Louis Davidssti-aat-

Prlncesseweg-Koninginneweg-Grote
Krocht tweemaal, terwyl de dames het
parcours eenmaal moeten afleggen, het-
geen neerkomt op een afstand van 750

meter. Insoliryvlng voor de estafette

kan tot 25 februari geschieden by Wim
Kok, HoCdUkstraat 4, telefoon 3839 of

Klaas Koper, van Lenncpweg 38/4, tele-

foon 4833.

Voor het zover is, heeft Klaas zijn ne-
gende strandloop alweer achter de rug.

In samemverking met r.t.c. Olympia or-

ganiseert Klaas op 9 maart de negende
strandloop van Zandvoort over de af-
standen 4 kilometer voor junioren tot en
wet 12 jaar en 8 en LI kilometer voor
senioren tot en met 40 ja.ir, terwyi da-
mes en heren boven de 40 jaar naar ei-

gen keuze kunnen deelnemen aan deze
afstanden, liet vorig jaar namen ruim
zeshonderd .sportlieden en trimmers aan
deze loop deel.

Maar het ene sportevenement is nog

Klaas Koper voor zijn rijk gevulde pnj zenküst.

met voorby, of Klaas rolt alweer in een

volgende. De door de sportraad Zand-
voort georganiseerde sportuitwisseling

met Doetinchem wordt wat betreft de

atletiek en het wielrennen zyn afdeling.

Dit jaar gaat men naar Doetinchem en

het volgend jaar, komt men vandaar
naar Zandvoort. Alle sporters vormen
lu hun tak van sport een ploeg, en deze

ploegen werden op 23 en 24 mei naar
Dietlnchem uitgezonden.

Srjortdag in Nieuw-Unicum

Op 7 juni organiseert de sportklub

Nieuw Unicum een sportdag in Nieuw-
Unicum en uiteraard houdt Klaas zich

met de ^ilelerwedsti-yd bezig. Een wieler-

wedstryd die door de Jeugd in de leeftyd

van tien tot en met vyftien jaar wordt
verreden op de ringweg rond het com-
plex. Een p.'rcours van zevenhonderd
meter.
Klaas deelt de jeugd in verschillende

kla-ssen m, want zo zegt hy: 'Ze komen
met sportfietsen, toerfietsen en fietsen

zonder versnellingen en uiteraard moet
je de tweewielers in aparte klassen in-

delen'. Andere sporten, die op deze dag
worden gespeeld zyn rolbasketball en
voor zowel validen als invaliden het
haudboogscliioten en tafeltemiis.

Ook loopt Klaas met plannen rond om
de viswedstryd voor kinderen weer in

Zandvoort terug te brengen. 'Dat evene-

ment trok toch altijd dik tweehonderd
kinderen, die er enorm veel plezier aan
beleefden, dus waarom moet dat alle-

maal voor goed verdwenen? Je moet
Juist van deze evenementen een traditie

maken, want je zorgt niet alleen voor
bcdryvigheid in Je plaats, maar Je houdt
ook de jeugd bezig en dat is enorm be-

langryk'.

Jeugd van de straal houden
' Als voorbeeld noemt Klaas de luilak

fietstocht, die hy op 17 mei voor de ze-

vende maal oi"ganisecrt.'Dat is al een
echte traditie geworden' zegt Klaas, ge-
middeld gaan we dan om half zes met
zo'n tweehonderd Jongeren op pad. Bin-
nendoor naar de Zilk en terug over liet

fietspad door de duinen. Dan geldt wel
pech is uitvallen, maar dr', moet ook
wel. want je gaat op vici'honderd ban-
den weg en dan kun je met beginnen
aan bandenplakken'.
Voor do uitvallers is er overigens geen
nood, want voor de platryders rtjdt de
bezemwagen achterin de karavaan mee.
Juist op die momenten moet je iets der-
gciyUs organiseren, want je houdt er de

jeugd mee van de straat. Ik ben er van

overtuigd, dat er door myn luilaktiets-

tochten minder baldadigheid in Zand-

voort voorkomt, dan in de tyd toen er

nog n»ets voor de Jeugd werd gedaan.

B\j de inschryving voor deze fietstocht

heb ik geweldige medewerking van de

scholen.

Op zulke momenten merk je, dat je

werk niet voor niets is en dat het wordt

gewaardeerd. De enkele teleurstelling,

die je van tyd tot tijd moet inciisscren

vergeet je dan maar weer en je gaat

door met organiseren', zo zegt de t>ym-

p.tthieke Klaas Koper, die overigens

vindt dat er nog meer in Zandvoort gc-

organisecrt zou moeten worden.
Op het ogenblik werkt hy fietsroutes uit

voor de plaatselijke VVV. Routes naar
LangcCelder slag, Noordwyk en Scheve-
ningen voor de toerist, die wel eens wat
anders wil, dan te luilakken oP het

strand.

Klaas zou graag een bromfietscross in

Zandvoort willen zien. 'Nu gaat do Jeugd

crossen in verboden terrein, maar als er

iels voor deze Jongens zou worden ge-

daan, dan was Je van die last af'. Gaat
Klaas in de toekomst een bromfietscross

organiseren? 'Ik niet, want ik heb al

myn handen vol aan hardlopen en fiet-

sen'.

ADO '20 won in de badplaats met 1-3

meeuwen in gevaar

Off. dealer

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTBAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

Verkopen
ZANDVOORT — Zaterdag 22 febniBTl

1975 van 10-12 uur en van 14-16 uur
wordt in de grote zaal van het hoofdge-
bouw van 'Het Huis In den Duinen' te

Zandvoort de jaariykse verkoop van er-

fenissen, bazar en rommelmarkt gehou-
den met handwerken, boeken, antiek,

gouden en zilveren sieraden, grammo-
foonplaten, serviesgoederen, glaswerk,

stoelen, tafels, kasten, lampen, levens-

middelen, affiches, curiosa, keukengerei,
knutselrommel.

ZANDVOORT — Zanüvoortmceuweii is

door de 1-3 jiederlaag van zondag tegen

ADO'20 in de gevarenzone beland van de
tweede klasse west A. Vier venten schei-

den de Zandvoorters momenteel van de
onderste plaats en met nog zes wedstrij-

den in het verschiet is dat een allesbe-

lialve briljante uitgangspositie voor een

slotofjensief.

Met Henk Klnncglng op de plaats van

de geblesseerde Frans de Vlieger kwam
Zandvoortmeeuwen het eerste kwartier

goed door. In de beginfase deden belde

ploegen het voorzichtig aan. Er werd
wat teruggetrokken gespeeld en verwoe-
de aanvallen kwamen niet voor. Ook niet

In de zestiende minuut, toen ADO door
Bras op 0-1 kwam te s'tnau.

Alles wat Bras te doen had, was te,pro-

flteren van een misverstand in de Zand-
voortse defensie. De ADO-speler kon
vanuit een vrye positie raak schieten.

Geërgerd door hun fout begonnen de
Zandvoorters aan een offensief, maar
alles wat eruit kwam was een schot van
Llva Lock dat rakelings naast de paal
ging, terwyi dezelfde paal voorkwam,
dat Aaldert Stobbelaar sukses had met
zyn vrye schop.

Zandvoortmeeuwen probeerde de ach-
terstand nog voor rust weg te werken,
doch het lukte niet. Tegen de veldver-

houding van dat moment In wist ADO
zelfs nog de marge te vergroten. Vlak
voor het rustslgnaal kon Putter via een
snelle uitval de ruststand op 0-2 bepa-
len.

De tweede helft te de winst van ADO
niet meer In gevaar geweest. Men bleef

Doelman Pellerln geeft zich al over en
steekt de handen in de lucht. Timmer
heeft echter geen medelijden en schiet

toch met het gevolg dat Zandvoortmeeu-
wen op een 0-3 achterstand is komen te

staan.

druk uitoefenen en doelman Pellerln

moest dikwyis in aktie komen.
Het was duideiyk. Er moest iets gebeu-
ren en Henk Kinneglng en Guus Paap
werden vervangen door de fitte krachten
Elcliard Kerknian en Slem Sebregts.

Jammer was het voor dit tweetal, dat zy
reeds na enkele minuten werden gekon-
fronteerd met de derde tegentreffer.

In de eenenlwhitlgste minuut had Tim-
mer geen enkele moeite met de ver uit

zyn doel gekomen Johan Pellerln; 0-3.

Een kwartier voor tyd slaagde Richard
Kerkman erin de achterstand op te ha-
len tot 1-3, toen hy een hoekschop van
Alex Heesemans suksesvol met een kop-
bal afrondde. Na deze treffer probeerde
Zandvoortmeeuwen er alles uit te halen.

De verdedigers trokken veelal mee In de
aanval, doch de resultaten bleven uit.

Zandvoortmeeuwen moest zich neerleg-

gen by het 1-3 verlies.

De Stand:
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'llEüGA-TAPIJTTEGELS^
NU

ƒ 10,- per ni2 goedkoper?

Voor zover dat Heuga-Tapijttegels

tweede keus betreft klopt dat wel.

Die kosten ca. ƒ 26,— per m2. Maar
die onzichtbare schoonheidsfout-
jes daarin zijn wel zichtbaarder

dan u denkt. Hoe zichtbaar kunt u

bij ons komen zien.

Voor ca. ƒ 36,— per m2 - dus ƒ 10,

—

per m2 meer - koopt u Heuga-Ta-
pijttegels eerste keus met 5 jaar

schriftelijke garantie. Oké, dat
maakt een kamer van ca. 20 m2 dan
ƒ 20Ü,— duurder, maar die hogere
uitgave is wel meer dan 100% ver-

antwoord dachten wij.

Er is keuze uit 8 soorten Heuga-Ta-
pijttegels in 53 kleuren. Allemaal
ergernisvrije vloerbedekkingen
voor jarenlang woonplezier. Niet

alléén van haar, maar ook van
acryl, nylon, berberwol enz.

Daaronder soorten, die als kamer-
breed tapijt gelegd kunnen wor-
den, naadloos en dus zonder
schaakbord-effect.

U moet beslist eens komen kijken.

U zult dan ervaren, dat wij voor
kopers van grotere hoeveelheden
eerste keus Heuga-Tapijttegels of

ander merktapijt, best aardig kun-
nen zijn.

OOK VOOR ECHT TAPIJT:

stra
Korte Gierstraat 1 (zijstraat van Gierstraat)

Haarlem-Centrum.
Geopend: alle dagen van 1-6 uur.

's Zaterdags van 10-6 uur.

's Maandags gesloten.

Ook inrichters van directiekamers, toonzalen,
kantoren enz., enz.

^

^

OPEN HAARD?
KOSTER HEEFT ALLES!

*

*
*

HOUTBLOKKEN
VLAMKOLEN
BRIKETTEN
TURF
HOUTSKOOL
AANMAAK-
BLOKJES enz., enz.

voor rustiek meubilair,

balkentafels, plafondbalken,
open haard, schouwen, parket enz.

KOSTER

Cruquiusdijk 79 (bij het gemaal)

Vijfhuizen. Telefoon 02508-457.

IJZERHANDEL ZWAGER B.V.
HOOFDWEG 726 — HOOFDDORP
HOGBWOERD 111 — LEIDEN

e SHIRT RECLAME
STICKERS
SHQWACARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERIJ OASE
KERKLAAN55 HEEMSTEDE. TEL 02.1-285801

ttntkk
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantlek,
leuke verlichting,

Perzische tapijten en
oud kopervrerk,

moet u beslist eens bij

ons komen k^ken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Jullanalaan 9,

Uithoorn.

Tel. 02975-66455 ot

02974-509.

ledere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.
Dinsdags gesloten.

BIELZEN TAFELS
Wt) maken ze voor u,

gct iiööcUjttti»

AUéên
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

HOGE BIJVERDIENSTE
Co.a. thuiswerk voor leder-

een) aangeboden, ƒ 100,

—

tot ƒ 300,— per week.
Postzegel Insluiten.

AGENTUUR-CENTRAL,
Postbus 4026, Utrecht.

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-
werend, zakken van 50 Itr

± 23 kg, prijzen incl. BTW
en franco huls.

3 zakken 15,95 p. zak

5 zakken 15,35 p. zak

10 zakken 13,95 p. zak

Grote korting op dleren-

voedsel en -benodigdheden.

DOGGER
Schinkelkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 eh 722516.

INBRAAKBEVEILICINC
eenvoudige maar doeltreffende

ALARM
installaties voor woonliuizen
en kantoorruimten'

VAN DER POL
ELEfOROTECHNIEK

023-25 94 91 — OVERVEEN

APOTHEKERS-ASSISTENTENSCHOOL — HAARLEM

Prins Hendrikstraat 1. Telefoon 023-315576.

AANMELDING LEERLINGEN
voor het nieuwe cursusjaar.

Vraagt telefonisch of schriftelijk inlichtingen bij de school.

Voor ouders die

moeilijkheden hebben
met de schoolopleiding
van hun zoon, kon dit

wel eens belangrijk zijn.

AKb kinderen vanuit het gezin naar school laten

gaan Is een ideaal, dat niet altijd te verwezenlijken

blijkt. Ons internaat is er juist op gericht om dan
een alternatief te bieden. Wij stellen ons immers
tot doel jongens te begeleiden In hun studie van

gymnasium - atheneum - havo • mavo

In ons internaat is plaats voor 60 leerlingen.

ZIJ zijn naar leeftijd en klas onderverdeeld In

jgroepen, die toch ook weer niet helemaal
op zichzelf staan. Naast een serieuze begeleiding
van de studie besteden we heel wat aandacht aan
kulturele, sociale en godsdienstige vorming, terwijl

ook de leefbaarheid onze volle aandacht heeft.

Als u het de moeite waard vindt om wat meer
inlichtingen te vragen kunt u die bij ds rector

krijgen. Het adres is:

Internaat 'Beresteyn'

Leidseweg 191, VOORSCHOTEN
Telefoon 01717-2341

DOEN!
4 X WINST

VOOR MENSEN DIE TIJDENS DE RAI-
TENTOONSTELLINC EEN AUTO KOPEN BIJ

AUTO HENDRIKS
WINST 1
In onze grote verkoopruimte staan vele Opel- en Honda-
modellen in al hun modekleuren bijeen. Sommige met
speciale uitrustingen zoals de Kadett en Ascona Swinger,
sommige voor speciale prijzen zoals de 3 laatste Kadett
1000's van ƒ 9370,— VOOR ƒ 8500,—.

WINST 2
De afd. inruilauto's'* van Auto Hendriks Helmond heeft
dringende behoefte aan alle merken auto's v.a. 1968.

Waarschijnlijk zult u zich afvragen wat heeft Auto Hen-
driks Helmond hier mee te doen? Welnu! Het is een be-
kend feit dat de inruilprijzen in het zuiden van het land
aanzienlijk hoger zijn dan in de Randstad. Daarom laten
wij de taxateur van i Helmond naar Haarlem komen om
hier uw auto voor zuidelijke prijzen te taxeren.

WINST 3
Ook voor de eigen afd. inruilauto's hebben wij, nu de lente

gaat beginnen, behoefte aan goed onderhouden auto's v.a.

1968. Het is ons bekend dat de vroegere fa. Kimman niet

zo'n goede prijzen gaf. Maar u kunt er zeker van zijn dat
dit met onze huidige verkoopstaf radikaal afgelopen is. Wij
hebben een nieuwe verkoopfilosofie en die is als volgt: een
auto is een massa-artikel geworden dat je precies zoals

T.V.'s. radio's en wasmachines met een kleine winst snel

moet omzetten en om die snelle omzet te kunnen bereiken
moet je klanten een goede prijs voor de auto bieden en
een efficiënt service- en garantieapparaat achter de hand
hebben.
Voorraad inruilautomobielcn:

'74 Opel Ascona 1600 S Automatic: okergeel
'74 Opel Ascona 1600 S; okergeel 4500 km
'74 Opel Kadett Coupé 1200 S: rood
'73 Jensen Healy Cabriolet: geel
'73 Opel Kadett XE: beige
'73 Opel Kadett Caravan: rood ^

73 Opel Kadett 1200: div.
'73 Opel Ascona 1600
'73 Honda Civic 3 drs Automatic
'72 Opel Kadett: 3 x
'72 Opel Kadett Special: 2 x
'72 Opel Kadett Caravan
'71 Renault R 12 TL
'71 Opel Kadett: diverse

WELKOM
Donderdag 13 t/m 22 februari van 9-18 uur.

Zaterdag van 10-17 uur.

Voor informaties ook op de RAI Opel stand

's middags Hr. Vogelaar (privé tel. 071-66024)

's avonds Hr. Wagemakers (privé tel. 01718-14747/
Hr. WlUems (privé tel. 023-24512).

WINST 4
Ieder jaar koopt Auto Hendriks Haarlem en Helmond on-
geveer 100 ex. fabrieksautomobielen van de Opel fabrie-

ken. Deze auto's zijn even bereden door stafmensen of ge-

bruikt voor shows met km. standen die variëren van 7000-
14000 km. Daar wij deze auto's met grote aantallen inko-
pen kunnen wij ze ook weer tegen scherpe prijzen aanbie-
den en toch met dezelfde fabrieksgarantie als op een
nieuwe
* allen uitgerust met radio, brandblusser, mlstachterlamp
en matten voor.

74 Opel Kadett 4 drs: beige, beige bekl., 11200 km. Nieuw-
prijs ƒ 10758,— NU ƒ 8750,— (aanbet. of inruilauto t.w.v.

ƒ2200,—).
74 Opel Kadett: goud metallic, zwarte bekl,. achterruitver-
warming, 1O90O km. Nieuwprijs ƒ 10062y— NU ƒ 8750,—
(aanbet. of inruilauto t.w.v. ƒ 2200,—)

'

74 Opel Kadett Caravan: groen metallic, zwarte bekl.,

11500 km. Nieuwprijs ƒ 11821,— NU ƒ 9800,— (aanbet.
ƒ 2450.—)
74 Opel Ascona 1600 4 drs Automatic Deluxe: rood, zwarte
bekl., 1600 S. 14615 km. Nieuwprijs ƒ 15695,— NU ƒ 12900,—
(aanbet. of inruilauto t.w.v. ƒ 3250,—)
74 Opel Manta 1900 Deluxe: rood, zwarte bekl., halogeen
koplampen, sportvelgen. Nieuwprijs ƒ 15405,— NU ƒ 12900,—
(aanbet. ƒ 3250,—)
74 Opel Manta 1600 Semiluxe: beige, zwarte bekl., hoofd-
steunen. Nieuwprijs , ƒ 14437,— NU 11900,— (aanbet.
ƒ 3000,—)
74 Opel Manta 1600N: brons metallic, zwarte bekl. 9529
km. Nieuwprijs ƒ 13809,— NU ƒ 11100.— (aanbet. of inruil-

auto t.w.v. ƒ 2775,—)
74 Opel Manta 1600N: donkerblauw, zwarte bekl. Nieuw-
prijs ƒ 13655,— NU ƒ 11000 (aanbet. of inruilauto t.w.v.

ƒ 2750,—)
73 Opel Rekord 4 drs. 1900 Deluxe: okergeel, zwarte stof-

fen bekl., sierzijlijsten, stereo radio met cassette recorder,
mistlampen, hoofdsteunen. NieuvTprijs ƒ 17426.— NU
ƒ 14100,— (aanbet. ƒ 3525,—)
74 Opel Rekord 1900 Coupé Deluxe; goud metallic, beige
stoffen bekl. Nieuwprijs ƒ 17994.— NU ƒ 14400,— faanbet.

ƒ 3600,—)
74 Ranger Rekord 1900 Automatic: groen metallic, zwarte
bekl., 12641 km. Nieuwprijs ƒ 17085,— NU ƒ 13900.— (aan-
bet. ƒ 3475,—)
74 Opel Rekord 4 drs. Diesel Delnxe Automatic: metallic
blauw, zwarte stoffen bekl. het summum op Diesel gebied.
Nieuwprijs ƒ 22208,— NU ƒ 17250.— (aanbet. of Inruilauto
tw.v. ƒ 4300,—) /

74 Ranger Commodore 4 drs.: metallic blauw, zwarte stof-
fen bekl., 6 cil. 13100 km. Nieuwprijs ƒ 19728,— NU
ƒ 14600,— (aanbet. ƒ 3650,—)
74 Opel Commodore 4 drs. GS Automatic: donkergroen,
beige bekl. Nieuwprijs ƒ 24067,— NU ƒ 17900,— (aanbet.
ƒ 4475,—)
74 Opel Commodore 5 drs.: brons metallic, zwarte stoffen
bekl., 6 cil. Nieuwprijs ƒ 19874,— NU ƒ 14750,— (aanbet.

ƒ 3700r-)
74 Opel Commodore 4 drs. Automatic: goud metallic,

zwarte stoffen bekl., 6 cil. Nieuwprijs ƒ 21599,— NU
f 15900,— (aanbet. ƒ 3975.—)
74 Opel Admiral 2800 Automatic: donkerrood, beige bekl.

doorlopende voorbank, autom. niveauregeling, automatic
handle aan stuur, trekhaak, antenne in voorruit, Bllstein

gasschokbrekers, stuurbekrachtiging, halogeen koplam-
pen, 14390 km. Nieuwprijs ƒ 29500,— NU ƒ 20750.— (aan-
bet. ƒ 5200,—)
74 Pontiac Iiemans Luxury Coupe: rood-bruin, witte bekl.,

stereo radio met 8 track recorder, elek. verstelbare voor-
stoel, elek. te openen koffer, airconditioning, 8 cil. Nieuw-
prijs ƒ 31260,— NU ƒ 20500,— (aanbet. ƒ 5100,—),
74 Chevrolet Vega Hatchback GT: goud metallic, groene
stoffen bekl., neerklapbare achterbank en derde deur, toe-
renteller, sportstuur, (sportvelgen, getint glas. Nieuwprijs
ƒ 21466,— NU ƒ 14000,— (aanbet. ƒ 3500,—)
75 Honda Civic 3 drs.: grijs, grijze stoffen bekl., zeer veel
accessoires. 10800 km. Nieuwprijs ƒ 11610,— NU ƒ 10000,—
(aanbet. ƒ 2500,—)

AUTO HENDRIKS b.v.
(HET MEEST BIEDENDE AÜTOCENTRUM)

HOUTPLEIN 21-25

HAARLEM ir TELEFOON 023-319374

OPEL • BUICK ^ CHEVROLET -k PONTIAC -k HONDA
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Kollege van Zandvoort schrijft

Iepen moesten

worden gerooid

K' 'ï''V'-iÉ"'.'4-'
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ZANDVOORT

in deBEZETTINGSTIJD
Herinnermgeii aan een fel bewogen periode

Bügaande foto, herinneringen oproepend
aan de eerste fase van de grote afbraak,

meende ik onze lezers niet te mogen ont-

houden. Het plaatje werd (natuurlUk
klandestien) gemaakt door de heer Meu-
leman jr., wiens vader in de Pr. Joh.

Metzgerstraat een wasserü had.
De foto werd genomen vamiit ongeveer
die plaats en geeft een aanblik op de
achterzUde van de hulzen aan de Noord-
boulevard, (Boulevard Bamaart). Kort
na het nemen van deze foto werden ook
deze huizen gesloopt. t7 ziet er ultei'st

links een heel klein gedeelte van de
vroegere bar-bodega Riche, daarnaast
het hotel pension van de heer Tiemeyer,
nog enkele andere kleinere hotel-pen-
slons en uiterst rechts het Doelen Hotel.

Allemaal vergane glorie. Van hieruit zet-

te de totale afbraak zich voort. Ik hoop
u daarvan In volgende artikelen nog fo-

to's te kunnen tonen. • .

Bunkerbouw
Zoals ik In een der vorige artikelen reeds
mededeelde, gingen de Duitsers bU het
doorvoeren van hun plannen uiterst ge-
raffineerd en vooi-zlohtig te werk. Zo
jjged aan het einde van 1941 de Organi-

--'sation Todt in Zandvoort zUn intrede,

een onderafdeling van de Wehrmacht.
Het waren In hoofdzaak experts in de
bouw van fortlflkaties en als onderdeel
van de Atlanticwal, die het kustgebied
móesten beschermen van Noorwegen tot

aan het zuiden van Prankryk, kwam ook
Zandvoort daar niet onderuit, integen-
deel, in onze gemeente en omgeving werd
deze wal extra versterkt.

WaarsclUjniyk had ook de direkte aan-
wezigheid van de belangrijke zeevaart-
verbinding IJmuiden, waar men reeds
was begonnen aan de gigantische aan-
leg van de duikbc itbunkers, (waarover
later meer) daar v^el invloed op.
Naarmate de afbraak vonierde, kwam
ook steeds meer i-ulmte vrU voor het
bouwen van deze bunkers. Aan werk-
krachten was geen gebrek; men betaalde
goed en de Hollandse aannemers, die er
wel een paar stuivers aan wilden ver-
dienen, verrezen als paddestoelen uit de
grond. Nu dient men daarbU wel te be-
denken, dat op bouwgebied in die tUd
weinig of niets meer te verdienen viel,

zodat de aannemers, die het op het ge-
bied van de bezetting niet zo nauw na-
men, al spoedig bezweken voor de ver-
leideiyke aanbiedingen, die hen werden
gedaan.

• Het wiren aanvankelijk lang niet alle-
maal aangesloten NSB'ers, die meehiel-
pen de Atlanticwal te bouwen. Later
werd dat anders, zoals u uit vervolg-
artikelen wel blijken zal. Ik heb mij
voorgenomen my in deze artikelenreeks

zoveel mogeiyk te onthouden van het
noemen van namen, al zal dat niet al-

tijd mogelijk zyn. Maar hi elk geval ging
de bunkerbouw van start.

Heerbaan
Aan werkkrachten was eveianin gebrek.

Van heinde en verre stroomde men toe

om zulk een begereixswaardig baantje te

verkrygen. Uit oude dossiei-s van het ar-
beidsbureau, waarvan ik in die tUd de
leider was, biykt dat overduideiyK Men
had ook — dit moet eeriyk worden ge-

zegd — niet veel keus. Want niet wer-

(Adv. Ingez. Meded.)

voor een geslaagd etentje,

receptie, huwelijksdiner.

jubileum, personeelsfeest,

reünie, enz.

TRESUNG
PRIMA ZALENAKKOMMODATI

E

GEEN ZAALHÜURI

VOOR RECEPTIES, ENZ.:
PORT - SHERRY - VERMOUTH
NOG STEEDS f. 1,- PER GLAS

ken was er niet by. Wanneer men niet

werkte aan de bunkerbouw voor de Or-
ganlsation Todt, dan had men geen an-
dere keuze dan te gaan werken In werk-
verschaffing. Dan kon men meehelpen
aan puinruimen, of pulnkloppen, welk
puin gebruikt werd voor het aanbrengen
van de onderlaag voor ons tegenwoordige
circuit.

Burgemeester van Alphen had de bezet-
tende macht zo gek weten te krygen om
hen ervan te overtuigen, dat deze weg
straks na de overwinning een heerbatlh
moest zyn voor de intocht van de over-
winnende Duitse legers. Ze trapten er
met beide voeten in en het werd een der
beste stunts, die deze oud-burgemeester
ooit uithaalde. Maar men vergete niet,

dat by dit door de Nederlandse Helde-
maatschappy uitgevoerde werk, onder
hoofdleiding van de heer Schoenmakers,
men een hele pikeur moest zyn om met
achttien gulden In de week h'uiswaarts
te keren, terwyi men by de bunkerbouw
het dubbele verdiende, en in aangeno-
men werk dlkwyis nog wel meer ook.
Naast de vele kleine éénmans-bunker-
tjes, die overal in de zeereep werden
aangelegd, kwam als eerste grote werk
tot stand de enonne geschutsbunker, die
werd aangelegd even ten noorden van
de toenmalige Strandweg. De hulzen In
de omgeving waren allemaal al verdwe-

. nen, .de Noordbuurt, met de pittoreske
Bozermobelstraat, Muluru en Mustert
waren al gesloopt' en 'eenzaam stond daar
nog de oude waterti::en in een zand-
woestyn.

Myns inziens was de sloop van een groot
gedeelte van de Noordbuurt in die tUd
het begin van het algehele verval van
deze buurt, die men thans zo gaarne in
oude glorie weer wil herstellen, doch
naar mUn mening zal dit nooit meer ge-
lukken. Niet onze generatie maar de be-
zettende macht heeft onze Noordbuurt
uit Zandvoort weggevaagd. Wat er nog
van is overgebleven is maar een vage af-
spiegeling van de sfeer, die er in voor-
oorlogse jaren van deze buurt uitging.
Die centraal gelegen geschutsbunker
was — uit bouwtechnisch oogpunt bezien— een ontzagwekkend bouwwerk. Vla
onder de grond in beton gebouwde soort
loopgraven was de toegang naar deze
gigantische bunker, waaruit dreigend de
monden van zes ontzagwekkende kanon-
nen gericht stonden. Elk kanon werd uit
een aparte afdeling bediend. Meerdere
malen heb ik van zeer naby, — omdat ik
als leider van het arbeidsbureau overal
toegang had, my daai-van kunnen over-
tuigen. Achter dit enorme blok beton,
met muren hier en daar van drie meter
Uk, bevond zich een soort terras, waar-
op de Wehnnacht zich kon vci-pozcn.

Spoorbiels
Ik bewaar aan die geschutsbunker nog
een aangename, of onaangename herin-
nering, hoe u dit ook maar noemen wilt.

Het was januai-i 1945 en aan alles ge-
brek. In bontjassen gehulde dames uit
Aerdenhout en Bentveld zag men in die

«^5^§Ji>^

Bij uitbreiding

gemeentehuis

:

Voorkeur voor

plan-Wagenaar
ZANDVOORT — Woensdagavond vindt

er om halt acht in het Gemeenschaps-
huis aan het Schoolplein een gekombi-
ncerde openbare vergadering plaats van
alle raadskommissics, ter bespreking van
de vier voorlopige ontwerpen voor de
raadhuisuitbrciding en het terzake uit-

gebrachte jury-rapport.

De Jury bestaande uit de architekten

prot. J. B. Bakcma, Ir. P. H. Cupcrus, B.
van Kcsscl en P. H. van RUn heeft onder
voorzitterschap van burgemeester A. Na-
wUn de door de architekten W. Ing^vcr-

sen, w. L. van Oostrum, C. J. Wagenaar
en G. J. Sterrenburg ingediende plannen
voor een uitbreiding vah het ZandvoOrt-
se raadhuis beoordeeld mei inachtname
van het door het gemeentebestuur ge-
stelde uitgangspunt, het bestaande raad-
huis en de karakteristiek vatt het stedé-
bomvkundig plan van de noordbuurt te

respekte'ren. De jury Is unaniem vah
mening, dat het plan 'Noordkap' van'
archltcktenburcau ir. C. J. Wagenaar
het aantrekkelijkst is voor realisatie. In
het plan 'noordkap' is onder meer een
ruiihc hal met kantine en een parkeer-
garage onder het gebouw opgenomen,
De plannen 'noordkap', "uraza', 'allemaal
onderdak' en 'koHtakt' zullen dotkderdag
20 tot en met zaterdag 22 februari VoOr
een iedct ter Inzage liggen In het Ge-
meenschapshuis des avonds van halt
acht tot half tien.

tyd houtjes , sprokkelen om toch nog
maar aan enige warmte te komen. Er
lag veel sneeuw In die tyd en het was
bitter koud.' Op een van nUjn tochten
langs het strand had ik enkele weken
tevoren een pracht, van een spoorbiels
zien liggen, maar het ding was te zwaar
óm het mee te nemen.. .

Toen de 'sneeuw ging vallen, besloot ik,

het te gaan halen,voor het stoken van
ons 'noodkacheltje'. Op een platte slee

laadde Ik de biels 'om die naar huis te

brengen. Van èen duintop klonk een
schot en een Duitse, soldaat kwam naar
beneden en vroeg my, wat ik op het
strand, te maken had. Ik toonde hem
myn 'spezial-Auswefe' doch daar had hy
niets mee te maken. Hy nam my mee
naar die geschutsbunker, waar ik vla de
ondergrondse, loopgraven werd gebracht
naar een officiéréverbiyf.

DC' heren hadden' het daar onder de
grond wèl .voor- elkaar. Ze zaten prins-
heeriyk in grote fauteuils, op de tafel

stonden sigaretten en echte Franse cog-
nac Het merk herinner ik my nog als

de dag -van vandaag: 'Courvoisler'.' Ik
kreeg lekker niks, maar ze vroegen me
wèl het hemd van m'u gat. Hoe ik aan
die Ausw-ïls kwam, wat Ik op het strand
te maken- had,- (toen reeds lang bezet
met de beruchte palen met daarop de
grote londlngsraynen) en ze bleven heel
achterdochtig. ;

Ik verzocht huni'het lioótdkwartier op te
bellen, dat in' Overvfecn gevestigd was in
een -villa naby het Brouwerskolkje. Dat
deden ze na lang aandringen en toen
bleek de zaak In' orde. Met slee en biels

werd Ik door een Duitse soldaat terug-
gebracht nacr de kou van de Kerkstraat,
doch intussen had ik van 's morgens elf

tot 's middags. rutai 5 uur in die onder-
grondse behuizing doorgebracht. Maar
de spoorbiels heeft — stuk gehakt —
heel wat dagen ons noodkacheltje bran-
dende gehouden.

C. Kuyper sr.

Wordt vervolgd.

Nadruk verboden.

ZANDVOORT — Naar aanleiding van
onze melding omtrent liet rooien van bo-

men in ons nummer van vorige weck
deelt het kollege van b. en w. ons het

volgende mede: 'Met betrekking tot liet

rooien van bomen aan de Kostverloren-

straat schreef u onder^de titel 'vijfjaren-

plan', dat de bomen worden gerooid om-
dat de rijweg wegens maatregelen voor

verkeersveiligheid aan beide zijden een
halve meter wordt verbreed. Dit is ech-

ter onjuist.

De steeds minder wordende kondities,

waarin het toch al schaarse boombe-
stand in deze gemeente zich ging bevin-

den is voor ons kollege aanleiding ge-

weest, daarover advies in te winnen by
een tuin- en landschapsarchitekt met
praktische ervaring in het kustgebied.
Uit het ontvangen advies bleek, dat de
boombestanden in de loop der tüden op
verschillende manieren waren aangetast
door ouderdom en of ziekte. Zo waren
open stukken in de beplanting ontstaan
op de plaatsen van gesneuvelde oude
exemplaren en ook grote ongeiykheid in

leeftUd en konditie van liei-plante Jonge
bomen, die door overschaduwing van de
belendende oude exemplaren een kwy-
nend bestaan leidden.

Overeenkomstig het uitgebrachte advies

werd besloten de tengevolge van ouder-
dom en of ziekte aangetaste boombe-
standen gespreid over een aantal jaren,

bloksgewüze te vervangen. Per blok
worden dan de jonge bomen gerooid en
vei-vangen door Jonge gezonde exempla-
ren, welke in het kustgebied zUn ge-

ARTS:
, inUchtingen over de weekenddiensten

worden verstrekt via het telefoonnmn-
mer van de huisarts: dokter Anderson
2035; dokter Drenth 3355; dokter Flie-

ringa 2181; dokter Mol 5091; dokter
Zwerver 2499 en dokter Bouman 5091

TANDARTS:
by afwezigheid belle men 023-313233

WIJKVERPLEGING:
zaterdag 15 en zondag IG februari: zr.

S. M. Molenaar-de Wilde, van Lennep-
weg 93rd, tel. 2720

APOTHEEK:
van 'vi-ydagavond 14 februari half zes

tot maandagmoi'gen 17 februari 8 uur
de Zandvoortse apotheek H. B. A. Mul-
der, Raadhuisplein 10, hoek Haltestr.,

tel. 3185
VERLOSKUNDIGE:
Mevr. C. F. Struyk-Reiis, Staten Bol-
werk 10. Haarlem, telefoon 023-320434

b.g.g. 023-313233. '

HULPDIENST:
tel. 023-243340

DIERENARTS:
bU afwezigheid van de gewenste arts

raadplege men uitsluitend telefonisch

de Veeartsendienst te ^Haarlem, tel.

023-313233
STORINGSDIENST GASBEDRIJF:

tel. 3737 (ook buiten kantooruren)
POLITIE:

tel. 4444
BRANDWEER:

tel. 2000

kweekt. Dat bij de uitvoering van dat
herplantplan tevens wordt nagegaan of

de nieuwe bomen op dezelfde plaats van
de oude moeten worden geplant is welis-

waar vanzelfsprekend, doch een bykom-
stige zaak. Het lag voor de hand om gc-
hjktydlg met deze werkzaamheden de tn

de praktyk gebleken te smalle rybaan
van de Kostverlorenstraat een meter te

verbreden', aldus burgemeester en wet-
houders van Zandvoort.

Bovenstaand maakt duidelijk, dat de
oorzaak van het rooien van bomen niet

lag aan nieuwe verkeersmaatregelen,

maar aan de zieke iepen. Onze opzet van
Het schrijven was overigeiis niet het mo-
tief van het rooien van bomen, maar vrij

joilden met name de bewoners van de
Kostverlorenstraat, die •wesdcn. dat
hun straat 'groenloos' zou worden ge-
ruststellen.

Volledigheidshalve willen we nog even
ingaan op de ziekte van de bomen. Dat
bomengroel tot circa achthonderd meter
uit de kust een uiterst moeiiyke zaak Is,

behoeft geen betoog als men bedenkt,

dat zelfs Staatsbosbeheer in deze zone
geen subsidie verleent voor herbebossing,

omdat de bomen zwaar te lyden hebben
van de klimatologische omstandigheden.
Om aan dit euvel tegemoet te komen,
worden in Nieuw-Noord bomen geplant,

die aan het zeeklimaat gewend waren
en afkomstig zyn uit Zeeland.
Wat de zieke bomen in de Kostverloren-
straat betreft: Uit het advies van de
tuin- en landschapsarchitekt is geble-

ken, dat er bomen in de Ko.stverloren-
straat staan, die zyn aangetast door de
iepenzlekte. In 1973 bleken 21 van 31 ge-
rooide iepen door de iepenzlekte te zyn
aangetast.
'Iepen welke aan de iepenzlekte lüden,

moeten onmlddeliyk worden gekapt,
aangezien dit een uiterst bcsmetteiyke
ziekte Is. De larven van de splntkever
verspreiden omstreeks maart-april de
ziektekiemen en daarom is het noodza-
keiyk de aangetaste bomen voor het
voorjaar te rooien' zo schryft b en w in
een preadvies aan de raad op 22 fe-

bruari 1974.

Om zowel de huidige als de toekomstige
generatie van een bomenbcstand te la-

ten genieten heeft de gemeente gekozen
voor het bloksysteem. Het is nu maar te

hopen, dat de larven van de splntkever
in hun eigen blok biyven.

(Adv. Ingez. Meded.)

üw vertrouwd adres voor

\hWS

tevens vakkundig' stemmen
I en repareren.

Rijksstraat'weg 67 — Haarlem.
Telefoon 023-263081.

Sea and hair shops : Haarmode
en mode voor hem en haar
ZANDVOORT — Vandaag heeft het
echtpaar B. . J. . Alfcrink hun Sea and
Hair Shops aan de Kerkstraat no. 10

geopend. Deze gekombineerde kapsalon-

dames- en herenmodezaak is iets geheel

nieuws in, de badplaats.

Ben Alferink vindt het echter geenszins

een byzonderheid want zo zegt hy : 'Myn
vrouw heeft byna t-wlntig Jaar ervaring

In het kappersvak en ik loop al geruime
tyd mee In de mode', dus waarom zouden
we dit niet komblneren. Je zit nu een-

maal lu een badplaats en met de we-
tenschap dat de verdiensten In de kon-
fektie vooral, op 1de zomer gericht zyn,

hebben we bewt{st voor de kombinatie
gekozen. Waarom zou je Je alleen op^de
zomer moeten richten, als Je 's 'winters

door kunt biyv'en' draaien met Je kap-
salon. Je houdt iiimiers toch Je vaste

lasten en mede dankzy de kapsalon kun-
nen wy het gehele Jaar geopend biyvcn'.

Ben Alferink stamt 'uit het Overysselse
Nyverdal. In Zaandam, begon liy een
kapsalon met ï'Jf ' kat»tcrs en half ja-

huari van dit Jaar opende hy zyn eerste

modezaak in Noordwyk. in Zandvoort
heeft hy de twee zaken gekomblnecrd
"middels Sea and. hair Sliops. Deze plan-
hen kwamen tot stand tydens de va-
kantie 'Iri Tunefeië; Daar ontmoette het
echtpaar Alferink Leen Bakker, de ei-

genaar van de konfektiezaak 'Het zwarte
schèap'. l'VfsMtafo. begin Je niet In myn

pand' zei Leen en vajiaf dat ogenblik

was de huurovereenkomst een feit.

Eenmaal terug in Nederland ging men
in de Kerkstraat aan de slag en het
zwarte schaap werd veranderd In de sea

and hair shops. Het is een mooie zaak
geworden, met achterin een van de mo-
dezaak gescheiden kapsalon, waar zowel
dames als de modebewuste man terecht

kunnen. Voor men de kapsalon betreedt

komt men ecliter langs krcaties van Ma-
rlellp Bolier, Shubette of London, Sas-
kla en Pierre Robin, welke merken han-
gen in rekken, die aan kabeltouwen be-

vestigd zya.
De Zandvoorter hoeft echt niet naar
Londen of Parys te gaan. want wy ha-
len alles zelf uit deze mode bewuste ste-

den, wy nemen zowel vrUe tyds- als

avondkleding mee naar Zandvoort en
berekenen beslist geen opjaagpryzen.
Met een aantal kollega's koop ik name-
lyk kollektief in en dat komt uiteraard
do konsument ten goede' aldus Ben Al-
fei-lnk, die bovendien vryctydskledUig
voor kinderen in liuis heeft.
In Zaandam maakte Ben deel uit van
het bowUngteam Salandla, 'welk team de
Nederlandse kampioene Nel Tel in haar
gelederen heeft. Aan alle grote interna-
tionale toernooien neemt h,et team deel
en Salandia gaat in de stryd om het
kampioenschap eenzaam aan kop. Ben
heeft een zwak voor de bowlingsport en
zo zegt hy: 'Als in Zandvoort een goed

bowltog team zit ben ik in principe be-
reid om zo'n team te sponsoren. Het
moet in Zandvoort kunnen mot zo'n
mooie bowling baan onder Bouwes Pa-
l"ico'.

Aan het cchtpa.ar Alferink zal het niet
liggen, want ongctwüfeld zullen zowel de
modebewuste vrouwen als mannen htm
weg vinden naar de Sea and hair shops
in de Kerkstraat.

/UiBÖReERÜIJKE

ZANDVOORT
GEBOREN (buiten de gemeente):
Pauline, dochter van
Wilhclmlna C. P. M. en Johannes van
den Bos.
Roger George, zoon van
Phyllis I. en Altrod H. Balm
Rutger, zoon van
Clu-isthia I. M. en Edward Munters
Patrlcia Maria, dochter van
Johanna M. en Hubertus H. J. Spolders

ONDERrROÜWD:
M. J. Surlnk en C. de Vries
R. L. Benedict en M. E. Smid
H. D. van Gameren en H. H. v. d. Nulft
Th .W. Kerkman en M. M. E. Herfst

GEHUWD:
N. £>. J. V. d. Veldt en A. S. v. d. Klugt

OVERLEDEN:
M. Tol, 77 Jaar, A. A. Zantvoort, B5 Jaar;

E. Fr. Nieuivenhuls, 68 jaar.

(buiten de gemeente)
J. van der Mye, 82 jaar; M. Mink, 75

Jaar; A. G. M. Vredevoort, 79 jaar.

Met oog en oor

de badplaats door

Karnav^al een 5
Het carnaval 1975 is weer voorbij.

Bijna vijf dagen lang heeft het fcesl

van zolhcid wci-r hoügtij gpvicril, óók
in on'.£c gciiiccntc.

WanntL'r je liet allemaal zo nog oens

van rchteraf beschouwt, dan is de

mens eii^oniyk een raar wezen. Jo

zou je kunnen afvragen: is dat nu
nodig, dat je enkele dagen lang jo als

oen zot aanstelt en dhigcn doot, die

in het dagclijljs leven niet thuis lio-

ren?

En nog dreunt die nagalm in m'n
oren van die zotte carnavalsliedjes,

zoals b.v. 'En dat geeft allemaal niks,

want wie houen van elkaar' en meer
van dat fraais, carnavalsliedjes zon-

der inhoud, maar die worden gezon-

gen alsof de hele wereld ervan af-

hangt. Onvermoeibaar zyn onze car-

navalsvierders, al moet menigeen
minstens wel een half kratje pils in

z'n mik hebben om in de Juiste stem-
ming te komen. En dan zie Je in de
optocht kinderen, waarvan sommigen
een afgedankte jurk van hun groot-

moeder aan hebben, een mombakkes
voor en een mallotig hoofddeksel op
onder het motto: hoe gekker hoe
mooier!

Ook Zandvoort heeft weer enkele da-
gen geleefd in de ban van dit zotte

gedoe, dat we een tiental jaren gele-

den hebben overgenomen van onze
zuiderburen. Als ze het ddar konden,
waarom zou het dan in het westen
niet gaan? We hebben verschillende

jaren leuke carnavalsfeesten meege-
maakt. Persooniyk vond ik dit laatste

het minst geslaagde, Ook het Zand-
vooitse carnaval Is al weer in deien

uiteen gevallen. We hadden in onze
klehie gemeente niet minder dan drie

Prinsen. Het centrum vierde carna-
val, het Noorden eveneens en een
Jeugdprins mocht al evenmin ont-
breken. Een vorst hebben we niet

meer. Een drumband evenmin en ook
geen muziekkapel. Dat is allemaal
verleden tyd. Gelukkig dat onze on-
volprezen 'Kwalletrappers' er -waren.

Wanneer die niet waren komen op-
draven dan was er van de echte car-

navals-stemming maar weinig te-

recht gekomen. Ik heb de grootste

bewondering voor het uithoudings-
verm.^gen van deze jongelui, die on-
vermoeid hebben doorgedramd. Be-
wondering heb ik ook voor onze Prins
met zyn raad van elf, maar wat ik

in dit carnaval miste was de organi-
satie. Er zat geen lyn In en iedereen
rommelde maar wat aan. Nu misten
we in Zandvoort natuuriyk wel veel.

Het ontbreekt ons nog steeds aan eén
grote zaal, waar gezameniyk het feest

van de zotheid kan worden gevierd.

Bovendien ontbraken de feestvierders
uit de omliggende gemeenten, die er

geen trek in hadden om half zat per
auto huiswaarts te keren.
De enigen, die werkeiyk weer hebben
verstaan wat echt carnaval -vieren

betekent, dat waren de leden van de
MAC Zandvoort, die in Zomerlust

, een daverend feest 'Jiadden opge-
bouwd, maar voor de rest was het
een imitatiegebeuren. Een feest, als

Je het tenminste zo nog noemen mag,
van hotsende, klotsende en lallende
feestvierders. Er waren ook maar
weinig werkelük mooie en uitgespro-
ken carnavals-etalages. Do horecabo-
dryven, waren er, uitgezonderd mis-
schien vrydagavond J.1. óók niet ka-
pot van. Hun verdiensten lagen over
het algemeen veel lager dan vorige
jaren. Hoe kan het ook anders in een
tyd van steeds meer werklozen en
."ïtygende lasten?
Ik weet een bedryf, dat zaterdag-
avond al om 10 uur gesloten was, en
in een ander etablissement zat het
personeel wegens gebrek aan belang-
stelling naar de televisie te kyken en
tydens myn rondgang zaterdagavond
zag ik in vele bedi-yven niet meer
dan vier, hoogstens zes mensen.
Daarvoor had men dan nog levende
muziek aangetrokken ook en dat kost
tegenwoordig een slordige duit. De
echte carnavalssfoer heb ik dit Jaar
gemist. Ook by de optocht, die rom-
melig in elkaar zat. Wcuiig praal-
wagens, (waaronder echter enkele
byzondor mooie) maar een echte car-
navalsoptocht, zoals we die in het
zuiden kennen, was het zeker niet.
Gelukkig dat het weer meewerkte,
dat maakte vooral voor do kindertn
véél goed, file bovendien byzonder
genoten van de Dolfynenshow, aan-
geboden door Bouwes Palace. Wan-
neer Ik een cyfer zou moeten geven
voor dit laatste carnaval dan zou dat
een 5 (twyfelachtig) zUn. Nee, voor
een echt carnaval komt nog wel iets
anders kyken. Wil men het goed op-
zetten, dan moet daarmee al maan-
den van tevoren begonnen worden.
Dan moet alles tot in de perfektle
en gezameniyk geregeld woi-den.
Want een goed feest bouwen is heus
zulk een eenvoudige zaak niet.

Waar ik waardering voor had was de

originele uilocht van de Prins in de

oude badkocts en de sfeervolle ont-

vangst door de burgemeester in het

raadhuis. Hier verd de ware aard van
het carnavalsfeest aangevoeld het-

geen ook het geval was tijdens het

carnavalsfeest in 'Nieuw Unicum',
maar dat was dan ook terdege voor-

bereid. Zandvoort moet het carnaval
niet kwijt. Natuui-lük niet.' Maar laat

men voor een volgende gelegenheid
de zaak langdurig en ernstig voorbe-
reiden.

Waiideljjark
Ik heb het er al eens meer over ge-

had, maar de laatste tijd wordt er

steeds meer aandrang op mij uitge-

oefend om het onderwerp nog eens

Ic berde te brengen, nameUjk, waar-
om de vijver in de Frans Zwaan-
stniat niet meer wordt benut als rc-

krcatie-on.'d.

Nu het wandr'park 'Kostverloren'

verloren Is gegaan, is daartoe thans
toch alle aanleiding. Waarom is er

niet oens een raadslid of een raads-

fraktie, die hiertoe by b. en w. stap-

pen onderneemt? Hier, aan de Frans
Zwaanstraat ligt een prachtig stuk

duüiterreln. De daar gemaakte vy-
ver is een juweeltje temidden van dit

fraaie natuurschoon. Maar niemand
heeft er iets aan. De vyver is afgezet

met prikkeldraad, om do vissende

Jeugd togen te houden. Hot geeft wei
niet veel, want zo klimmen erover-

heen of kruipen eronder door. Is het
nu zulk een moeite om hier eens iets

leuks te creëren en moet dat zoveel

gold kosten?
Al was het begin er maar vast, dan
komt de rest vanzelf wel. Enkele
voetpaden erheen, een pad rondom
het water en wat banken waar moe-
ders met kinderen zich kunnen ver-

pozen ook by minder goed strand-
weer. En dan de zaak gelcidciyk gaan
uitbreiden, waarby ik denk aan Jon-
ge bomen-aanplant. Ik zic het al zit-

ten. Hier zou toch met betrckkeiyk
weinig moeite iets kostelyks tot stand
kunnen worden gebracht? Ik hoop,
dat ons gemeentebestuur aan zulk
een plan oens aandacht zal gaan be-
steden. Het is heus de moeite waard.
En tegenover de burgery zou ons ge-
meentebestuur een beste beurt ma-
ken. Men klaagt erover, riat er zo
weinig natuurschoon in onze onmid-
deliyke nabyheid is. Maar men doet
er ook_ weinig aan. Zelfs de bomen
worden niet gesnoeid, al in Jaren niet
meer. En het resultaat? Omhakken
en nieuwe boompjes planten. Dat
kost heel wat méér.

Zeldzame munt
Een inwoner van onze gemeente,
(hovenier) groef bij werkzaamheden
iii een tuin in Aerdenhout onlangs
een kleine oude munt op, iets groter
dan ons kwartje van tegenwoordig.
Het ding was zwart en zag er onoge-
lük uit. Hü nam het mee naar huis,

reinigde het, poetste het op en toen
bleek het een koperen munt te züii.

Er kwam een beeltenis op voor aan
de achtei-zyde en de voorzyde was
voorzien van een randschrift. Hu
vroeg aan diverse mensen, wat ze er-
van dachten, maar niemand wist er
het ware van. En dezer dagen kwam
hy by my. (ik lyk de Ombudsman
wel).

Nu, hi>L kostte my weinig moeite om
vast te .stellen, wat hy had opgegra-
ven. Hot bleek een oude Romeinse
munt te zyn. Het randsclirift ver-
toonde Uuideiyk hot woord 'Vespasla-
nus' (Titus Plavius V) die leefde van
9 tot 79 na ChiTstus. Aan de achter-
zyde was de beeltenis van de Ro-
meinse keizer duideiyk zichtbaar.
Vespaslanus was keizer van het Ro-
meinse ryk gedurende tien jaar n.1.

van 69 tot 79. Hy heeft dus geleefd
ten tyde van Jezus, want hy was 9
jaar. toen deze geboren werd en daar
Jezus 33 jaar oud word, was hy dus
42 Jaar oud, toen deze gekruisigd
werd.
Nu heb ik weinig verstand van oude
munten, maar het komt my zo voor,
dat Iiler toch wel iets zeer byzondere
eii waardevols gevonden werd. Ik
vi-aag my af: hoe is dit geldstuk
daar ui die turn in Aerdenliout te-
recht gekomen? Degene, of degenen
die my daarover nadere hilichtingen
kunnen verschaffen, zal ik zeer dank-
baar zijn en hun verklaring zeker
pubheeven. Kuyper sr.

KERKDIENSTEN
Zondag 16 februari

NED. HERVORMDE KERK
10.30 uiu; mevr. ds. W. H. Buys
Jeugdhuis: 10.30 uur, Jeugdkapel. Spre-
ker de heer C. Spaans.
GEREFORMEERDE KERK
10 en 19 uur dr. P. N. Kruyswyk uit

Haarlem
NED. PROTESTANTEN BOND
'Samen leven', de heer S. Poppe uit Den
Haag, Ud van de Tweede Kamer, over
Hoe erg is het om werkeloos te zyn?'
ROOMS KATHOLIEKE KERK
Eucharistieviering met medewerking
van dames- en herenkoor. Bykerk

Noord: Eucharistieviering met orgel on
samenzang.
NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging Madoeraslraal
1, Haarlem (N). Zondag 9,30 en 16 uur.;
Woensdag 20 uur. ^

NED. CHlt. GEM. BOND <

Voorlopig geen samenkomsten in huize'
'Pniël'. Nadere inlichtingen tel. 4778. «

JEHOVA'S GETUIGEN
;

Inlichtingen D. v. d. Pluym, Paradysweg
16, lel. 6812.

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE '.

ledere dinsdag 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15. '.

(Adv. Ingez. Meded.)

voorverkoop
en service
naar=

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

^RENAULT
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Grandioze aanbieding tot 31 maart!
Kies nü uw favoriete Simca, Franse Chrysler of

Matra. Dan krijgt u er een heel lang kado bij.

Van ons, in samenwerking met Chrysler Nederland N.V.

Bij de 6 maanden fabriekgarantie nog eens
6 maanden garantie extra! Dat betekent dus
1 2 maanden lang extra voordeel, extra zekerheid,

extra veiligheid. En al onze 29 modellen hebben al

zoveel waardevolle extra's. Onze vergaande
service is er een van.

Deze extra garantie krijgt u als uw auto wordt
afgeleverd in de periode 1 februari t/m 31 maart
,1975.

CHRYSLER
NEDERLMMO

Sli^CA-CHRYSLER
Langleveuwauto...gegarandeerd!

Q
CHRÏSlfR

WlÜf

Autobedrijf VERSTEEGE
Pakveldstraat 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 2345

Woningbouwvereniging

„Eendraclii IMaakt Macht"

Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar:

1. de beneden-duplexwonlng
van Lennepweg 85, woonkamer-slaapkamer,
huurprijs ƒ 84,50 per maand.

2. de boven-duplexwoning
A. J. V. d. Moolenstraat 60 rd, woonkamer,
2 slaapkamers, douche en zolder, huur-
prijs ƒ 93,85 per maand.

3. de flatwoning Celslusstraat 146,
woonkamer, 3 slaapkamers, douche
blokverwarming, huurprijs ƒ 214,55
maand.

4. de flatwoning Keesomstraat 299,
woonkamer, 3 slaapkamers, douche
blokverwarming, huurprijs ƒ 311,50
maand.

5. Garage Keesomstraat 55a,

huurprijs ƒ 40,00 per maand.
6. Garage Keesomstraat 65a,

huurprijs ƒ 40,00 per maand.

Voor de garages hebben de bewoners van het
betreffende blok voorrang op toewijzing.
De toewijzing van de woningen geschiedt op
rangnummer. Het bestuur verstrekt een be-
reldverklarlng. De beoordeling voor het ver-
krijgen van een woonvergunning berust by
Burgemeester en Wethouders. Het inkomen
van het gezinshoofd Is medebepalend i.v.m. de
hoogte van de maandhuur.

rnschrljving vóór 18 februari a.s. 19 uur, aan
het kantoor van de vereniging, Noorderstr. 1,

onder vermelding van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst donderdag 20 februari a.s. om 2 uur in
het gevelkastje Noorderstraat 1 worden gepu-
bliceerd.

en
per

en
per

YOORJAARSINSPIRATIE

BIJ BOETIEK „INSUZ"

voor „modebewuste" meisjes en
jongens, met de exclusieve verl^oop

van toonaangevende en mode
bepalende buitenlandse huizen.

Zoals: Helene, Lisehke, Bambino,
Klimajer, Little saints.

Voor meisjes: Het nonchalant
sportieve gecombineerd met dat

snufje creatieve voor de vrouwelijl<e

elegance.

Voor jongens: Oprecht en juist dat
wat anderen nu weer eens net niet

verkopen.

Boetlek 'INSUZ'
Binnenweg 202— Heemstede.

Telefoon 023-28.17.78.

GEMEENTE ZANDVOORT

Aangifte van leerlingen

voor de openbare kleuterscholen

Op dinsdag 18 februari a.s. te 8.30 uur
bestaat aan de Josina van den Enden-
school, de W. H. Suringarschool en aan
de kleuterschool „Hummeloord" gele-
legenheid tot aangifte van leerlingen,
die binnenkort voor het eerst de kleu-

terschool zullen bezoeken.

Overlegging van het trouwboekje der
ouders is daarbij nodig.

De kleuters dienen echter om tot ge-
noemde scholen te kunnen worden toe-

gelaten de leeftijd van 4 jaar bereikt te

hebben.

JONGENS EN MEISJES
Wordt lid van de

ZANDVOORTSE ZWEM- EN POLOCLUB

„DE ZEESCHDIMERS"
de club die succes op succes verovert.

In 'n goed half jaar werden tientallen gouden,
zilveren en bronzen medailles door de Zee-
schuimers verovert.

Een club met de beste training en een club
die het in de toekomst maken zal. Wordt lid

en zwem je in de prijzen.

Aanmelden iedere vrüdag van 18.00-21.00 uur
in het nieuwe Sportfondsenbad ,J3e Duinpan"
en aan onderstaande adressen.

Mw. Beuks, V. Galenstraat 9, tel. 4951
Hr, Haagen, Swaluestraat 15, tel. 2098
Hr. J. Drommel, v. Lennepweg 22(2), tel. 3930.

GEBOORTEKAARTJES
VERLOVINGSKAARTEN
TROUWKAARTEN
EN VISITEKAARTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn.
Kerl<straat 28, Zandvoort.

Telefoon 27 93.

REDPOINiï Behang
voorblijemensen.

VraaghetvnWwdubbehMonboek bij:

KEUR VERF
Paradijsweg 2

Tel. 5602

Heden overleed na een geduldig gedragen lij-

den .tot onze diepe droefheid, onze lieve zus-
ter en schoonzuster

Edith Frances Nieuwenhuis

in de ouderdom van 68 jaar.

Haar leven was een aaneenschakeling van
Hjden zonder enig beklag.

Zandvoort:

G. A. Nieuwenhuls
A. C. Nleuwenhuis-Keur

ZANDVOORT, 9 februari 1975.

Revalidatie Centrum „Nleuw-Unlcum".
Correspondentieadres

:

G. A. Nieuwenhuis,
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 52,

Zandvoort.

De teraardebestelllng heeft hedenmorgen
plaatsgevonden.

1 (fcinder) WINKELTJE
heeft fQae kleren voor
kleuters, pr.uters. teenera

en üTvte mensen met
Uelne ni»at]es.

Baareweg 1-3, tel. 65M.
idjstraat t. d. Eerkstraat

G. KOL
Scbultengat flat 7. Tel. 3213

ALLE VERZEKEBINGBN
Aato - Brand - Leven

BEHANGER
STOFFEEBDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
BUderdiJkstr. 5. Tel. 3796.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDBEPABATIES

3. A. HESSELS
Leidsevaart 83, Haarlemi
Telefoon (023) 316092.

8 mm dilcke massieve

PARKETVLOEREN
Gclerd en («schnnrd
v.a. ƒ 39,50 p. m2 Inel. b.t.w.

Ook voor het opschuren van
oude vloeren.

VrllbliJvend InUchtlngen:

VAN DEB PLDïM.
02507-6812.

In verband met de verbouwing van de
praktijkruimten van de hulsartsen BOU*
MAN-MOL, Konlnginnev\reg 34a, Zand-
voort zullen met ingang van 24 febr. '75

de ochtend en middag spreekuren uit-

sluitend volgens afspraak gehouden
worden, dus het vrije ochtend spreek-
uur komt hiermee te vervallen.

Telefonische afspraken (tel.: 5600 - 5091)
maken tussen 8-12 uur en 14-16 uur.

Gelieve geen geld en/of goederen te

verstrekken aan mijn vrouw
P. KOPER-KUVENER

Niets wordt door mij vergoed.

E. J. KOPER

OÖ
slechts voor, dat u geen klok In uw werkkamer
Slagen In het leven is erg eenvoudig. Zorg er

hebt, Edison (1847-1931)

Dat zou Edison nooit gezegd hebben als bil de

precisiewerken had gekend van

H0RL06ERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bd de Kostverlorenstraat

want zil herlmieren er u steeds aan hoe duurzaam
de tüd Is.

Komt u maar eens kijken In zi)n showroom.
't Is een beleveoisl Eigen reparatie-afdeling met

electronlsche apparatuur.

Wilt u nog weg met

Pasen

Wacht dan niet te lang

Wij informeren u graag.

REISBUREAU

GR. KROCHT 20 — TELEFOON 2560

Te huur in Zandvoort:

WINKELPAND
op goede stand, naast grote

Supermarkt. Beslist geen horeca.

Br. onder nr. 467 bur. v. d. blad.

KRANTEN - KRANTEN - KRANTEN
Heeft u kranten? Brene ze dan bü

AKERSLOOT
op het SCHELFENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 nur. Zaterdajrs van 9 tot 13 aur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PBUZEN !

TELEFOON 5054.

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat met Ingang van
24 febr. 1975 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarle, afdeling Al-
gemene Zaken (Bureau Volkshuisvesting en Buimtelijke Ordening)
voor een leder ter inzage ligt het bouwplan voor liet oprichten van
een magazijnruimte op het perceel Brederodestraat 41.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schrif-

telijk bi) burgemeester en wethouders bezwaren tegen het bouwplan
indienen.

Zandvoort, 11 februari 1975.

De Burgemeester voornoemd,

A. Nawijn.

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VAN DER POL
elekthotechniek

overveen telefoon 023-25 94 91

Kom eens lekker

grasduinen bij

BLOEMENHCIS

„V. d. Mey"
J. BLüYS
Ilaltestraat 65

Zandvoort

De specialist in al uw bloemwerkeh.

KONTAKTLENZEN

TE KOOF:

4 of 6 koperen achflichfs kronen

Koffiezefmachine (Rowenta)

2x5 liter, met stoomkraan en heet water,
t.e.a.b.

Kerlratraat 15, telefoon 2253.

RESTAURANT LA REINE
Kerkstraat 15, telefoon 2253

vraagt voor direct:

FLIHKE VROUWELIJKE

SCHOONMAAKHULP
voor 3 ochtenden per week. Hoog loon.

J. L M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

J. W. V. PUnEN
Belastingconsulent — Accountant

Brederodestraat 61 - Zandvoort - Telef. 2656

ADMINISTRATIES
Invullen van aangifte-
biljetten
ASSURANTIëN

U MOET BESLIST EENS EVEN KOMEN KIJKEN I

U vindt o.a. een zeer bijzondere collectie GESORTEERDE
VOORJAARSBLOEMEN. tfitbnndlg en vrol«k!

Ook een uitgebreide sortering in bloeiende en groene kamerplanten.
Kom echt eens iets bij ons uitzoeken. Er is keus genoeg!

Bloemen-

magazijii //
GROTE KROCHT 24 — Anno 1908

ERICA 11

TELEFOON 2301

Ook' vóór irifi'e'alrKoh'taktlens

instituut.ir 1.6btnanv'.-pa_s,sen?ie

lenzen' In'; '.vooffXadr zowel,^de
conventionele 'Jiatde als !dè
comfortabele rachte 'le.nren.

Vreag gratis iritichtlngen. en
folder of maak direkt uw 'af-

spraak. Gratis proefperiode.

LOOMAN
Haltestraat 5, Zandvoort,

02507-2174.

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING

kunnen dagelöks weer nette

goederen worden Ingebracht
of afgehaald.

Sonsterrain De Witte Zivaan
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 of

3713. Privé na 6 uur 6658.

Veilingdlrektie

Pa. 'VVaterdrlulier.

VOOR ÜW PRIVé,
VEBENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
Drukkerij F, M. v. Denrsen
Schoolstraat - Telef. 25 07

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn
Azalealaan U, Heemstede

Telefoon 023-2863 74 .

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

Naast onze gcrenonimeerde
nroonritrincs worden ook
eiken boefckasten voor n op
maat gemaakt by Wete-
rlngs wandvttrincs. '

Jao van Vnnrenstraat 2,

Nunspeet.

Het hoogtepunt van nw '

bmllort Is een gedicht van
FIGARO, onvergeteiyk aU
OW trontvdatnin.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nimspeet.

¥*ISPAR

de verf die wel degelijk jaren meegaat
KEUR VERF
Paradijsweg 2

Telefoon 5602
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Nieuwe cui-sus Jubileum
Inst. v.d. Velde _4_ Mulder
HAARLEM — Hct bedrij tsle /en hcctt

grote belangstelling voor do cursussen

van de instituut Van de Velde. Dat blijkt

uit het aanta.' aanvragen om a.'gestu-

deerde krachten van dit instituut,

Instituut V. d. Velde hoert een unieke

dagopleiding voor receptioniste, afde-

lingssecretaresse, privé-secretaresse, ste-

no-typiste en bedrljfstypiste. Er wordt

gewerkt volgens een Unit Systeem. Is

de cursist rUp voor een examen en slaagt

zU daarvoor dan valt dit vak af.

In de komende weken zullen excursies

worden georganiseerd vooi leerlingen

van mavo, havo en vwo-scholen. Er

wordt opgeleid voor erkende examens zo-

als voor de Associatie voor PraktUkexa-

mens,, de Verenigde Handels Onderwijs

Instellingnn en de Vereniging van Le-

. raren voor PraktUkexamens.

HEEiMSTEDE — Op 17 februari 1975 lal

het 25 jaar geleden «ü" dat de heer A.
W. HJuUler, wonende te Hecmslcdc, in

overhel ds:licnst trad.

De heer Mulder, die thans als technisch
hoofdambtenaar C werkzaam is by de
afdeling hoogspanningskabelnetten' van
het Provinciaal Electrlclceitsbedryf van
Noord-Holland, zal op donderdag 20 fe-
bruari 1975 door de dlrektie op het
hoofdkantoor te Bloemendaal worden
gehuldigd.

Op heter daad
HEEMSTEDE — Dankzij de oplettend-

heid van een partikuller heeft de Heem-
steedse politie maandagavond om mid-
dernacht een dief in de kraag kunnen
grijpen die bezig was een radio te slopen
uit een op de hoek Koediefslaan-Ble-
koi sviiartwc! geparkeerd staande auto.

De man is aangehouden en ingesloten.
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NIEUW KONSULTATIEBUREAU

Opvangproblemen rondouder en kind

I „
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Een p,-\ar plaatjes uit het Scharregat. Canarische Eilanden, de 75-jarige be-

llen vroe';c badctast op het Raadhuis- woner van Nieuw Unicum de heer Burg-
Dieni. Mnuth op liet zaterdagavond feest graaf en deelnemertjes aan de kinder-
van de Noordelinpen. Do Plinstones in de optocht.

optocht. Winnaar van de reis naar de

.-""s- -.
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ZANDVOORT — wy passen In het al-

gemeen goed op de gezondheid van onze
kinderen. Wanneer we ziekte of pün by
onze baby vermoeden of wanneer onze
kleuter klaagt over een zere buik, raad-
plegen we de huisarts. Ook als het kind
volkomen gezond lykt, bezoeken we re-
gelmatig de huisarts of de arts van het
kon.suItatiebm«au, om bevestiging van
die gezondheid te horen en om advies te

krygen wat we moeten doen om het kind
gezond te liouden. De medische gezond-
heldszoi-g voor zuigelingen, peuters en
kleuters Is een byna vanzelfsprekende
zaak geworden.

Minder gewend zyn we aan de Idee van
een psychische gezondheidszorg voor
jonge kinderen. Afgezien van psychische
zorg voor geesteiyk gestoorde kinderen,
moeten er toch wel byzondcre proble-
men met een klein kind zyn voordat er
een psycholoog aan te pas komt? Is het
nu wel zo nodig, dat we heel jonge kin-
deren ook nog eens op psychische ge-
zondheid laten 'kontroleren'?. Elk kind is

immers by tyden wel eens extra lastig,

agressief, jaloers, zeurend, onwillig of
huilerig, maar dat gaB.t vanzelf weer
over.

Moet daar nu persé een psychisch pro-
bleem by het kind achter gezocht wor-
den? Het antwoord Is: soms wel, meestal
niet. Maar belangryker is het, te voor-
komen dat er zich wél psychische pro-
blemen gaan vormen die, wanneer niet
tydlg opgemerkt of zelfs genegeerd door
de ouders, het opgroeiende kind parten
gaan spelen straks op school of late-r in
het volwassen leven.

De meeste ouders doen hun best om hun
Wnd vanaf de geboorte zo goed en lief-

deryk mogeiyk te behandelen en te be-
geleiden. En alle ouders maken fouten,
dat Is onvormydeiyfc en heel gewoon.
Veel van die verkeerde handelwyzen van
de ouders worden by het zien van de
reakties van het kind hierop, door de
ouders zelf gekorrigeerd.

Maak ook gebeurt het vaak, dat de ou-
ders wel aanvoelen dat him houding te-

genover het kind niet goed is, maar niet
weten hoe het anders zou kunnen in hxm
speciale situatie. Dan zyn er ouders die
zelf met zoveel persooniyke problema-
tiek in hun maag zitten, dat hun kinde-
ren In die problemen gaan delen en mld-

Concertgebouw
Haarlem

Agenda april

Vrydag 4 april — 8.15 uur:

Daniël Wayenberg, plano
o.a. Moussorgsky: Schilderijententoon-

slelling.

Maandag 7 april — 8.15 uur:

Open podium avond
voor amateurmusici.

Dinsdag 8 april — 8.15 uur:

Emmy Verhey, viool

Carlos Moerdyk, piano
Beethovenserle Ie concert.

Vrydag 11 april— 8.15 uur:
Rajko
Boedapcstcr Staats Zigeunerorkest
22 medewerkenden.

Zondag 20 april:

NoordhoUands Philharmonlsch Orkest
m.m.v. Else Krleg, viool - Fred Pot, ccUo
Koffieconcert
11.30 uur koffie — 12.00 uur muziek
o.a. Bach: Vioolconcert in E

Dinsdag 22 april — 8.15 uur:

Emmy Verhey. viool

Carlos Moerdyk, piano
Beethovenserle 2e concert.

Zondag 27 april— 8.15 uur:

Dutch Swing College Band.

Jarj^
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Huisvrouwen

richten

museum-

klub op
HAARLEM — De NcderUandsc Vereni-

ging van Huisvrouwen, afdeling lla.ir-

lem en omstreken heeft plannen om ccn

muscumklub op te richten. Voor ccn

eerste bespreking komen de Iccicn op

woensdag 12 februari 's morgens om tien

uur bUeen In Eigen Huis, Boekcnrodc-

straat 9, telefoon 315558, Haarlem.

De heer G. Kooy, medawcrker van het

Frans Halsmuseum (hij hield voor de
afdeling al eens lezingen over Van Gogh
en Frans Hals) wil klubjes vormen van
tien dames om rond te leiden in het
Frans Halsmuseum. Wie belangstelling

heeft is harteiyk welkom op deze och-

tend. Nieuwe leden kunnen zich aan-
melden by de sekretavesse, meviouw J.

A. A. Rypma-Hoogteyllng, Rio Grande-
laan 53, Overveen telefoon 252955.

Bavo-concert
HEEMSTEDE — Het vUfde concert in

de serie orgelconcerten in de St. Bavo-
kcrk, Herenweg 88, Heemstede, is op za-

terdag 15 februari '75 om 20.13 uur. Het
concert wordt ditmaal verzorgd door

Hans V. d. Harst, organist van de Kallic-

draal van St. CatliarUnen te Utrcclit,

mmv de alt-zangcres, Elisa Galama.
Er worden werken uitgevoerd van Wil-
Uam Boyce, Chrlstian Rltter, Wilhelm
Frledemann Baolj, Jacob Wilhelm Lus-
tig, Antonin Dvorak en César Pranck.
De toegangsprys is ƒ2,50, CJP-houders
ƒ1,25.

In de pauze wordt er tegen een kleine

vergoeding koffie gesclionken in de by-
sakristie van de kerk.

Koffiebar
HAARLEM — Zaterdag 15 februari is er

weer koffiebar in 't Turfschip, dit maal

met Carel Heinslus, jazzpianist en lied-

jeszanger uit Hilversum.

Supporter van de dag

ErüJ- 't \, "^ rt

ZANDVOORT — Zondag werd na de
wedstryd TZB—THB de jeugdige

Frans Veerman uitgeroepen tot de
supporter van de dag.

TZB had een oproep aan de jeugd

gedaan om als supporter naar het

terrein aan de Kennemerweg te ko-

men. Voor de fanatiekste en leukst

uitgedoste jongeling was een leren

bal In het vooruitzicht gesteld.

*WL:H„iii!ilN%i--ü^

Het was één van de akties, die TZB
onderneemt om een supportersklub
van honderd man bycen te krygen.

Na zondag telt de supportersklub
twintig leden. Dit tot gi-ool onge-
noegen van een ingezetene van Zand-
voort, die In de buurt van het voet-

balveld hulst, want zo vertelde ons
de opricliter van de supportersklub

de heer Veerman: 'Telefonisch werd

my medegedeeld, dat het getoeter

onmiddeliyk moest stoppen. Het is

hier geen stadion, zo werd my ver-

teld. Toen heb ik, die kwade meneer
geantwoord, dat het Kennemer
Sportpark voor de TZB'er evenveel

betekent als de kuip voor een Peyen-
oorder.'

Op de foto Frans Veerman (onder

paraplu) — Ingezelschap van het se-

lektieteam van TZB.

dels hun warse gedrag het hmi ouders
nog lastiger maken. Vooral veel alleen-
staande ouders hebben het dikwyis
mx>eliyk. Zy ondervinden voortdurend
het gemis van een geïnteresseerde part-
ner, die hen steunt in de opvoeding en
begeleiding van hun kinderen. De eisen
die aan deze ouders worden gesteld zyn
siwaar en waar de ouders soms zelf niet
opgewassen zyn tegen hun persooniyke
problematiek, volgen heel vaak als re-
sultaat daarvan ook nog eens byzondcre
moeliykheden met hun kinderen.
In Haarlem bestaan verschillende instel-
lingen, die hulp bieden in geival proble-
men omtrent een kind of een ouder-
Idnd relatie boven het hoofd dreigen te
groeien. Maar te veel ouders onderne-
men de stap naar een van de InstelUn-
gen pas, wanneer het gedrag van het
önd of de moeiiyke relatie tussen een
ouder en het kind de gehele gezinssfeer
begint te ontwrichten.
Om te voorkomen dat het zover komt of
om verder te kunnen verwijzen waar
méér deskundige hulp wenseiyk is, kun-
nen ouders — wonend binnen de ge-
meente Zandvoort — die zich onzeker
voelen of zich zorgen maken omtrent
hun Idnd c.<j. hun relatie met een kind,
vanaf februari voor psychologiscit advies
terecht in hel Gczondhcidscenlrum te
Zandvoort. Elke 2e en 4e woensdag van
de maand, van 9.30 tot 11.30 uur is er
spreekuur voor ouders met kinderen tot
7 jaar.

Om wachten te voorkomen is het aan te
bevelen vooraf een afspraakje te maken
(telefonische afspraaJt elke middag tus-
sen 12 en 14 uur, telefoon 2103).
Het konsult zelf is geheel gratis. Even-
tuele gewenste verdere begeleiding door
de psycholoog of deskimdigen verbonden
aan instellingen in Haarlem en omstre-
ken (zoals b.v. een medisch opvoedkuo»
dlg bureau), is niet vry van kosten.

R. Y. VelUnga-Loesberg

Sport-
uitslagen
ZATERDAG 8 FEBRUARI
VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
Zandv.m.—Brandweer, 2-1
Zandv.m. 2—SVJ 2, 1-1
SCW 4—Zandv.m. 3, 6-3
Zandv.m. 4—WRA 3, 5-2
A-junioren:
Zandv.m. 1—J.Hercules 1, 5-1 gest.
JBercules 2—Zandvjn. 2, 1-8
B-junioren:
Haarlem 1—Zandv.m. 1, 3-3
Zandv.m. 2—DSS 2, 1-0
DCO 3—Zandv.m. 3, 2-2
C-junioren:
Velsen 1—Zandvjn. 1, 3-1

Zandv.m. 2—Schoten 2, 0-2
Geel Wit 4—Zandv.m. 3, 7-1

TZB
IJmulden BI—TZB BI, 8-0

. TZB B2—Halfweg B3, 2-0
TZB C2—DSOV C2, 2-2

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
.h.s.: ÜS 1—Zandv.m. 1, 18-8
m.a.: Zandvjn. 1—Odln 1, 19-7
Zandv.m. 2—KIC 1, 11-6

ZONDAG 9 FEBRUARI
VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
zandv.m. 1—ADO '20 1,

Haarlem 4—Zandvjn. 2,

OG 2—Zandvjn. 3, 7-1

Haarlem 5—Zandv.m. 4,

Zandv.m. 5—Schoten 4, 3-2

Kennemers 5—Zandv.m. 6, 2-1

Halfweg 7—Zandv.m. 7. afg.

Hillegom 8—Zandv.m. 8, Zandv.m. n.o.

A-junioren:
Zandv.m. 1—^Watcrloo 1, 5-0

Bevcrwyk 3—Zandv.m. 2, 0-3

Dames:
DCO 1—Zandv.m. 1, 1-1

1-3

0-1

4-1

TZB
TZB—THB 1-0

TZB 2—Heemskerk, 1-2

TZB 3—wyk aan Zee, 2-4

Heemstede 3—TZB 4, 1-1

TZB 6—THB 7, 3-1

TZB 7—Halfweg 8, 4-3

OG Al—TZB Al, 2-2

TZB A2—THB A2, O-B

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
d.s.: TYBB 1—Zandv.m. 1. 6-8

Zandv.m. 2—IJmond 3, 14-10

Zandv.m. 3—Bltakert 5, 11-4

h.s.: GVO 1—Zandvjn. 2. 14-12

d.].: Zandv.m. 1—Concordia 1. 5-11

h.j.: Zandv.m. 1—Tornado 1, 20-19

m.p.: Bllnkei-t 1—Zandv.m. 2, 7-4

Verkoop van

erfenissen
ZANDVOORT — Op zaterdag 22 febru-

ari van 10 tot 12 en van 14 tot IG uur zal

in de grote zaal van het hoofdgebouw
van 'Het Huis in de Duinen' aan de Her-
man HeUermanswcK de jaarlijkse ver-

koop van erfenissen plaats vinden.

Tevens is daaraan verbonden een bazar

en een zgu. 'rommelmarkt'. Er zullen

onder meer te koop worden aangeboden
handwerken, boeken, antiek, gouden en
zilveren sieraden, grammofoonplaten,
serviesgoederen, glaswerk, stoelen, tafels,

kasten, lampen, levensmiddelen, affi-

ches, curiosa, keukengerel en alleriiande

knutselwerkjes.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — Dtt hoogwaterstanden
zyn als volgt:

Vrydag 14 februari 5.18-17.24

Zaterdag 15 februari 5.47-17.56

Zondag 16 februari 6.18-18.30

Maandag 17 februari 6.54-19.09

Dinsdag 18 februari 7.33-19.51

Woensdag 19 februari 8.15-20.43

Donderdag 20 februari 9.15-21.54

Vrydag 21 februari 10.30-23.20

Springty 28 februari

Doodty 21 februari

Voor het berekenen van
standen gelieve men by
uren 8 uur en 3 minuten by te tellen.

de langwater-
bovenstaande
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Het Is ons een groot genoegen u te kunnen mededelen dat wij als

officiële VAUXHALL-, GM RANGER personenwagen en Bedford
bestelwagen-dealer voor Heemstede e. o. hebben aangesteld:

VAN LENT Vaox
Raadhuisstraat 49-65,

HEEMSTEDE. Tel. 023-2815 50

Dreef 261, Heemstede. Tel. 023-2815 50
Oosteinderweg 110, Aalsmeer. Tel. 02977-2 09 90
Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort. Tel. 02507-53 46
Bovengenoemde dealer is reeds vele jaren het vertrouwde adres
voor Opel automobilisten zodat het nu dubbel de moeite waard is

om één dezer dagen een bezoek aan deze dealer te brengen.

sami miamsiawmiKvrjmsaajimjiauMimtimAiaic^
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Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

?»

»ï

Sfeervol en uniek is het restaurant

voor u die de Indonesische
gerechten prefereert of wil leren

kennen en apreciëren.

KLEINE HOUTSTRAAT 113,

HAARLEM. TEL 023-321842.

Elk vi/eekend toevoeging apart menu,

bovendien iedere dinsdag en

woensdag maaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65+ -ers.

Chinees Indisch Restaurant

LOTUS
Bloemendaalseweg 35,

naast Postkantoor Bloemendaal.
Telefoon 023-267374.

TC 2
Meer dan 100 zitplaatsen.

Zaal voor recepties, bruiloften en diners

Tevens mogelijk om gerechten af te

halen. Ook telefonisch te bestellen.

RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE
De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:

.

Franse kaas - Petit Fondue • Zalm -

Saté enz.

E3E HANEBALÜ
SMAKELIJK ETEN

Chef kok
R. Uuin

de eigenaar

Exclusieve
keuken.

Bij ons uit eten,
iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

over het plaatsen van uv\^

ADYERTENTSE

in deze rubriek:

telefoon

023-289472

02507-7166

*~%

iiiinmiii>m«i»«oo« t iiiniii>t»»»t—»•>»>«>

DANSEN EN DINEREN
70 METER BOVEN DE
ZEESPIEGEL.
Soirees z.it. en zon. 19.30, matinee
zon. 15 uur m.m.v. liet orkest
COR IIALLE
In liet l".inoramate5taur.int.
Bowling- CU kegelbanen en
Biljartzaal.
Dagelijks gcopcna.

BOUWES PALACE
Zandvoort. 02507-2144.

/^^
lMIIIMIIIIH>lnmH»MW»lll»W»»««W«»»t

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

HoteSQueenie - Rotïsserie Fran^aise Salie aHllanger „La Beïne" - Patlsserle Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

Woodward GovefRor NecSer!astd B.V.

zoekt voor een Amerikaans personeelslid, die
ongeveer half februari naar Nederland komt,

een

^

met eventueel pension. •

Aanbiedingen schriftelijk of telefonisch

(02503-3241, toestel 18. Mevr. Leenhouts).

J

Voor aB uw ondlerhotud vai

tel- en schrsjfmaegiifBes'

KANïQGB'BeiICSIAfiDEL

Van Ostadeplein 4, Heemstede.

Telefoon 285866.

Hii^ERiii^Wiilili^
&*ï./ys!fe!fe^<i mim f!>;S*#ftK'-Sfe*Ssf:B
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RenaultS

UW service-zekerheid
bij rinko

De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurtea en reparaties met de modernste
apparatuur worden uitgevoerd (o.a. electro-

nische diagnose). Dus snel. Door speciaal

opgeleide monteurs. Met' vaste reparatie-

tijden zodat alle arbeidskosten u vooraf
bekend zijn.

Renault-service waar u als Renaultrijder op
kunt rekenen.

een renault loopt langer op een liter REI\iAULT<

rinko
Oranjestraat 2-12, Zandvoort Tel. Ö2507-2323 en 2424

offset'sneldrukkerij

REPROX
VOOR FAMILIE- EN HANDELSDRUKWERK

- Gasthuisplein 6 Zandvoort ,

V^ tel. 02507-6338 y

Nu ook FotoGopieën

klaar terwijl u wacht

WOONCENTRUM~ STEFFERS

Kruisstraat 11 - Haarlem
Telefoon 31 07 02
Zie onze enorme collectie

Bankstellen - Wandmeubelen

Klassieke en moderne

EETHOEKEN
Kleinmeubèlen tegen de scherpste prijzen.

Al onze meubelaanbiedingfen
tegen de scherpste prijzen.

natuurlijk beeld,

nutuurüihe kleuren

natuurli|k geluid,

nutuuriiikuuikeus.
Waarom aarzelt u nog?

Super Color TV. Het
neutrale Duitse instituut

IFAK stelde een
onderzoek In bij de Duitse

vakhandel. Daarbij kwam
Grundig Super Color
veruit als eerste

uit de bus.

DISCOTARIA
THORBEGKESTRAAT 15 - TELEFOON 02507-3378

Lady Shop BENTVELD
TOONT U NU AL EEN

,,yoorjaarskollektie"
KOMT U VRIJBLIJVEND EVEN KIJKEN,

TOT ZIENS IN DE

Lady Shop BENTVELD
Zandvoortselaaii 371 ()3ij stoplichten gar. Plintennan) — Bentveld — Telefoon 24.23.13

\ Technisch installatie bureau

kADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerllngh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedipl. Install. - Erk. A.C.1. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

'ADIATGR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

H.L.HILARIDES,TAND1RTS,

Kostverlorenstraat 108,

geen praktiik tot maandag 24 februari.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

CENTRALE VERWARMINC

Zeer belangrijk voor u is dat al onze keu-

kens door ons eigen bouwbedrijf vakkun-

dig voor u worden geplaatst.

KEUKENINSTALLATIEBEDRIJF

DEUTEKOM
PARADIJSWEG 11 A — ZANDVOORT — TELEFOON 02507-2361

Ook financiering mogelijk.

BOÜWES PALACE
TE ZANDVOORT
vraagt een

KESTAURANT-KOK
SoU. t.a.v. de heer Domliof,
tel. 02507-2144.

BOUVVES PALACE
TE ZANDVOORT

vraagt Nederl.

KAMER-WERKMEISJES
SoU. t.a.v. Mevr. Scholten,

tel. 02507-2144.

Te koop aangeboden

:

V.W. PICK ÜP
bouwj. 1972, in zeer goede

staat.

Tel. 2897 na 6 uur.

De nieuwe
Ford Escort

metervoormeter
beterbekeken

Meters

4 Korte meters bieden uitstekende wendbaarheid
in stadsverkeer. Binnenin volwassen komfort met, ook

achterin, meetbaar méér been-, knie- en hoofdruimte. Meer
geluiddempend materiaal en een nieuw ventilatiesysteem

met twee verstelbare luchtroosters in het dashboard,
maken de nieuwe Escort de ideale gezinswagen voor lange

afstanden.

Meet 'm op.Probeer'm uit

Vanaf f9309,- c%5^
Advlespriis (incl. BTW) af fabriek Amsterdam.

Prijswijzingen voorbehouden.

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.

02507-2323-2424-3360.

VERKOOPVAN
SCHILDERIJEN ETC.

ook. tijdens de kantooruren van

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Gasthuisplein 12, Zandvoort.

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-

kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs. v.a. ƒ 104.300,— tot ƒ 145.500,— v.o.

Uitzicht op zee en duinen.
Ook geschikt als tweede woning.

Inlichtingen bij Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Bursr. Engelbertstraat 11— Telefoon 5531.

Gevr. V. d. maand juli:

GEMEUB. VRIJ HUIS

V. 4 pers. + 2 kl. kinderen.

Niet m Noord.

TelcToon 020-163461.

DéPOSITAlRE MARBERT

Drog. BOUWMAN,

Oranjestraat 7, Zandvoort.

Te koop:

2 PASTOE
BOEKENKASTEN
waarvan 1 met opklap-

baar schrijfblad.

Vlnkenstraat 12, Zandvoort,
tel. 3473.

VOOR ROLSCHAATSEN

nu naar

Tweewiclerbedryf

Versteege B.V.,

Haltestraat 18, tel. 4499.

Alles voor uw naaimachine
dus voor alle merken:

Onderdelen, lampjes, motoren, pedalen, sna-
ren, snoeren, naalden, scharen, garens enz.

Alles van topkwaliteit, wat uw machine beter
zal doen werken.

SCHOENBOETIEK HARMS
DIACONIEHUISSTRAAT 5A

Bij ons nu reeds leuke voorjaarsschoenen.

— DAMESKIOMPEN van 39,95 voor ISyS^

— KINDERKLOMPJES vanaf .... . . 14,95

— LEDER HERENSANDALEN 19,95
Helioform steunschoenen passen en zitten als gegoten.

SCHOENBOETIEK HARMS
Diaconiehuisstraat 5A (zijstraat Haitestraat), Zandvoort.

Proiesfants Coöp. Begrafenisvereniging U.Ai

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — Tel. 31 31 53 - 31 04 57
Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

Aannemersbedrijf

C. J. SCHENKEL
Oude Kruisweg 53, Cruquius. Telefoon 023-285018.

Wij malden voor u alle soorten ramen, deuren
en kozijnen naar maat in elite hout soort.

Tevens levering van alle materialen voor uw
nieuw- en verbouwwerkzaamheden.

Eveneens alle rioleringsmaterialen.

ALLES TEGEN ZEER SCHERPE PRIJZEN.

De geiiele week geopend. Ook vrijdagavond.

LET OP HET JUISTE ADRES!

Komend uit Heemstede over de brug rechts, afslag

Cruquius industrieterrein daarna 1e weg links. Direkt

in de bocht staat ons bedrijf.
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Er zijn kinderen die van jongs af aan al weten wat ze
later willen worden. Meestal zijn het de min of
meer spectaculaire beroepen die— meestal tijde-

lijk — in het brandpunt van de belangstelling van het
kind staan.

Het komt echter met zo vaak voor dal het kind inderdaad ook kicbt

voor het beroep waarvan het vroeger droomde En hel gi os van de
kinderen weet eigenlijk helemaal niet welke nchtinR het uit moet ?,o

kunnen er tegen de tijd dat de leei Img de lafiei e, baMSichooI gaat voi -

laten yowel bij de ouders als de leerling zelf twijfels rijzen in de zin

van „Wat Nu?"
Gelukkig hoeft niemand de problemen alleen uit te zooken Tijdonb
het doorlopen van de lagere school hebben do onderwijzers heel wat
indrukken opgedaan over de wijze waarop de kindcien zich over het
onderwijspad voortbewogen. Zo weel do ondei wij/ei in de regel wtl
of het kind min of meer zelfstandig zijn weg zal kunnen vinden.
De onderwijzers weten ook welke eisen het voortgezet onderwijs itott

aan de veerkracht en het doorzettingsvei mogen Want die wogen zit-

ten soms vol hobbels en kuilen.

Het lijkt raadzaam dat ouders — zeker indien zij het allemaal nog
met zo zien zitten — bij de onderwijzer inlichtingen inwinnen Na-
tuurlijk mag men daarbij melde onderwijzer van mening velschillen

over de capaciteiten van hel kind Oveiigens is het zeker ook van be-

lang zich rekenschap te geven van de ideoen van het kind zelf Daai-
naast kan men altijd nog advies van een buieau voor bei oeps- en
schoolkeuze inwinnen.
Er bestaan trouwens verschillende hulpmiddelen die njast het oor-

deel van de onderwijzer een steuntje in de rug kunnen geven bij de
schoolkeuze Zo doen m de zesde klas van de meeste lagere scholen de
leerlingen een „schooltoets". Hierbij wordt de schoolkennis van iede-

re zesdeklasser met behulp van de toets vergeleken met de schoolken-
nis van elke andere zesdeklasi.er. Er komt een computer aan te pas
die de bchnftelijke antwoorden op de vragen op alle mogelijke ma-
nieren met elkaar vergelijkt.

Voor de school die de leerlingen toelaat, is de uitkomst van de school-

toets m de meeste gevallen een bevestiging van het oordeel van de on-
derwijzer van de lagere school Het zijn ook niet de ouders, die op
grond van de uitkomsten van de toets een advies krijgen.

Een ander hulpmiddel is de psychologische test, die moet leiden tot

een advies aan de ouders. Deze test stelt vast hoe groot de intelligen-

tie is en onderzoekt meer aspecten van een kmd dan met de school-

toets mogelijk IS. Er wordt niet alleen gezocht naar wat het kind op
een bepaald moment presteert, maar naar wat het volgens zijn aanleg
zou moeten kunnen presteren De schooltoets zegt dus „Dit kmd is

geschikt voor een bepaalde school" (advies aan de school). En de test

kan wijzen naar de meest geschikte richting

Bron: „Wat Nu", uitgave van de Amsterdamse raad voor beroepskeu-
ze. Tolstraat 129, tel. 761527.
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Bij deze combinatie worden er

na het gemeenschappelijk
brugjaar 3 afdelingen gevormd
gymnasium, atheneum en havo
Deze afsplitsing wordt soms
echter ook pas in het 3e jaar

aangebracht Daarnaast maakt
de wet op het voortgezet onder-
wijs behalve de vorming van
deze „horizontale" scholenge-

meenschappen ook de vorming
van „verticale" scholengemeen-
schappen mogelijk.

Met horizontale scholenge-

meenschappen worden bedoeld
combinaties van scholen voor
lager beroepsonderwijs met een
mavo, havo, atheneum of gym-
nahium. Ook komen er scholen-

gemeenschappen voor in de
vorm van een combinatie van
een lts met een Jagero land-

bouwschool of van een lts met
een lageie huishoud- en nijver-

heiÖsbchool, of met een school

voor lager economisch en admi-
nistratief onderwijs.

Do combinaties mavo, havo,
atheneum, gymnasium zijn op
het ogenblik het grootst m aan-
tal, maar de combinaties van
mavo/lager beroepsonderwijs
zijn het sterkst groeiend. Be-
langrijk punt IS het gemeen-
schappelijke brugjaar, van
waaruit dan binnen dezelfde

scholengemeenschap diverse

richtingen kunnen worc/en in-

geslagen. Zo'n scholengemeen-
schap werkt het gunstigst als

die m een gebouw is gehuisvest.

V'.
'

Mavo-examen

en dan?
Kies voor een mens- en milieuvriendelijk beroep.

Kies vooreen verzorgend beroep!

Opleidingen:
Middelbare beroepsopleiding Civiele Dienst

toelaatbaar met minimaal MAVO-4 diploma of overgang naar 4e
klas HAVO-VWO of diploma INAS ol vergelijkbare vooropleiding

Duur 3 laar Opleiding voor leidinggevende functies in groot-

hulshoudens

Jeugdzorgassistent(e)
Toelaatbaar met minimaal 3 laar mavo (dipl ) of LHNO-T (dipl

)

Duur. 2 jaar.

Inrichtingsassistenl(e)
toelaatbaar met minimaal 3 laar mavo (dipl ) ol LHNO-T (dipl

)

Duur 2 jaar

Vormingsklas
toelaatbaar met minimaal 4 jaar mavo (dipl ) of overgang naar 4e
klas havo-vwo

Duur 1 ijar

Woonflat
ƒ

met 1 -persoonskamers voor pim 20 vrouwelijke studenten aan-

wezig Pensionpnjs thans ƒ 2700—

Amsterdamse huishoudschool
voor lager beroepsonderwijs
Opleiding LHNO (alleen T-stroom, uitsluitend 4e klas) Toelating

lot dp 4e klas na elders genoten voortgezet onderwijs

Het diploma van deze opleiding geelt mogelijkheid tot doorstro-

ming naar het middelbaar onderwijs.
Beperkte plaatsingsmogelijkheid^spoedlöe opgave gewenst
Spreekuur maandags van 14 30'ltJUuur
Prospectus op telefonische of sctiriftelijke aanvraag

AMSTELACADEMIE

RudolfSteinerschool
ïkestelijkeVoorlichting^week

17tot22februaril975
Tentoonstelling van Leerlingenwerk
Maandag, dinsdag en donderdag 19.30'Z2.00u.

Zaterdag 14.00-1 7.00 u.

Openbare Lessen
Kleuter- en Basisonderwijs
Maandag en dinsdag 20.00-21.00 u.

Voortgezet onderwijs
Donderdag 20.00-21.00 u.

Toneeluitvoering door Leerlingen
„De ingebeelde zieke" van Molière
Woensdag, aanvang 20.15 u.

Voordracht
„12 Jaar levend onderwijs gaat een
Vnjdag. aanvang 20.15 u. [even lang mee"
Openbaar Schoolfeest
Zaterdag 10.30-1 1.30 u.

Groot Kleuterfeest
Zaterdag 14.30-16.30 u.

RudoUStcinerSthool
HoorlemseVriieScholengemecnschap
voorKleutef-,Basis-enVoortgezet onderwijs
Engelandlaon 2, Haorlem
Tel.023-324774
Spreekuur ledciedimdog 1400-1630u
Foldcnwixdenop oonvroog toegcstuuitj.

Van de Velde
Briandlaan 3—5
Haarlem
Tel. 023-336868

Inschrijving geopend aanvraag september

Dagcursussen
RECEPTIONISTE
AFDELINGSSECRETARESSE
PRIVÉSECRETARESSE
STENOTYPISTE
BEDRIJFSTYPISTE

Avondcursussen:

steno, typen, talen, boekhouden, middenstand, mba,
receptioniste, secretaresse, stenotypiste.

IVO-SCHOOL - AMSTERDAM-ZUID
Pijnackerstraat 7

• INDIVIDUEEL ONDERWIJS •
INL R SCHRAM
SCHOOL 765239
PRlVE 415341

Protestants Christelijk Onderwijs Overveen

KONINGIN WliHELMINASCHOOL
DOMPVLOEDSLAAN 114.TELEFOON 256266.

Aanmelding van nieuwe leerlingen

voor het cursusjaar 1 975-1976

is nu dagelijks mogelijk bij bethoofd der school J. SchulteNordholL

Spreekuur maandags van vieruur tot bal{ vijf.

De Koningin Wilhelminaschool heeft een modem gymnastieklokaal met
een sportveld naast de school. De school kgt geheelm het groen. Voorjonge
kinderen, die wat verder weg wonen is er een mogelijkheid tot overbhjven

om 12 uur.

Er is een direkte samenwerlüng met de kleuterschool „De Springplank",

die naast de basisschool ligt De samenwerkmg is gericht op eenverdere in-

tegratie en spitst zichvooral toe op de specllcerklas.

Aanmelding van kleuters voor de

KLEUTERSCHOOL „DE SPRINGPLANK"

is elke dag mogelijk bi] de hoofdleidster mejuffrouw A. H. de Jager m de
school, Vrijburglaan 17, telefoon 262588.

(de vernieuwde „Zandpadschool")

Moderne school voor middelbaar beroepsonderwijs.
Inlichtingen- Prinses Irenestraat 90, Amsterdam Nw.Zuid.
Telefoon 020-71 5911.

SCHOLENGEMEENSCHAPvoorVOORTGEZET ONDERWIJS

#/HAARLEMMERMEER'' (beroepsonderwijs)

Hoofdweg 709 - Hoofddorp - Telefoon 02503-6410

GELEGENHEID TOT INSCHRIJVING: DAGELIJKS VAN 9.00 - 16.00 UUR AAN BOVENGENOEMD ADRES

Meisjes en jongens, die zes klassen van de basisschool hebben doorlopen kunnen worden ingeschreven voor het brugjaar.

De school heeft een vierjarige cursusduur, t.w.:

Ie LEERJAAR: BRUGJAAR
2e LEERJAAR: ALGEMEEN ORIËNTEREND
3e EN 4e LEERJAAR: VAKGERICHT ONDERWIJS IN DE ONDERVERMELDE VAKRICHTINGEN EN OPLEIDINGEN

Afdeling TECHNISCH ONDERWUS

BOUWTECHNIEK

ELEKTROTECHNIEK

MECHANISCHE TECHNIEK

MOTORVOERTUIGENTECHNIEK

AMelifL, HUISHOUD- EN NUVERHEIDSONDERWUS

HUISHOUDELIJKE VAKKEN

KANTOOR- EN WINKELPRAKTIJK

Leerlingen met goede cijfers voor het vakkenpakket van de theoretisch gerichte opleiding kunnen wor-

den toegelaten tot het MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS.
Leerlingen, m het bezit van een diploma P-stroom

kunnen een éénjarige opleiding volgen voor het T-

stroom-diploma.
(toelating tot M.T.S.)

INFORMATIE KUNT U OOK VERKRIJGEN OP ONZE

„OPEN DAG" OP ZATERDAG, 8 MAART
1975 VAN 9.00-12.00 UUR.

Met uwkmd(eren) bent u van harte welkom.

Afdeling INDIVIDUEEL TKHNISCH ONDRWUS
Jongens, die het 5e leerjaar van een basisschool
doorlopen en tenminste zes jaren basisonderwijs
gevolgd hebben, of jongens die 6 jaren buitenge-
woon onderwijs genoten hebben, kunnen worden
toegelaten tot deze afdeling.

>»•••*•»••*••••*•< •••«**••*••»••*

!•«#**«f•••«»•««MM* t>»M«*V***«*••*••• I

*|^|^^J^>^*|^|^>^^l^^^l^l^^^)^^94.4^^l^>^|^**l^^^*'^***^^|^|^|^ln^|^l^l^J^l^^^

Door hef inzenden van nevenstaande cou- J naam
pon kunt u een folder met nadere inlichtin- *
gen aanvragen bij | straat......

Scholengemeenschap voor {
beroepsonderwijs * woonplaats

„Haarlemmermeer" {
Hoofdweg 709, Hoofddorp. $ betreft: folder
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I.V.O.-M.A.V.O. School „'t Heuveltje"
Korte Parkweg 2 Bloemendaal Tel. 255617 (023)

INSCHRIJVING van leerlingen,
voor het brugjaar van de kursus 1 975/1 976 bij de di rectrice van de school,

mej. J. G. Dun. bij voorkeur op het spreekuur: 's Maandags van 4-5 uur

Aanmeldingsformulieren worden op aanvrage toegezonden

De I V.O.-M A.V.O.-school leidt op voor de diploma's MAVO-3 en MAVO-4

Er wordt gewerkt met een proevenstelsel. Een proef is te beschouwen als een tentamen.
Heeft men alle proeven van de verplichte grondslag afgelegd, dan wordt verder gewerkt aan
de vakken van het eindexamenpakket.

HET IS EEN SCHOOL ZONDER ZiHEN BLIJVEN.

De I.V.O.-school stelt zich ten doel de leerlingen een zo breed mogelijke ontwikkeling te ge-
ven, waarbij het mogelijk is rekening te houden met de aard, de aanleg en het tempo van de
leerlingen, uitgaande van het feit dat de aangemelde leerlingen in staat geacht moeten wor-
den een mavo-diploma te halen

Aansluiting bij andere vormen van onderwijs is mogelijk

TAUNPRAaKUM
„OREEFaGT"B.V.

Instituut voor toege-
paste taalbeheersing

^tokontiecursussen

SPAANS en rTAUAANS
DUUR
is weken a 2 uur per
week
KOSTEN
ƒ315,— incl. lesmate-

riaal.

BEGIN
Beide cursussen
woensdagmorgen 12
febr.

9.15-11.15 uur
Taalcursussen voor
HUISMOEDERS en
HUISVADERS. die

graag in de ochtendu-
ren studeren
OUUR
•15 weken
'KOSTEN
'JA50,— incl. lesmate-
.^Jaal.

^Een klas ïs nooit groter
'dan 6-8 personen.
'>BEGIN

ƒrans:

'maandagmorgen 10
?ebr.

9.15-11.15 uur.

Engels:
dinsdagmorgen 11 febr.

9.15-11.15 uur.

Óuits:
i . , ^

woens'dagrnorgeh 12
4br.
9.15-11.15 uur.

'Servo-Kroatisch:

woensdag 5 1ebr.

's morgens 9.15-11.15

uur,

's avonds 20 00-22 00
uur.
Aanmelding en verdere
informatie
maandag t/m donder-
dag
10 00-12 00 uur
14 00-20.00 uur
Dreef 12- Haarlem
(bi] het Houtplein)

Telefoon 31 27 39.

RudolfSteinerschool
ffeestelijke\6orlichtingsu;eek

Ï7tot22februaril975
Tencoonstelling van Leerlingenwerk
Maandag, dinsdag en donderdag 19.30-22.00 u

Zaterdag 14.00-1 7.00 u.

Openbare Lessen
Kleuter- en Basisonderwijs
Maandag en dinsdag 20.00-2 1.00 u.

Voortgezet onderwijs
Donderdag 20.00-21.00 u.

Toneeluitvoering door Leerlingen
„De ingebeelde zieke" van Molière
Woensdag, aanvang 20. 1 S u.

Voordracht
„12 Jaar levend onderwijs gaat een
Vnjdag, aanvang 20.1 5 u. leven lang mec"
Openbaar Schoolfeest
Zaterdag 10.30-1 1.30 u.

Groot Kleuterfeest
Zaterdag 14.30-16.30 u.

Rudolf StcinerSchoot
HoorlemseVnieScholengemeenschop
voorKleuler-,Basis-enVoortgezet onderwi|s
EngelandIaan2, Hooriem
TeL023-3S4774
Spteelcuuricderedinsdog1400-16J0u.
Folderswordenopaanvroog toegestuurd.

Waterpolo ..... Waterpolo .....

In Zandvoort is er voor jong en oud die van

water en waterpolo houden, maar één club en
dat is de

Z.Z.P.C.
„DE ZEESCHUIMERS"

Een prettige, jonge club. waar iedereen van
harte welkom ïs, en waar met alleen hard ge-
traind, maar ook ontzettend veel gelachen
wordt

Aanmelden iedere vrijdag van 18 00-21.00 uur
in het nieuwe Sportfondsenbad „De Duinpan"
en op onderstaande adressen:

J. J. Drommel, v. Lennepweg 22 (2), tel. 3930:
A. Arens, v. Galenstraat 74, tel. 3776.

CREMATIIS — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal • Telefoon 023-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geiieel

vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT,

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02S07-71<(S.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

te9«n zeer voordelige adveitentletarievon, ook
voor konirakten.

Abonnementen kunnen v/orden opgegeven aan het l<antoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws

BOUWES HOTELS
ZANDVOOnT
vraagt voor spoedige in-

diensttreding

SCHILDERS KN70F
LEERLING SCHILDERS

SolUcitaües 02507-2144, tav
de heer Kiefer of de heer
Wesly.

BBEVR. CHR. OITOSHOORN
Tcrioskundite,

AFWEZIG VA^ 15 FTBE.

T.M. 1 MAART.

Waarnemmg Mevr C P
Struyk-Eeus, Statenbol-

werk 10, Haarlem, telefoon

023-320434, b g g. 023-313233.

BEHANG RESTANTEN

voor de kamer, slaap-

kamer, keuken en kinder-

kamer, nu zeer voordelig

KEini VERF,

Paradijsweg 2, tel 5602

OUDE KRANTEN VOOR
DE Z.B3.

Maandagavond 17 febr. a s

gaan we ze weer oplialen

U belt en wij komen 5186,

6358, 6283, 2597.

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES r

A. RITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar !

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten.

Rechtstreeks van fabriek

met garantie. Bijzonder lage

pryzen.

Martex Holland B.V., Kou-
denbom 32, Haarlem
Telefoon 023-315300.

lïl

dffaiiiïcoasTKJB
Eind maart opent
DIRK VAN DEN BROEK een ruime,

ultra-moderne, maar toch oergezellige

supermarkt aan de bekende
Burg. Engelbertstraat

Een fijne koopmarkt met een
sfeervolle slijterij, voordelige

ambachtelijke slagerij en ruime
parkeergelegenheid.

Al met al voor Zandvoort en omgeving
een enorme aanwinst met maximaal
winkelkomfort en supervoordelige

prijzen!

Naast een uitgebreid assortiment

dranken, vlees en vleeswaren, zult a

'm deze supermarkt ook groenten en
fruit, zuivelprodukten, brood en
broodprodukten, kruidenierswaren

en non-foods (huishoudelijke artikelen

en textiel) aantreffen.

KfflflKIIM(MUIMIIIIHC
smiMinTnsisnils

In deze nieuwe supermarkt hebben wij

plaats voor;

ASSrBEDRIJFSLEIDER
leeftijd tussen 21 en 27 jaar.

Ervaring op alle afdelingen van de
supermarkt vereist.

Een geweldige baan voor een energieke

jongeman. Het diploma ZB-ondernemer
en supermarktmanager van het C.O.L.
strekt tot aanbevelmg. Beloning
overeenkomstig de funktie.

AANK.ASSrBEDRüFSL
leeftijd tussen 17 en 20 jaar.

Een funktie met mogelijkheden.
Voor een flinke jongeman die onderaan
de ladder gaat beginnen en snel wil

klimmen.

HOOFDKASSIERE
boven de 20 jaar.

Uitstekend salaris. Zorgt voor snelle,

vriendelijke afrekening en heeft een

aandeel in de opleiding van de kassières.

KASSIERES

JONGENS
Net van school, die het vak kunnen
leren bij ons Die van aanpakken
weten, die willen leren, die iets

willen bereiken

In onze ambachtelijke slagerij hebben
wij plaats voor:

2 ERVAREN SLAGERS
wier taak in hoofdzaak zal bestaan uit

het uitbenen, afvliezen en het

verzorgen van de toonbank.

GEVORDERD of

LEERLING-SLAGER
Een pittige knaap tussen de 16 en 20
jaar krijgt bij ons alle kansen.

USTBENER
per stuk of per uur.

3LEUKE MEISJES
mm. leeftijd 15 jaar,

die op vlotte en prettige wijze onze
klanten kunnen bedienen.

PART-TIIVIERS(STERS)
voor één of meerdere dagen per week.
Naast een prettige werksfeer bieden wij

een uitstekend salaris, vleespakket en
3 weken aaneengesloten vakantie.

vanaf 1 6 jaar.

Vriendelijk en snel. Krijgen m de stille

uurtjes hun eigen stukje winkel te

verzorgen. Dus levendig, afwisselend

werk. Betaalt goed.

LEERUNG-KASSIERE
vanaf 1 5 jaar.

Ze leert het bij ons voor een leuk

salaris.

A.G.F.-ASSISTENT
Met liefde voor en ervaring in dit

mooie doch moeilijke vak.

Zelfstandig een groenten- en fruit-

afdeling met eerste kwaliteits-

produkten runnen, is voor de
liefhebbers je ware. Goed salaris.

HEEFT U BELANGSTELLING?
KOM DAN EVEN PRATEN OP VRIJDAGAVOND 14 FEBRUARI A.S. VAN 19.30 TOT 22.00 UUR

OF OP ZATERDAG 15 FEBRUARI VAN 09.00 TOT 15.00 UUR
IN RESTAURANT ZOftrtERLUST. KOSTERSTRAAT 7, ZANDVOORT

(vlak achter onze supermarkt in de Kerkstraat).

hairand seashops
Vandaag, donderdag 13 februari, hebben Ann en Ben Alferink

hun dames- en herenboeliek geopend.

in de Kerkstraat 10 te Zandvoort, telefoon 36 53

Een ieder is van harte welkom om de nieuwe aanwinst van Zandvoort te bekijken.

Ter gelegenheid van de OPENING serveren wij in de KAPSALON koffie met gebak

'gespecialiseerd

in knippen enföhnen

aanbedingen:
corduroy pakken, super rifel van f 149,00 VOOR f 98,00

Rib broeken, manolitto normaal f 59,95 NU VOOR 32,95

T-shhrts, lange mouw van f 12,95 VOOR f 9,95

NU VESTIGING IN ZANDVOORT - ZAANDAM - NOORDWIJK
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VOOR TUINDEGORATIES

BOOGAARD
DOE-HET-ZELF-MARKT

Ophellalaan 162, Aalsmeer, telefoon 02977-24456.

Wij kunnen u het meest uitgebreide sortiment leveren in

l<ant-en-lclaar tuinafschermingspanelen. Alles reeds gecreo-
soteerd. — SCHARENHEKKEN

— GEVLOCHTEN SCHERMEN
— RUSTIEKE SCHERMEN— DUO-SCHERMEN

Levering uit voorraad, eenvoudige plaatsing.

^WWSl

Heeft u
moeilijke
voeten ?

Wij hebben voor u

prettig zittende

schoenen, zowel met ingebouwde steun
als voor losse steunzolen.

uCuJüi
Kleine Houtstraat 8 — Telefoon 32 31 84

Vroege Pasen.

Vroeg schoonmaken!

Zemen met garantie

Trappen met div. keuze.

Emmers, bezems, verstelbare

raamwassers.

J. H. VERMEIJS B.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort. Telefoon 5204.

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OUEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA, FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenpleln. Tel. 5068, 3612, 2518.

Een goed begin is het halve
werk met kinderkleertjes

van de

BABYBOX
Binnenweg 140, Heemstede.

RADIO - T.V, EIC.
DEFEKT?

WU garanderen u vlotte

en korrefete service.

SMIT Technische Dienst,

Kemphaanlaan 22, Heem-
stede. Tel. 285095.

CHEISTIEN
VEKSTEEGE-THIELEMAN
Flemlngstr. 146, tel. 5185.

Medisch gedipl. pedicure

van het EUsabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huls.

Bij geen gehoor bellen na
19.00 uur.

I-AMFENOUE
In 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oranjestr. 7, Zandvoort.

Krijgt U gasten?

Geen bezwaar!

WU VEEHUKEN:
bedden, ledikanten, dekens,

tatels, stoelen, glaswerk,

porcelein enz. voor elke

gelegenheid!

Ook verhnnr van leuke eo
praktische hnUbars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Of 3713. Privé na 6 uur 6658.

ECHTE EIKEN
T.V. TAFELS

exclusief by

VAN AMERONGEN

vanaf 169,—
(ledere maat leverbaar).

Baadliuisstraat 26, Heem-
stede, tel. 285002.

Alstublieft

'i^':

12 tekeningen van Peter

Kent u iemand die zich op
Het Parool wil abonneren?
Een familielid? Een kennis?

De buren? Stuur ons dan even

onderstaande bon. Sturen wij u
die map met 12 losbladige rcpro-

duktics \'an tekeningen (groot

van Straaten voor u.

formaat : 21 x 30 cm !) die Peter van
Straaten speciaal voor Het Parool

heeft getekend. Een paar plaatsen

waar hij en zijn tekenpen zijn

geweest: Albcrt Cuypstraat,

Purmercnd, het IJ, Damrak,
Muidccslot en Bijlmermeer.

Alstublieft:
een abonnee voor Het Parool

Geef mij maar Het Parool. En ik krijg de tekeningen.

naam aanbrengernaam nieuwe abomice

L

adres

plaats „

bank/giro

Betaalt per kwartaal/week (één

van de twee doorstrepen).

adres _

plaats.. , ,

Bon in envelop zonder postzegel

naar: Het Parool,

Antwoordnummer 2470,

Amsterdam. J

Coöperatieve
Vereniging

„Verenigde
Bloemenveilingen
Aalsmeer"

(VBA) g.a.

Legmeerdijk 313,
Aalsmeer.

Wegens uitbreiding van ons gebouwen-
complex en de ingebruikname van een nieuwe
tribune met twee veilingklokken, vragen wij

MEDEWERKERS (m.)

Voor hele dagen of voor de ochtend-uren,
waarvan de leeftijd als regel zal dienen te

liggen tussen de 17 en 50 jaar.

De werkzaamheden vinden plaats in een le-

vendige omgeving terwijl de lonen en sociale
voorwaarden gunstig zijn.

Inlichtingen kunnen worden Ingewoimen bij

de afdeUng Personeelszaken in het hoofd-
gebouw, Legmeerdijk 313 of telefonisch onder
nummer 02977-34567.

GLANDORPS
MEUBELEN

II weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In dm G«n. Cronjéttraat 115, Haarlem

t/e D* Vriet

FA.L.BALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINKICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende nerken

BBEEOTAPUT, o.a. Hateua. Desso, K.V.T.,
PloegtapUt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-

ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —
BIEZEN MATTEN.

Linolenms Krommenie — VUtzell —
Balatred — Tapiflex — Beugatelt tegels.

Alles voor uw woning !

Luxaflex jaloozieën -- Balastores.

BALTESTRAAT 37-29 —TEL. 2596-3759-4015

DEN DEKKER
AANNEMER VAN

SCHILDERWERKEN
Ook voor meerjaren-plan met
gespreide onderhoudskosten.

SPECIALIST IN WANDBEKLEDING

— ZONNESCHERMEN
— ALUMINIUM ZONWERING
— ROLGORDIJNEN
— VLIEGENDEUREN
— VLIEGENHORREN
— OPROLBARE HORREN— VOORZETRAMEN

Vraag vrijblijvend prijsopgavel

BADHOEVEDORP . CHR. HUYGENSSTR. 3<

• Telefoon 02968-4526
• Telefoon 023-321099

GEMEENTE HEEMSTEDE

HINDERWET

Burgemeester en wethouders van Heemstede
maken bekend dat bij hen is Ingekomen een
verzoek met bijlagen van Ahold N.V.. Anker-
smidplein 2, Zaandam, om een vergunning in-
gevolge de Hinderwet tot het oprichten, In
werking brengen en in werking houden van
een supermarkt, waarbij gebezigd zullen wor-
den diverse elektromotoren met een gezamen-
lijk vermogen van 3,03 pk., in het perceel Jan
van Goyenstraat 2, kadastraal bekend ge-
meente Heemstede, sectie A, nr. 7677.

Tegen het verlenen van de vergunning kan
een leder gedurende 10 dagen, te rekenen van-
af 12 februari 1975, schriftelijk bezwaren in-
dienen bij het gemeentebestuiir, waar dit ver-
zoek ter inzage ligt.

Mondelinge bezwaren kan een ieder in per-
soon of bij gemachtigde inbrengen op een
openbare zitting te houden op vrijdag 28 fe-
bruari a.s. ora 10.00 uur in het raadhuis te
Heemstede.

Heemstede, 31 januari 1975.

Burgemeester en wethouders
voornoemd,

W. H. D. Quarles van Ufford, burg.

J. M. Kruitwagen, secr.

Slagerij Tol
voor goede kwaliteit en fijne vleeswaren.

Tevens uw adres voor vers mals paardevlees

Magere VARKENSLAPPEN,

500 gram

100 gram PEKELVLEES

250 gram GEKOOKTE WORST

DOE MEE MET DE AKTIE „VERSIER EEN KOE"

EN WIN EEN PRACHTIGE VLIEGREIS.

Raadhuisstraat 12, Heemstede, telefoon 284638.

VERMAAT BAKKERIJEN B.V
Paul Krugerkade 8, Haarlem. Telefoon 023-258021.

Wilt u die

BAKKER
zijn, die in een eigen v\^ijk zorgt voor de vakkundige verkoop
van het dagelijkse brood aan onze klanten?

Wij zoeken medewerkers, met verkoopkw/aliteiten, die in

staat zijn op provisie-basis een goed loon op te bouwen.

Hierover kunt u met ons praten, zonder dat het verplichtin-

gen geeft, na een telefonische afspraak voor een gesprek

met de heer C. Gulickx.

AALSMEER

COÖPERATIEVE
„VERENIGDE
BLOEMEN-
VEILINGEN
AALSMEER"
(V.B.A.) g.a.

Legmeerdijk 313,

Aalsmeer.

Wegens uitbreiding van werkzaamheden en
apparatuur vragen wij een

JOHGE MEDEWERKER
die in onze moderne computerafdellng opge-

leid kan worden tot LEERLING-PROGRAM-
MEUR.
Hij dient een HAVO- of daarmee ongeveer ge-

lijkstaande opleiding te hebben genoten en be-

langstelling voor de computertechniek te heb-
ben.
Het bezit van een diploma boekhouden (Prak-
tijkdiploma of M.B.A.) 6f een daarop gerichte,

gevorderde studie wordt op prijs gesteld.

Sollicitaties worden zo spoedig mogelijk
schriftelijk tegemoet gezien bij de afdeUng
Personeelszaken van de V.B.A., Postbus 1000,

te Aalsmeer.

Begitt nü met

KI

Tan Pinsouin Tapis

48 kleuren liggen voor u
klaar - ook in gedeelten.

. WOLLANA
Tempeliersstr. 68,

telefoon 023-312470.

Parkeergelegenheid.

XENNISPLANNEN?

Inl. L. Verhoef, Brederood-
seweg 82, Santpoort,

telefoon 378816-378383.

Clubs voor jong en oud,

jeugd en huisvrouwen en
beginners en gevorderden.

HANDWERK
ECTKAMlERTA.FetiS
WU maken ze voor u.

Set §hifeUj\uiif

Alléén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

UW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies vaa uw
specialist.

'T INTEBlEtJR,
Stationsplein 13-lB,

telefoon 02507-6975.

DESSO
voor Zandvoort

T DJTERIEOE,
Stationsplein 13-15,

telefoon D2507-6975.

OW GORDIJNEN MAKEN?
Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Orote Kracht 30-32.

•T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

BEERLIJK BROm
EN GEZOND!
Maak eens kennis met ons

SOLARIDI»

Per keer ƒ 3,—.

14 dg. brulningskuar ƒ 75,—
Saima Wim Buchel,
Zandvoort, A. j. v. d. Moo-
lenstraat 47, tel. 5829,

privé 3965.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT
b«

KÜIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,
telefoon 02507-6975.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze In

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen- Kontaktlenzen
Hallestt.5Tel.2174 Zandvoort

Ziekgnloodsleverancler

Particulier vraagt

2 a 3 HUIZEN
te zandvoort, voor geld-
belegging.

Mogen ook bewoond zyn.

Brieven onder nr. 424 bur.

van dit blad.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
KoUektle kasten, kloklten,

eeth., curiosa enz.

Verltoop
Aalsmeerderweg 755.

Büsenhout, vrijdagavond
van 18-21.30 mu, zaterdag

van 10-17 uur.

PORNOFILMS
Wat u zoekt hebben wt).

Ook documentaires, speel-

en kinderfilms.

Ook alle luxe porno-
tijdsohrlften.

U bent van harte welkom.

Intermedla, Kruisweg 44,

Haarlem, tel. 023-327143i

Te koop:

JONGE BOUVIERS
met stamboom.

Telefoon 020-134715.

wy maken uw stoel-,

boot- en caravankussens
In elke gewenste maat.

SarpüBtipark 16. A'dam,
telefoon 020-717687,

Ook te bestellen op ons
magazijn Herenweg 47,

Leimuiden, tel. 01721-8809

HONDENKAPSALON
RENcE SCHRAMJI

Voor vakkmidig knippen,
scheren, trimmen, wassen,
oorbehandeling, voet-

behandeling etc.

Hondenspecialist sinds 1955
Troelstrastr. 7, tel. 4999.

SLEU7E&.SERVIGE
Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer !

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

OBH

ZANDVOORTSE
UITVAARTVERENIGING
Begrafenis - Crematie

Transport

Ecesomstraat 61. Tel. S35]
Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

TE KOOP:

2 sprlngboxbedden met
matrassen k f 80,— p. st.

2 zit-slaapbanken a ƒ 25,—
p. st.; 1 gashaard ƒ 75,—;
1 fasto geyser ƒ 35,—;
1 wit sfimc duoblok
ƒ 35,—; 2 rotan fauteuils

è, ƒ 15,— p. st.; 1 lütschuif-

bare eiken eetkafhertafel

ƒ 25,—,

Telefoon 3783.

PARKET-
VLOERENHOUT
mm massief, vanaf

ƒ 25,— per m2, w.o.

Java teak, Cambala,
Merbau, Eiken, Panga-
Panga, Mahonie enz.

De grootste sortertng.

Door ons te laten leggen
voor billijke prijs.

opknap van bestaande
vloeren.

TEOPIC-PARKET
TeyUngerlaan 35,

Sassenheim, tel. 02522-
11355 of 03402-2091.

nit ontzag voor uw lange
armen hebben wU
OVERHEMDEN MOÜWL. 7
In voorraad, Zelfs bet gehele
hemd Is 10 cm langer dan
normaal, terwtJl ook dat
extra knoopje niet vergeten 1

Is. '

In wit en bovendien 12 mo- Z
dekleuren. "

SPIEBINGS .
7

heren- en junlormode,
Hoofdstraat 178, Hlllegom.

Gezocht V. d. maand Juni

1 GROOT HUIS
voor 6 pers. met tuin of
terras.

1 KLEIN HUIS
voor 2 pers.

Beide het liefst aan de
Boulevard,

Brieven onder ar. 463 bur,
van dit blad.

Te koop aangeboden:

BENEDENHUIS
met voor- en achtertuin
in 't centrum,
Ind. woonkamer, 3 slaap-

kamers, w.c, badkamer,
keuken, geheel in goede
staat.

Prys: f 35.000,— k.k.

P.S. Is niet leeg te

aanvaarden.

Br. onder nr. 462 bur. van
dit blad.

Te huur gevraagd:

KAMERS - HUISJE - "I
OF APPARTEMENT
van 26 Juli tot 9 aug. voor -«

4 personen. ^

Gaarne bericht naar Beels- -
straat 65, Helmond. '

Te huur in Zwanenburg: ;—

;

± 125 mZ WERKPLAATS '"•

± 60 M2 MAGAZIJN- Z'J

RUIMTE -"^

een en ander voorzien van » »

Ucht en krachtstroom- *
:;

instalatle + toilet. -s--.

Tevens ± 600 m2 bulten- ;.;;

terrein beschikbaar.
""

Brieven onder nr. 465 bur. ;,

van dit blad.

AUTO SPUITEN
Bloemendaalse
Spultmrlchtlng

Kerkpleta 5A, tel. 251304.

Groot en klein vinden

VAN DER WERFF's
brood FIJN !

Gasthuisplem 3. Tel. 3129

EELTIHK'S

SOUVENIERSHUIS

Elg. mevr. E. v. Zandvoort-
Eeltink.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

'

banen.

Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2858.

GRINDTEGELS
voor de onde piUs.

zolang de voorraad strekt.

40 X 6f> en 50 x SO v.a. 4,—
franco Incl. B.T.W.

Tuincenfrum

„TELSTAR"
VuurtUn 2a, Uithoorn.
Tel. 02976-61692-63B90.



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

zandvoorts
nieuws

^inm «nv •^rm ^<tf^ _ «»• «r»

Uitgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AakmeT,
telefoon 02977-25141, 5 lünen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ45,—.
Ver.sch;)nt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
GashuispIeJr 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Eedaktie telefoon 2472 of 4281.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelilke kontrakttarieven op
op aanvrage. Ook kombinatietarle-

ven met de overige bladen van R.P.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Sabotage niet uitgesloten

Water
door

m
verwoes

ZANDVOORT — Door het uitvallen van
twee van de drie waterpompen, die in

het binnenterrein van liet circuit de
grondwaterstand van Zandvoort op peil

houden is een ernstige situatie ontstaan.

De nog resterende pomp is niet in staat

om bij langdurige neerslag de grondwa-
terstand in Zandvoort in evenwicht te

liouden en dat zal betekenen, dat de
Schoolstraat, de Kanaalweg en meerde-
re straten in dit laagst gelegen gedeelte

van de gemeente onder water komen te

staan.

Zover is het ecliter nog niet, want pu-
blieke werken is koortsachtig aan liet

zoeken naar een firma, die voor een
noodoplossing kon zorgen.

Noodsituatie
'We hebben de zaak altijd in eigen hand
kunnen houden, maar nu moeten we wel
de hulp van derden inroepen, want als

de regenval van de laatste maanden
aanhoudt, dan komen we In een noodsi-

tuatie terecht', zo zegt de wethouder van
publieke werken de heer J. Attema.
In de nacht van vrijdag op zaterdag
brandde de tot pompwagen omgebouwde
direktlewagen nabij de bezinkingsvijvers

in het binnenterrein van het circuit vol-

ledig uit. Om 02.25 uur werd er brand
gemeld en op dat moment waren de in

de wagen aanwezige zes Jerrycans met
elk twintig liter dieselolie, alsmede een
vat met honderd liter van deze uiterst

brandbare vloeistof al een prooi van de
vlammen. Om 03.15 uur had de brand-
weer van Zandvoort de brand geblust.

Sleclits één pomp kon worden gered.

staan'.

gedeelte van Zandvoort en dat is de
buurt rondom het Schoolplein'.

••'Dijkéii''eeraértföOTge§t5liS*a'^?1Ï7^oï&^^^^^

omtrent de oorzaak tast men nog in het
Schoolstraat onder water komen te

duister, doch de mogelijkheid wordt niet

uitgesloten, dat er sabotage in het spel

is. 'Bewijzen kunnen we natuurlijk niets

en ik zou nlet-dui-ven beweren, dat de

brand is aangestoken, maar ik heb er

toch een rare bijsmaak van', zegt pw-
wethouder Jelle Attema, die zUn ver-

moedens staaft aan het feit. dat men al

eerder de zaak gesaboteerd heeft.

En Jelle Attema vervolgt: 'In bet verle-

den ziJn de dijken van de vijvers al eens

doorgestoken en zoiets doe je niet zo-

maar. Dat doe je met een vooropgezet

plan'.

Volgens de wethouder zijn er twee moge-
Hikheden omtrent de oorzaak: Of de
zaak is aangestoken of de pompen zijn

in brand gevlogen door ovci-verhittlng.

Die laatste oorzaak lijkt Jelle Attema
erg onwaarschijnlijk, omdat de pompen
dagelijks gekontroleerd worden, maar zo

zegt hü, 'uitgesloten is het natuurlijk

niet'.

van de totaal uitgebraJide pampwagen. De waterpomp rechts is nog

Wateroverlast
Beschuldigen wil de weUiouder niemand,
maar het bewijs Is er toch maar, dat de

dijken destijds moedwillig waren doorge-

stoken. Over de eventuele motieven zegt

de wethouder: 'Hier in het duin zitten

veel mensen met landjes en die hebben
hinder van de pompen. Als wy het over-

tollige water niet meer kwijt kunnen,
dan lozen we In hun landjes, welke dan
uiteraard blank komen te staan. Maar
we moeten dit wel doen, omdat het
peil in de twee grote vijvers gevaarlijk

stUgt.

Door de voortdurende regenval over een
periode van vijf maanden hebben we mo-
mentcel te kampen met een enorme wa-
teroverlast. Vi-oeger hielden we het
grondwater op peil met één pomp, maar
nu liebben we er al drie nodig. De hele

zaak is, dat we met drie pompen het
overtollige water uit het dorp moeten
houden. Doen wU dat niet dan stroomt
het gi-ondwater naar liet laagst gelegen

„WURF-PRAET"

Trieste zaak
Jelle Attema noemt het verlies van de

twee pompen een trieste zaak, temeer
daar het pas aangelegde verharde hand
balterrein, na maanden onder water ge

staan te hebben eindelijk weer droog
ligt. Aangezien het handbalterrein op
een steeenworpafstand ligt van de pom-
pen, zal bij aanhoudende regenval de
handballers de eerste slachtoffers wor-
den van de brand. 'Laten we maar ho-
pen, d-t de regentijd is afgelopen, want
zoveel water als we monienteel In het
duin hebben, hebben we nog nooit ge-

had. Direkt gevaar zie ik echter niet,

want er is altijd wel een firma te vinden,
die gespecialiseerd is op het gebied van
waterlozing. Tot nu toe hebben we het
waterprobleem zelf aangekund, maar
door deze tegenslag moeten we een be-
roep doen op specialisten van buiten
Zandvoort', aldus wethouder Attema.

Kollege tegen subsidie

voor psp/ppr inzake

\ plan voor woningbouw

Zandvoort kan zich

melden voor casino
VEN HAAG— Gemeentebesturen, die

een 'casino in hun gemeente willen

licbben kunnen zich tot 30 april als

'..gegadigde 'melden bij het- ministerie

Uriftói.ïscinwjMWB.'icJsïfccTt iü Ocv'llaag'.

Het verdient aanbeveling. daarbij de
beweegredenen, die tot aanmelding
hebben geleid te vermelden, zo ma-
ken de staatssecretarissen van Jus-

titie en van economische zaken be-

kend in de Staatscourant van 17 fe-

bruari.

Zoals bekend heeft Zandvoort be-
langstelling voor een casino. Men ziet

hierin een mogelijkheid om de bad-
plaats aantrekkelijker te maken voor
toeristen en bovendien hoopt men
buiten het seizoen de mensen uit de

nabijgelegen gi-ote steden naar de
badplaats te trekken. Verschillende
organisaties hebben zicli de afgelo-

pen Jaren beziggehouden met de
-vest!tiBg-Hv'aïi-Bfi^i„.üpjsli>b In-^ZaiW-
voort. '

•
•

1

'
•

De gegadigden voor de exploitatie

van een casino kunnen zich even-
eens aanmelden tot en met dezelfde
datum. In aanmerking voor de ver-
gunning komt uitsluitend een naar
Nederlands recht rechtspersoonlijk-
heid bezittende instelling; de netto-
opbrengsten van de speelcasüio's

strekken ten bate van de schatkist.

De organisatie van speelcasino's Is

mogelijk geworden door een wijziging

van de wet op de kansspelen, die 1

maart 1975 in werking treedt.

WULLUM V. d. WURFF
Bent u al begonne met traine
veur de Zandveurt-estafette
op 3 mei?
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ST^CIAIRE
feestcli|ke OPENING
a,$, zaterdag

om 9*00 uur
Wij gaan voor u zeer exclusieve herenmode brengen.

In Parijs — Milaan — Londen hebben wij gevonden wat u

zocht.

Op oïïËEe nieuy^e artikelen

krijgt U een

openingskorting ran 10 '̂O

St^ Claire
Haltestraat 28 - Telefoon 02507-5849

HOTEL HOOGLAND
Westerparkstraat 5, vraagt:

FLfNKE VROUWEN
voor het schoonhouden van de kamers

van 9 tot 12 uur.

en

FLINKE AFWASKRACHT
eventueel 's morgens en 's avonds.

Telefoon 02507-5541.

HET IS DE HOOGSTE TIJD

OM UW ZOMERVAKANTIE

TE BOEKEN

NU

zijn er nog veel mogelijkheden.

REISBUREAU

MERKMAN

GR. KROCHT — TELEFOON 2560

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS,
AFD. ZANDVOORT

Algemene ledenvergadering

AGENDA:
1. Opening

Notulen
Ingekomen stukken
Jaarvergadering secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Verkiezing bestuursleden
Aftredend zi.m de heren H. B. A. Mulder en
D. Luijendijk en mejuffrouw G. P. Th. Hor-
nlng. Allen stellen zich herkiesbaar.
Tegencandldaten kunnen tot uiterlijk 3
maart a.s. opgegeven worden bij het be-
stuur.
Rondvraag
Sluiting

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

De vergadering wordt gehouden in hotel 'Keur',

Zeestraat, alhier, op maandag 10 maart 1975,

aanvang 20.00 uur.

Voorjaarsaanbieding in

tuingereedscbappen

TUINSPADE van 13,45 voor . . •

")""

TDINHARK van 7,60 voor .... Ö)30

ZWENKSPROEIER van 23.00 voor iSjlö

HEGGESCHAAR van 16,50 voor . . 12)95
\ ,

GRASAIAAIEB van 62,00 voor . . öZ)ÜU

GRASSCHAAR van 12,75 voor . .
9|°5

l>eze aanbieding duurt slechts tot en met
8 maart aanstaande.

J. H. VERMEMS B.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort. Telefoon 5204.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grot* tcMOt In

MODERNE mentuim

LOOMAN
Brillen-Kontaktlenzen

H3nesir.bTel2174 Zandvooti

ZiekBn(oni)sleve'a"ciM

Naaimachine meubels

De grootste sortering ook gescliikt
voor uw machine staat voor u

klaar bij:

De Kaaimachinespecialist:

JAN GEYLVOET JR.
Doelstraat 35 - Haarlem

Telefoon 31 17 12

RESTAURANT LA REINE
Kerkstraat 15, telefoon 2253

vraagt voor direct:

jonge ervaren
caf-rest. KELNER
VROUWELIJKE

SCHOONMAAKHULP
voor het restaurant.

3 ochtenden per week.

Hoog loon.

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OUEHAARDEN, GASPORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANTTAERE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

BTNA. PABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

VOOR BW PBIVè,
VERENIGINGg. EN
HANDEIiSDRCKWEBK
Drakkerü F. M. v. Deanen
Schoolstraat • Telef. 25 •>

Op vrijdag 28 februari a.s. hopen onze ouders
en grootouders

D. STOBBELAAR
en

A. STOBBELAAR-PAAP
hun 40-]arig huwelijksfeest te vieren.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen.

Gelegenheid tot feliciteren kantine Zandvoort-
meeuwen, Vondellaan, van 17-19 uur.

Zandvoort, februari 1975.

Bllderdijkstraat 8.

GEMEENTE ZANDVOORT

Burgemeester en wethouders van Zandvoort
hebben aan de heer

A, van Duijn

wegens het bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd per 1 maart a.s. eervol ontslag

verleend uit zijn functie van bode-concIerge
ten gemeentehuize, zulks onder dankbetuiging
voor de gedurende ruim 27 jaren aan de ge-

meente bewezen diensten.

Op vrijdag, 28 februari a.s. des middags tussen
4.30 uur en 5.30 uur biedt het gemeentebestuur
de heer en mevrouw Van Duijn ten gemeente-
huize een afscheidsreceptie aan, die voor elke

belangstellende toegankelijk zal zijn.

Op 15 februari is geheel onverwacht tot onze
grote droefheid van ons heengegaan, mijn
lieve vrouw, onze lieve zorgzame moeder, oma,
zuster, schoonzuster en tante

Johanna Zuidam-Saager

op de leeftijd van 57 jaar.

Wij zullen haar nooit vergeten.

D. Zuldam
Nlbblxwoud:

D. C. J. Zuidam
H. M. Zxiidam-Lonterman
Vincent
Martine

Zandvoort:
H.R. Zuldam
li. I. C. M. Zuidam-Roosenboom
Marlon AngeUne Zuidam
en verdere familie

Zandvoort, 19 februari 1975.

A. J. V. d. Moolenstraat 30.

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

MOBIL SELF SERVICE STATION
van Lennepweg 4, Zandvoort

iedere avond geopend tot 22.00 uur vraagt

MEDEWERKSTERS
M voor de winkel.

Eventueel enkele uren pèr dag.
Telefoon 5466.

REDPOINT Behang
voablijemensen^,^,^

Vraag helunieKedubbelsUdenboeK bij:

KEUR VERF
Paradijsw/eg 2

Tel. 5602

Groot en hlein vinden

VAN DEE WERFrs
brood FIJN

!

Gasthuisplein 3. Tel. 2129

G. KOL
Sohultengat flat 7. Tel. 3212

ALLE VEBZEKEBINGEN
Aoto - Brand - Leven

BEHANGER
STOFFEEBDER
BEDDEKMAKEB

J. VAN DEN BOS
Bllderdljkstr. 5. Tel. 3796.

Naast onze gerenommeerde
woonvltrines worden ook
eiken boekkasten voor a op
maat gemaakt by Wete-
rings wandvitrines.
Jan van Vnurenstraat 2,

Nunspeet.

Het boogtepnnt van nw
bruiloft is een gedicht nrn
FIGARO. onvergetelQk all

nw trouwdatum.
Jan vani -'tVnimepstraat • 2,

Nunspeet''"'"— rt'- >
• -

•
-'

-

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES

• Schoonmaken - Reparaties
GASGEYSERS - GASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN
Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEÜS
Zandvoort

Koninginneweg 21
Telefoon 02507-50 12

J. W. V. PUTTEN
Belastingconsulent — Accountant

Brederodestraat 61 - Zandvoort - Telef. 2656

ADMINISTRATIES
Invullen van aangifte-
biljetten

ASSURANTIëN

B.V. PLAY-IN
zoekt voor haar automatenhal te Zandvoort

EEN MEDEWERKER
voor het bemannen van de wisselkassa.

Hebt u interesse, bel dan 3580 en maak een
afspraak met de heer J. Boshuisen.

,

(Geen seizoenwerk).

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

LAMPENOUE
in B geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oranjestr. 7, Zandvoort.

DW GORDIJNEN MAKEN 7

Komt u eens met ons
praten.

EDIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

ZANDVOORTSE
UITVAABTVEBENIGING
Beetatenls . Crematie

Transport

Keesomstraat 61. TeU 5351

Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

DéFOSITAIBE MARBERT
Drog.' BOUWJ^AN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDBEPARATIES

J. A. HESSELS
Leldsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 316092.

Voor het knippen, trimmen
van uw hond, het verzorgen
van de nagels en oren.

MEVB, WEZENBEEK,
Oosterparkstraat 3,

telefoon 4310.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUiS

Elg. mevr, E. V. Zandvoorl-
Eeltlnk.

Speelgoed - .Wenskaarten
Strandartikelen . Stabo-

banen.

Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

Christelijk Voortgezet Onderwijs

Haarlem en omgeving
De besturen van de onderstaande scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs delen mede dat de inschrijving van leerlingen voor de brug-

klassen van

V.W.O., H.A.V.0. en M.A.V.0.
kan geschieden bij de rectoren en directeuren van de scholen op bun gewone spreekuren of nader overeen te komen tijdstippen, als-

mede telefonisch. OPGAVE BIJ VOORKEUR VóóR 15 MAART 1975.

GEMEENSCHAP VAN SCHOLEN HAARLEM-ZUID
EERSTE CHRISTELIJK LÏCEÜM
Scholengemeenschap voor VWO (Gymnasium en Atheneum, 6 jarig
en Havo, 5 jarig.
Zuider Emmakade 43, Haarlem, tel. 31 16 51.

Rector: Drs. J. W. Bomhof.
Spreekuren: dl. 10.30-12.00 uur en na afspraak.

„DREEFSCHOOL» voor CHR. MAVO
Dreef 20, Haarlem, tel. 31 29 12.

Directeur: Jac. de Vink.

Spreekuren: donderdag 18.00-17.00 uur en evt. na telef. afspraak. .

CHRISTELIJKE MaVOSCHOOL
Sophiaweg 10, Zandvoort, tel. 02507 - 44 40.

Directeur: J. R. Berkenbosch, tel. 02507 - 42 83,

Spreekuren: dl. 19.00-20.00 uur en na afspraak.

KONINGIN WILHELMINASCHOOL voor CHR. MAVO
(dependance van de Prinses Ireneschool voor Chr. MAVO).
Nassaulaan 37, Haarlem, tel. 31 07 33.

Directeur: G. J. Beekhuls.

Spreekuren: maandag 14.00-15.00 uur en na afspraak.

PRINSES CHRISTINASCHOOL voor CHR. MAVO
De Bazellaan 10, Haarlem-Parkwljk, tel. 33 21 67.

Directeur: C. Versloot.

Spreekuren: di. 14.00-15.00 uur en na afspraak.

SCHOLEN TE HEEMSTEDE

CHRISTELIJK ATHENEUM „ADRIAEN PADW"
Ir. lelylaan 10, Heemstede, teL 28 12 07.

Rector: Drs. M. Scheffer.

Spreekuren: woensdag 13.00-14.00 uur en na telefonische afspraak.

GERRITBARGERSCHOOL voor MAVO
Koediefslaan 73, Heemstede, tel. 28 23 80.

Directeur: J. Hulsbos.

Spreekuren: woensdag 14.00-15.00 uur en na afspraak van 19.00-20.00
uur.

M.I.V. de cunsus 1975/1976 zal een 2e klas HAVO onder verantwoordelijkheid van het Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem als dependanceklas
geplaatst worden in het gebouw van het Chr. Atheneum „Adriaen Pauw"; evenzo een 3e klas HAVO mi.v. de cursus 1976/1977. Het HAVO-onder-
wijs in de 4e en 5e klas zal t.z,t. gevolgd kunnen worden aan het Eerste Christelijk Lyceum.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Frangaise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Salie a Manger „La Reine" - Palisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bnreaa

[ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 584S*.

Gedipl. InstaU. - Erk. A.CX Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIGNING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN
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FIETS DE LENTE TEGEMOET
Wij hebben een grote sortering meri(en o.a.

GAZELLE

MAGNEET

enz., enz.

TWEEWIELERBEDRMF

VERSTEEGE B.V.

Haltestraat 18— Telefoon 4499.

J^i"^.

ïrTGt-*

WOONCENTRUM

Kruisstraat 11 - Haarlem
Telefoon 31 07 02
Zie onze enorme collectie

Bankstelien - Wandmeubelen

Klassieke en moderne

EETHOEKEN
Kleinmeubelen tegen de scherpste prijzen.

AI onze meulielaanbiedingen
tegen de scherpste prijzen.

Wilt u gezellig werken zonder
witte schort of witte jurk in een

Drogisterij Parfumerie en heeft u de
leeftijd van ± 19-20 jaar.
Solliciteert u dan eens bij ons.

Veel pers. contact met de Idanten en een
gezellige werlcsfeer.

Goed salaris.
Kerkstraat 6. Telefoon 5006.

DROG.PARF. „DE GAPER"

KERKSTRAAT 36

TELEFOON 5006

SOLARIUM
Per keer ƒ 3,—.

14 dg. bruiningskuur ƒ 75,—
Saiuia Wim Buchel,
Zandvoort, A. J. v. d. Moo-
lenstraat 47, tel. 5829,

privé 3965.

HONDENKAPSALON
RENéE SCHRAIVIM

Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,
oorbeliandeling, voet-
behandeling etc.

Hondenspecialist sinds 1955
Troelstrastr. 7, tel. 4999.

KONTAKTLENZEN

Ook voor u heeft Kontaktlens-
fnstfluut looman passende
lenzen in voorraad zow^el de
conventionele harde als de
comfortabele zachte lenzen.

Vraag gratis inlichtingen en
folder of maak direkt uw af-

spraak. Gratis proefperiode.

LOOMAN
Haltestraat 5, Zandvoort.

02507-2174.

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor af uw

nieuwbouw, verbouw en onderliouds-

werlcen..

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

DESSO
voor Zandvoort

Maak eens kennis met ons

•T INTERIEtlB,
Stationsplein 13-15,

telefOQn.Q2507s69I5 ,

.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT
b«

KtJIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975.

Nu ooh in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. RITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar !

HEERLIJK BRUIN
EN GEZOND!

VAKATURE GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT
Voor een

VROUWELIJKE KRACHT
bestaat de gelegenheid gedurende de zgmermaanden te worden

aangesteld als

ASSISTENTE
tegen een bruto maandsalaris van ongeveer ƒ 735,—.

Betroklcene zal worden belast met het toezicht op de Icinderen die
op het strand verdwaald zijn en tijdelijk op de politiepost worden

ondergebracht.

De aanstelling geschiedt voor de maanden, juni, juli en augustus.

Sollicitaties — gericht aan de Burgemeester van Zandvoort — die-
nen onder bijvoeging van een recente pasfoto te worden gezonden
aan de Hoofdinspecteur-Korpschef van Gemeentepolitie te Zand-

voort.

DÉicVaniiÉNlROÈkli

JK^ maardi^4Hdag-iM$t^

9
2° PAAR

vVSM^'
ITALIAANSE

TOMATEHPUREE
BLIK
70 gr.

^AFgiASr

SUPERIEURES

SIMIIÏ flacon 500CC

LITERBLIK

|mBiraspEP__öi
PINDAKAAS

^fSlAS/

^ PANZANi een Italiaanse

JB^

'W^r

«#ife^

VVS64C

TEMPO

TISSHEQOEKJES

DOOS
100 .^ ^^STUKS ytxi ggag

extra dik

en lang!

SGHDENVEIERS „^" vS"bals"hoenen^scbaatsen^

ENORME BAAL

BIDEMAARDE 5 LITER >2é' IS
JORDAN

TANDEHBORSTEl

medium
of

hard ;^

NESCAFÉ

^^^POEDERKDFHE
POT
200
gram

wsi*^

otage^k^!

dme^!

c&m^f

r'FSCHILDE

ïflMHBIjiAL^^
EisKÖ "pak" AQ

RflSEffAMJBU5K^T4rö"rlOr
(Sebastien Aubert) J^so

_ -

EHBlDERAHffSp^XjM

met dat handige ^^^ |

J^&ASl

daae^ki!

Bl^llHIBlIEHt ophangkoordje

I stuks yA^
PAPIEREN

ZAKDOEKJES P.K 80,

SNELDROGENDE

THEEDOEK es x 52 cm.

BARBA PAPA

I stuks J.5Cf

p^^^wAPPElSllMTJE uTER ^WJS^fi^^
"erlijke jus d'orange PAK_ J;^

jyuuiNNE^

r^^^ffisCHUllRW^^
.^^__,^_. TOMPOES ilS^ "
W^^ ViSBBBlUES HALFüTERBuOjgl^ |

9K

i

(Buit^ngéw|(rte

'

3.

ERDAL
^, SHOE-
^ MATIC

de nieuwe (handige) manier

van schoenen poetsen!

geen,

maars

PEDICURE!
SET

STOEL
UNICA
FINALE
de luxe

• 3 cm dikke zitting

BESTAANDEUIT: . 1 \^^^^X'^^:^^"^S ^

* EELTSCHAAF met mesje
UJ^^joor nog meer z.tgenot

EELTRASP in handige etui

géén

maan

CHINESE
SPERCIE
BONEN

^1K567GR.
onvoorstelbaar lekker!

géén

maars

.Aimfff

APPEL-

__ MOES
POT 720 GRAM

,
Koeleman, dus kwaliteit!

géén

maar:

O

je hunt het

IKVAN DEI

vrijdsgi KOOPAVOND
tot 9 u. in onze fllislen

te HOOFDDORP
en ZWANENBURG
(adressen: zie ondsrl)

halem
fB^'"

ï T,,«.nm«^ 1« WnkKt™" Ó?dotpi;D.mmdplein 188 194/Dur, d» Vlugll».!. 133;joh. Huirinjaton 180 18a/Molork.Ho 10 lA'dam Noo,dl .

De nieuwe
Ford Escort:

4meter klein,meer
dan4 personengroot

Ook met z'n vijven op reis, l<an alie bagage mee.
Dat bewijzen de 1 3 koffers en tassen die allemaal in de
292 liter kofferbak passen. Het stalen frame bescliermt

bovendien bij eventuele aanrijdingen van acfiteren.

Da's de typische doordachttieid die de Escort groot

heeft gemaakt.

Meefm op.Probeer'm uit __
Vanaff9309,-
Adviesprijs (incl. BTW) af fabriek Amsterdam.

Prljswijzingen voorbehouden.

Autobedrijyen Rinko
Oranjestraat 2-1 2, Zandvoort. Telefoon 02507-2323 en 2424

DENIM koslmiiiiis

diverse modenen en tinten

ƒ 109,- tot ƒ 139,-

SPECIAALZAAK VOOR* ï

HERENNODEériHEPÈNKlEDINI]

KERKSTR.20 TEL:3136
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HEROPEND na verhuizing „TOP SHOP"
GALERIJ KERKSTRAAT 22, ZANDVOORT

DE SLEUTEL

VINDT U BIJ

TOT DE MUZIEK

TOP SHOP

Neerlands Hoop
Exprex dubb. LP.

geen 33,

—

maar

19,90

George Baker
Selection

5 jaar hits

dubbel LP.
geen 20,

—

maar

16,90

10 jaar

The Cats
dubbel LP.
geen 29,

—

maar

16,90

De avonturen

van Calimero

geen 15,

—

maar

1,95

The Cats op

hun best

geen 14,95

maar

6,95

Ter gelegenheid hiervan, LP's (bovenstaande en vele andere) voor speciale prijzen. Wij

bieden u de grootste sortering in klassiek, jazz en exclusieve pop LP's o.a. uit de U.S.A.

zorg dat u er erbij bent. Tot ziens bij

P SHOP
Omdat we niet elke week verhuizen

nu als speciale

KNAL AANBIEDING de LP.
ALLE 14 FAVORIET

bij besteding van ƒ 15,— nu

slechts 50 cent

Koop platen nooit te duur, koop ze bij

Music shop, nergens goedkoper

Bij aankoop van bespeelde muziek-

cassette

EEN LEGE

CASSETTE GRATIS
Alles zolang de voorraad strekt

MÜZIEKCASSETTES
8 TRACKS enz., enz.

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en legden van alle bekende merken

BREEDTAPIJT, o.a. Hatema, Desso, K.V.T.,
Floegtapüt enz.

DrVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Linoleums Krommenie — Viltzell —
Balatred — Tapiflex — Heugafelt tegels.

Alles voor uw woning !

Luxaflex jalouzieën — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

C©
Of 't leven langh of kort moogh duuren,

Ay, woecker met uw kostbare uren.
Vondel (1587-1679)

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07
bü de Kostverlorenstraat

levert u kostbare uren, waar u altUd mee woekeren

kunt. zyn uurwerken zijn betrouwbaar, ü kunt
er altyd van op aan.

Komt u maar eens Wjken In zUn sliowroom.

't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met
electronlsche apparatuur.

U MOET BESLIST EENS EVEN KOMEN KIJKEN \

V vindt o.a. een zeer bijzondere collectie GESORTEERDE
VOORJAARSBLOEMEN. Uitbundig en vrolijk!

Ook een uitgebreide sortering in bloeiende en groene kamerplanten.
Kom echt eens iets bij ons uitzoeken. Er is keus genoeg!

iloemen-

//ERICA
ff

GROTE KROCHT 24 — Anno 1908 — TELEFOON 2301

I tevens uw

iROENESTEiN 'ooijgieter en

Kam. Onnesstraat 38 S3nit3ir~
ZANDVOORT
^°'°'°°"°°''°'

installateur

""^ DE KAASHOEK
GAAT NIET MEE MET DE PRIJSSTIJGING.

LET DUS OP ONZE AANBIEDINGEN !

500 gr. BOEREBOTER S,99 500 gr. heerlijke zachte GATENKAAS
250 gr. ROOMBOTER 1,79 van 4,90 voor ...^ _ 3.95

500 gr. JONGE KAAS voor 5,50 ^°^ hebben
"^^i^^J^j^^^^

sortering

HALTESTRAAT 38 - TELEFOON 5000
TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

Mariaschool basisonderwijs

Koninginneweg 1

Telefoon 2765

Hoofd: J. B. Nelissen

Micolaasschool basisonderwijs

Agatha-

kleuterschool

Lijsterstraat 6

Telefoon 3266

Hoofdleidster:

J. A. F. L. Heemskerk

Celsiusstraat 61

Hoofd per 1 aug.r
Th. C. M. Balvers

Thans wnd. hoofd:
mevr. M. v. d. Meulen

KENNISMAKINGS-
AVOND

op donderdag 27 febr.,

8 uur in de school

't Zeepaardje

kleuterschool

Linnaeusstraat 4
Telefoon 5093

Hoofdleidster:
E. J. M. Vonk

INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
Vanaf heden staat de inschrijving open voor het schooljaar 1975 - 1976.

Aanmelding: ledere dag na .schooltijd (graag vóór 1 mei).

IneenRenaultmethersens
rijd je nooitop je zenuwen.

In het stadsverkeer heb je vaak
stalenzenuwen nodig om 't hoofd koel
te houden. Vooral als dat hoofd er
- in 't avondlijke spitsuur - al een dag
vrerk op heeft zitten.

Prettig als je dan in een komfor-
tabele auto rijdt met veelbinnenruim-
te en 'een perfekt ventilatiesysteem.

In een ruime Renaultmetvoorwielaan-
drijving.

Ideaal wordt het als die rustge-
Aii.enm.t,

vende Renault bovendien een stuk denken en
doenvan u overneemt. Door automatische trans-

missie met een elektronisch brein.

Snel Het Renaultboek 1975 halen bij:

Autobedrij\reii Rinko,

Oranjestraat 2-12,

Zandvoort 02507-2323

2424-3360

n rem* en gaspedul.

na's dik in4-kleuren-

druk) met de 1975

modellen,

Dan hoeft u niet te schakelen.

Niet te ontkoppelen. Dan wordt het

voor u gedaan. Feilloos.

Bij de automatische Renault-trans-

missie is een elektronisch brein. Deze
„hersens" kiezen in elke situatie de
juiste overbrengingsverhouding.

Over de Renaults 12 TR, 15 TL, 15

TS, 16 TL, 16 TS, 16 TX en 17 TL met
automatische transmissie kunt u lezen
in het nieuwe Renault boek (124 pagi-

{^RENAULT

ErzijnZauioinatische Renaulls
meielektronisch brein.

CEMEENTE ZANDVOORT

BEKENDMAKING

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat ingaande maan-
dag 24 februari 1975 gedurende een maand op de secretarie, bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage
ligt het ontwerp van het bestemmingsplan „Dr. C. A. Gerkestraat"
betreffende de percelen Dr. C. A. Gerkestraat 14 t/m 18, 28 t/m 54,
15 t/m 27, 45 t/m 57, 89 t/m 97 en Tolweg 4, 4A en 6.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schrifte-
lijk bij de gemeenteraad bezwaren tegen dit ontwerp Indienen.
ZANDVOORT, 12 februari 1975.

De Burgemeester voornoemd,

A. Nawijn.

HA! BLOEMEN EEN
PRACHT CADEAU

!

Maar ook onze planten-
bakjes zijn subliem

!

BI.OEMENHUIS

„V. d. Mey"
J. BLUYS
Haltestraat G5
Zandvoort

We hebben vast wel wat voor U !

De specialist in al uw bloemwerken !

Tropische vogels
Parkieten
Bamsleri
Muizen
Tropische vissen
Boeken over uw iicihebberQ

WEZENBEEK,
Bouwes Passage 17.

Telfoon 5734.

UW TRAP BEKLEDEN?
vraae advies van uw
specialist.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

Protestants Coöp. Begrafenisvercniglng U.A.

Goedgekeurd blJ Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Ueerenstraat 20 — Tel. 31 37 53 - 31 04 57
Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE UNTBIEUEN.

SCHOENBOETIEK HARMS
DIACONIEHUISSTRAAT 5A

Bij ons nu reeds leuke voorjaarsschoenen

— DAMESKLOMPEN van 39,95 voor l9y95

— KINDERKLOMPJES vanaf l4j95

— LEDER HERENSANDALEN IS^SS

Helioform steunschoenen passen en zitten als gegoten.

SCHOENBOETIEK HARMS
Diaconiehuisstraat 5A (zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

¥MSPAR

de verf die weldegelijk jaren meegaat
KEUR VERF
Paradijsweg 2

Telefoon 5602
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Heriniieringeii aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT

in deBEZETTINGSTIJD
Nu we bü de aanvant; van onze artike-

lenreeks over de Zandvoortse Uezettings-

lört .
(waarover wel een boek zou te schrij-

ven zün) al enige tijd bezig zijn met de

sloop van bet oude Zandvoort, de alles

beheersende ellende van deze tüd, mag
daarin zeker de watertoren als hoogte-

punt van deze afbraak niet ontbreken,

een hoogtepunt, dat tevens een diepte-

punt werd van de sloop-periode, al volg-

den daarop nog wel enkele gebouwen,
onder andere die van het Grand Hotel

Wüst.

Noojl gedacht

Eigenlijlc had nooit iemand van de toen

nog ongeveer 1400 zielen tellende ge-

meente gedacht, dat de bezetter zich aan
dit bouwwerk: zou vergrijpen. Want de

magistrale toren beheerste al dertig ja-

ren lang liet beeld in Zandvoort. Vooral

de oude Zandvoorters hadden er dierba-

re en onvergetelijke herinneringen aan.

Hij stond daar trots op het duin met aan
zün voet de oude Noordbuurt met zUn'
vele pittoreske straatjes, die toen reeds

met de grond waren gelUk gemaakt.
De toren werd gebouwd in 1912 en in ge-

bruik gesteld in 1913. Hij was in Zand-
voort een begrip bij jong en oud en een

geliefde uitkijkpost voor de badgasten,

die menigmaal naar boven klommen om
van dit hoogste punt in Zandvoort af

van het panorama te genieten. De fraaie

bouw trok daarbij ook steeds grote be-

langstelling. De toren bevatte twee bas-

sins.

Toen in 1942 het slopen van de gebou-
wen aan de zeezijde van Zandvoort vrij-

wel werd voltooid, kwam de toren geheel

geïsoleerd te liggen. Oude, vertrouwde,

historische plekjes, verdwenen meer en
meer, straten en pleinen werden weer
duinen en in de tweede helft van 1943

stond het oude. trotse bouwwerk geheel

alleen op zijn hoge duin achter de zee-

reep. Er was niets meer omheen, niets

meer rondom, alles was ten offer geval-

len aan de sloopwoede van de bezetter.

De Zandvoorters maakten zich zorgen
om hun toren. Men sprak er in het opep-
baar niet over, maar diep in ons aller

hart leefde de vrees, dat hiJ ook zou
worden gesloopt. Achteraf bezien leek

alles erop te wijzen, dat ook de Duitsers

tot het laatst toe hebben gewacht met
de sloop van. De direkteur van het wa-
terleidingbedrijf, de heer A. A. Cense
speelde in het aanvankelijk uitstel een
grote rol. HÜ wees er de bezetter steeds

op, dat de toren voor de watervoorziening

in Zandvoort onmisbaar was en heeft

zich tot het alleruiterste ingezet, om het
gebouw voor Zandvoort bewaard te la-

ten blijven.

Toch 'gebeurd
Maar ook zijn keiharde en moedige in-
breng mocht tenslotte niet baten. De
vrees voor een op handen zijnde invasie,

die mogelijk in de buurt van Zandvoort

zondag 23 februari 1975
NEDERLANDS HEEVORMDE KERK

10 uur gem. dienst in geref. kerk, ds.

C. Mataheru

Jeugdhuis: 10.30 uur, jeugdkapel, the-

ma: Wat is missionair gemeente zijn

GEREFORMEERDE KERK
10 uur herv.-geref. dienst, ds. C. Mata-
heru; 19 uur ds. Radja Haba, Timor

NEDERLANDSE PROTESTANTEN
BOND

10,30 uur ds. L. Koopmans, doopsgez.,

Haarlem

ROOMS KATHOLIEKE KERK
eucharistieviering met medewerking
van dames- en herenkoor. Bijkerk-N.:
eucharistieviering met orgel en samen-
zang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging Madoerastr.
1. Haarlem-N. Zondag 9.30 en 16 uur,

woensdag 20 uur

NED. CBR. GEM. BOND
Voorlopig geen samenkomsten in huize
'Pniél'. Nadere inlichtingen tel. 4778

JEHOVA'S GETUIGEN
Inlichtingen D. v. d. Pluym, Paradtjs-
weg 16, tel. 6812

VOLLE EVANG. GEM.
ledere dinsdag 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15

zou worden uitgevoerd, werd tenslotte bij

de Wehrmacht zó groot, dat men van
hogerhand opdracht gaf, óók de toren te

vellen, omdat deze van zee uit een te be-

langrUk oriënteringspunt zou zijn om
hem te laten staan. Het was Intussen
augustus geworden en nog steeds gebeur-

de er niets en net begon aller hoop weer
een beetje te herleven toen begin sep-

tember door de plaatselijke bezettende
macht bekend werd gemaakt, dat de
Zandvoortse water- en uitzichttoren om-
streeks half september zou worden opge-
blazen.

Het bericht kwam als een zware schok
voor het schamel aantal inwoners, doch
vrijwel direkt daarop moest het perso-

neel van de bedrijven aanvangen met
het ontruimen van de toren. De water-
voorziening werd, zij het ook proviso-

risch — geregeld via het pompstation In

Bentveld en de bassins In de toren wer-
den leeggepompt.
Alles van enige waarde werd weggevoerd,
lichtleidingen en de gehele Inventaris

werden verwijderd en omstreeks 10 sep-

tember was het bouwwerk, de eens zo

trotse toren, nog slechts een hol en doel-

loos gebouw dat echter nog altijd trots

en ongebroken op het hoge duin stond.

Ook de ramen, deuren en vensters wa-
ren er evenwel uit verwijderd, slechts de
toren alleen stond er nog.

Fataal bericht
Toen kwam het fatale bericht. Op vrij-

dag 17 september 1943, 's middags om 2

uur zou de toren worden opgeblazen. Het
was een bericht, dat de inwoners met
schrik en ontsteltenis vervulde, omdat
men tot het laatst toe was blijven ho-
pen, dat het zover niet zou komen.
Doch enkele dagen daarvoor verscheen
de Duitse genie, die begon met het boren
van diepe gaten in het beton, dat hard
bleek als ijzer en bovendien zó zwaar
bewapend, dat ieder ogenblik een boor op
de ijzerconstructie stuk draaide.

We hadden er diep lu ons hart enorm
veel schik over, dat deze reus zich niet

zo maar zonder meer liet vellen, doch dat
de Duitsers met dit 'rot-karwei' niet erg
ingenomen waren, behoef ik u zeker niet

te vertellen. Ze gaven daarvan dan ook
menigmaal blijk, alsof het onze schuld
was, dat de toren zo uiterst solide ge-
bouwd was en hecht in elkaar zat. Op
14 september was het geheel van boven
tot onder ingeboord en begon men met
het plaatsen van de trotyl-ladingen. In
elk boorgat werd een trotyl-patroon ge-
plaatst, waaraan een lont was bevestigd,

die weer onderling met andere lonten
verbonden werd.

Laatste bezoek
Op die fatale dag, vrijdag 17 september
bracht ik in de ochtenduren met de di-

rekteur van de bedrijven, de heer A. A.

BURGERLIJKE,
STAND '

ZANDVOORT
Geboren buiten de gemeente:
Jeffrey, zv Sijbrand Drominel dn Grietje

Sophla Veld; Dlttmar, zv Johannes Ma-
rinus Tukker en Ida Maria Spaansen.

Ondertrouiod:
Hans Drost en Johanna Catharlna van
Putten; Cornelis René Boonman en Cor.

nelia Margaretha van der Werff; Peter

Johan Koper en Conny Schuiten; Dirk

Martijn Dorlssen; Marlanne Disselköter;

Franciscus Nieuwenburg en Willy van
Waardenberg.

Gehuwd:
Jan Abraham Vermeulen en Ellen Sl-

monne van Gtjn.

Overleden:
Catharlna Gijsberta Repko, oud 79 jaar,

gehuwd geweest met Hendrik Cornelis

van Donselaar.

Overleden buiten de gemeente:
Andries van Woerkom, oud 83 Jaar, ge-

huwd met Helena Gerdina van Viersen;

Catharlna Kokké, oud 47 jaar, lerares

NO; Johanna Saager, oud. S7 jaar, ge-
huwl met Dirk Zuidam.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

Vrijdag 21 februari 10.30 — 23.20

Zaterdag 22 februari 12.00 ,—
Zondag 23 februari 12.46 — 13.14

Maandag 24 februari 1.49 — 14.09

Dinsdag 25 februari 2.42 — 14.58

Woensdag 26 februari 3.27 — 15.40

Donderdag 27 februari 4.07 — 16,21

Vrijdag 28 februari 4.48 — 17.05

Springtij: 28 februari

Doodty: 21 februari.

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieven men bU bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten by te tellen.

SPORTUITSLAGEN
SPORTUITSLAGEN
ZATERDAG 15 FEBRUARI

VOETBAL
Zandvoortmceuwen
ZOB 1—Zandv.m. 1, 0-0

Zandv.m. 2—j. Hercules 2, 2-0

ODIN 8—Zandv.m. 3, 1-3

Zandv.m. 4—ODIN 13, 3-5

A-junioren:
J. Hercules 1—Zandv.m. 1, atg.

Zandv.m. 2—SMS 3, 3-0

D-junioren:
RCH 1—Zandv.m. 1, 0-1

DSS 2—Zandv.m. 2, 3-0

Zandv.m. 3—v. Nispen 2, 4-1

C-junioren:
RCH 1—iandv.m. 1, 2-2

RCH 2—Zandv.m. 2, 9-0

Zandvoortm. 3—Bl.daal 4 2—1

TZB
KIC BI—TZB BI, 1-0

Hoofddorp B5—TZB B2, 0-3

TZB Cl—Hlllegora Cl, 6-0

EDO C4—TZB C2, 4-3

HANDBAL.
Zandvoortmceuwen
m.a, Zandv.m. 1—ADO 2, 20-7

ZONDAG 16 FEBRUARI

VOETBAL
Zandvoortmeeuwcn
Zandv.m. 3—Waterloo 2, 0-0

Kennemers 4—Zandvjn. 5, 2-3

Alliance 7—Zandvjn. 9, 3-3

De overige wedstrijden gingen wegens
afgelasting niet door.
A-junioren:
EDO 1—Zandv.m. 1, 0-0

TZB
Alliance—TZB, 5-2

Spaamestad 2—TZB 2, 1-0

V. Nispen 3—TZB 3, 6-0

Cronjé 4—TZB 5, 2-6

Schalkwijk 6—TZB 6, 0-2

KIC Al—TZB Al, 1-2

HANDBAL
Zandvoortmceuwen
d.s.: Zandv.m. 1—Wijka. Zee 1, 6-6

Zandv.m. 2—BUnkert 3, 6-3

h.s.: Zandv.m. 1—Slof«rvaart 1, 9-17

d.J.: Zandv.m. 1—Odin 1, 4-11

h.J.: Limvlo 1—Zandv.m. 1, 26-16

J.p.: Blinkert 1—Zandv.m. 1, 3-16

m.p.: Umond 1—Zandv.m. 1, 1-11

KIC 2—Zandv.m. 2, 11-1

Cense een laatste bezoek aan de toren.

Het was een sinister en luguber bezoek
en ik zal het miJn leven lang niet meer
vergeten. De heer Cense evenmin. We
klommen langs de betomien trappen om-
hoog. Overal uit de muren hingen de la-

dingen en bungelden de lonten naar be-

neden, hier en daar weer samengevoegd
tot één grote bundel,
Door de open gaten, die eens de vensters

waren, zagen we Zandvoort beneden ons.

Kunt u zich enigszins voorstellen, wat er

in ons omging? Neen, dat kan niet. Dat
zou u zelf (verknocht aan Zandvoort)
hebben moeten meegemaakt. We zagen
een stil, verlaten dorp, waarin geen mens
te bekennen was. Een troosteloze aan-
blik leverde toen ons half verwoeste dorp
met een strand, dat leeg lag en aan de
duinvoet slechts bunkers te zien gaf, zo-

ver het oog reikte. Bunkers, prikkeldraad
en afbraak dat was het trieste beeld dat
we van dit toen hoogste^ punt van Zand-
voort te zien kregen en het greep ons
dermate aan, dat we beiden bleven zwij-

gen, óók bij de afdaling.

En ik vraag mij nu nog af, wat er toen
moet zijn omgegaan in de heer Cense,

die tot het laatste moment verbeten
heeft gevochten voor het behoud van
ZIJN toren, voor hem een dierbaar

kleinood en niet alleen voor hem. maar
voor alle inwoners van Zandvoort, de in-

woners van toen en van voorheen. Maar
we dachten ook aan de weggevoerde
Joden-inwoners, aan de andere geëvacu-
eerden en aan de totale chaos, die Zand-
voort dreigde te worden. Veel, zéér veel

heeft de heer Cense voor het behoud van
de water- en uitzichttoren geriskeerd.

De reus geveld
Om 10 uur in de morgen, op vrijdag 17

september 1943 kregen alle inwoners
aanzegging dat ze om kwart voor tweeen
alle ramen en deuren in hun huizen
moesten openzetten. Omstreeks haJf twee
verzamelden zich een klein aantal men-
sen op het Gasthuisplein. Bakkery van
der Werff en 'Ons Huis' waren toen de

dichtst biJ zee gelegen gebouwen gewor-
den. Zoals ik al zei: de belangstelling

was niet groot, de meeste inwoners durf-

den blijkbaar hun huis niet uit. (Mijn
vrouw ook niet). Hoogstens 200 perso-

nen waren er aanwezig, waaronder vele

geboren en getogen Zandvoorters.

Onvergetelijk
Die laatste minuten vóór de explosie zal

ik evenmin ooit vergeten. Er hing iets

ondefinieerbaars, iets gruwelijks in de
lucht! Iets onvoorstelbaars. Want vlak
voor ons stond die toren, die kolos, dat
beeld van Zandvoort, dat er binnen en-
kele ogenblikken niet meer zou ziJn. We
keken aanhoudend op onze horloges, zo-
wel de heer Cense als ik, naast wie ik

toen weer stond. Onze zenuwen waren
tot het uiterste ' gespannen. Het was er

angstig stil, daar op dat Gasthuisplein
op die snikhete middag van vrijdag 17

september 1943. '
"

Toen... om precies twee uur klonk er

onder aan de voet van de toren een ge-
dempte explosie. We waren in Zandvoort
met het knallen van mijnen en dergelij-
ke wel wat gewend en dus klonk ons de-
ze ontlading van samengeperst geweld
betrekkelijk mild in de oren. Het werd
geen daverende knal, vermoedelijk om-
dat de samengebundelde kracht van de
explosie vry diep onder de grond was
aangebracht. Er sneuvelde in het dorp
dan ook geen ruit en geen deur werd uit

z'n voegen gerukt.

Stofwolk
Direct na de e.xplosie versoheen er onder
aan de voet van de toren een enorme
stofwolk, die snel groter werd. Geen
steenbrokken vielen om ons heen, geen
zand of puin, hoewel we er toch vrijwel

bovenop stonden. De stofwolk bleef als

een grijze sluier rondom de toren han-
gen. Toen zagen we het majestueuze
bouwwerk nog even blijven staan, waar-
na het als door een reuzenhand leek te

worden opgetild. Recht omhoog ging de
kolos, om vervolgens heel, héél langzaam
over te hellen naar de noordzijde, maar
de toren bleef heel, ook in deze majes-
tueuze val, die zich langzaam voltrok,

maar de zware dreun, die het bouwwerk
gat, toen het nog steeds in z'n geheel op
het duin viel, betekende tevens het diep-

tepunt van een sloopperiode, die Zand-
voort van een steeds in betekenis toene-
mende badplaats had teruggebracht naar

WEEKQU)

ARTS:
inlichtingen over de weekenddiensten
worden verstrekt via het telefoonnum-
mer van de huisarts:

dokter Anderson — 2035

dokter Drenth — 3355
dokter Plieringa — 2181
dokter Mol — 5091
dokter Zwerver — 2499

dokter Bouman — 5091

TANDARTS:
bU afwezigheid belle met 023-313233

WIJKVERPLEGING:
zr. C. Havers, Gasthuishofje 27, tel.

2791

APOTHEEK:
van vrijdagavond 21 febr. half zes tot

maandagmorgen 24 febr. 8 uur: de
Zeestraat-apotheek, N. van Berkel,
Zeestraat 71, tel. 3073

VERLOSKUNDIGE:
mevr, C. P. Struyk-Reus, Staten Bol-
werk 10, Haarlem, tel. 023-320434, b.g.g.

023-313233

HULPDIENST:
tel. 023-243340

DIERENARTS:
bil afwezigheid van de gewenste arts

raadplege men uitsluitend telefonisch

de Veeartsendlenst te Haarlem, tel.

023-313233

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 3737 (ook bulten kantooruren)

POLITIE:
.

tel. 4444

BRANDWEER:
tel. 2000

een stil. vorpieten d;;'n. ver:(>ten door
elkeen, die er niets te !na'.:en hEÓ .^Ici.

het opblazen van de toren had de oezet-

ter een zinloze, daad v.an vandaUsino aan
Zandvoort bedreven. ,

.
,

Unieke foto's

ü vindt het toch niet gek, dat velen —
waaronder ook ik — huilden, toen we de
kolos zajten vallen. Van dit vallen zijn

een aantal unieke foto's bewaard geble-
ven, die door Ton Bakels (vanzelfspre-

kend clandestienj werden vervaardigd
van een plat dak af In de direkte omge-
ving. Ik toon ze u hieronder. Deze foto's

ziin in de loop der jaren bekend. Ja be-
roemd geworden in binnen en buiten-
land.

Maar ook, toen hij eenmaal las, gaf de
kolos voorlopig geen krimp. Slechts de
bovenste koepel was eraf gebroken. Meer

''
. i-rn .

.

'
•

•• ;>e-i

(.'.r '.et ;, (.-'
, i'.. :; : fn. Ie

branden en n Jaa '. • ~-a ru dna.",.io.

yeej- nieuwe '•::p;f..iic; iiodlï- Het biec',:

e?n bijna ondneilijk werk. deze hechte
en EOlide oude Zandvoortse water- en
uitzichttoren naar de puinstortplaats te

vervoeren. Maandenlang is men er mee
bezig geweest.
Maar voor mij persoonlijk blijft vrüdag
17 september 1943 het dieptepunt van
Zandvoort In de bezettingstijd. Het heeft

mU sterk aangegrepen.
fwordt vervolffd»

Nadruk verboden. Kuyper sr.

E.M.M. wil "'7 ""P"^'""
bibliotheek

bouwen in

Noordbuurt

Klaverjassen

voor het o-ehan-

dicapte kind en

Groot Kijkduin
HAARLEAf — Woejisdapr 2Ct jehruari

wordt er in de kantine van de konink-
lijke Droste Cacao en Chocolade fabrie-

ken aan de Haarlemse Harmenjansweg
een grori klaverjastocrnooi gehouden
voor losse koppels.

De baten van deze avond gaan naar de
Dr. W. M. Phelps stichting voor spas-

tische kinderen te Amsterdam, terwijl de
opbrengst van het buffet en de gardero-
be naar het Zandvoortse kindertehuis

'Groot 'lijkduln' gaat.

Degenen, die door deelneming het ge-

zonde en gehandicapte kind willen hel-

pen kunnen zich opgeven bU de sekre-

taris O. O. de heer D. Groot. Hagestraat
6 te Haarlem, telefoon 327315, uitslui-

tend tu.ssen 18.0() en 19.00 uur.

Het klaverjassen begint om kwart voor
acht. Voor loterij en kaarten zün ne-
gentig prijzen beschikbaar, waaronder
twee transistor radio's.

Scholieren

planten bomen
ZANDVOORT — Dinsdag 25 februari

zullen leerlingen van de zesde klassen

van de Hannle Schajtscliool, Oranje
Nassauschool, Mariaschoool en Dr. Al-

bert Plesmanschool voor basisondeneijs

bomen planten langs de Jhr. Quarles van
Vjjordlaan en de Kostverlorenparkweg.

De plantaktie begint om tien uur en
staat in het kader van ^o Nationale
Boomfeestdag, nelke jaarlijks wordt
gevierd.

Op die dag planten tienduizenden Ne-
derlandse schoolkinderen hun boom en
getuigen daarmee vaii het alom groei-

end besef, dat de natuur en het land-
schap van Nederland voor verarming
moeten worden behoed om de Nederlan-
ders een omgeving te waarborgen, waar-
in het goed wonen en werken Is.

De plantaktie, waaraan een beperkt aan-
tal schoolkinderen kan deelnemen, staat

In Zandvoort onder leiding van perso-
neelsleden van de dienst van publieke
werken. Na afloop zullen de scholieren

een traktatie worden aangeboden In het
bejaardentehuis 'Huis in het Kostverlo-
ren.'

(Bultin ï«rint«ooriiiin dar reJiku«)

ZANDVOORT — In de rubriek met oog

en oor het torp door van 13 februari

jl. werd geschreven dat Zandvoort niet

meer over een Muziekkapel beschikt.

Niets Is echter minder waar, op de eerste

plaats wordt elk Jaar de Boeren-kapel

'De Kwallcntrappers' geformeerd uit de

Zandvoortse Muziekkapel.

Op de tweede plaats wordt er achter de

schermen druk gewerkt c;i geoefend om
met de Muziekkapel dit Jaar voor het

eerst weer naar buiten op te treden ; on-

ze repetities houden wÜ op maandag-
avond van 8 tot 10 uur in het Gemeen-
schapshuis.

Ook willen wij met 8 jaar ervaring Kar-
naval, toch wel even naar voren brengen
dat het dit Jaar op een uitstekende wij-

ze georganiseerd was.

Met dank voor plaatsing, verblijven wiJ

namens het bestuur
Zandvoorts Muziekkapel

P.S. Het Anjerfonds Noord-Holland
heeft de Zandvoortse Muziekkapel een
uitkering van ƒ 700,— toegekend, voor

het aanschaften van instrumenten. U
begrijpt dat wij zeer erkentelijk zijn voor

deze subsidie, en willen graag hiermede
de bevolking op roepen de collecten van
hot Anjerfonds te gedenken, waardoor
het mogelijk Is om diverse verenigingen

te steunen.

ZANDVOORT — !)p v.min-- -

"int 'Kendrnchl !ïiaa!ï( msr:'" -'

o~5cveri"B: vüm de achf'^nr!?-!!'; .''"

tementen feilende '."Vric Kerhnianfl *'

a.in <le Histcrslraat beslist Rocn pKr.t

achter de woningbouw voor bejaarden.

De voorzitter van de wonin';boinvveren!-
ging de heer W. M. B. Bosman, maakte
na het helen van de eerste paal door
o»d-wcthouder Arie Kerkman. vorige
week woensdagmiddag, in een toespraak
bekend, dat er in Zandvoort nog .steeds

grote behoefte bestaat aan wnnlntjen
voor mensen op gevorderde leeftijd.

In de Noor(ll)uurt

Met deze wetenschap voor ogen lieeft E.
M. M. zich by de gemeente gemeld als

gegadigde voor de bouw van een aantal
woningen in de Noordbuurt. E. M. M.
hoopt op deze wijze mede een aanzet te

kunnen geven voor de wederopbouw van
dit gedeelte van het oude dorp.

Op 4 deccmebr van hot vorig Jaar
schreef het kollege van burgemeester en
wethouders dat de mogelijkheden voor
deze bouw nader bezien zouden worden
en dat hel kollege te zijner tild op deze
aangelegenheid zal terugkomen.
'WiJ als woningbouwvereniging hopen
echter niet, dat we niet al te lang In de
wachtkamer zullen moeten verblijven,'

aldus de heer Bosmar..

Sterre der zee

Voorts merkte de heer Bosman op. dat
E. M. M. het oog had laten vallen op hui-
ze 'Sterre der Zee'. 'Wij hebben ons bij

het parochiebestuur gemeld als gegadig-
de om. na afspraak, daar een aantal be-
Jaardenflats te bouwen, maar wij zUn
hierover nog in korrespondcntle.' aldus
de voorzitter van de woningbouwvereni-
ging 'Eendracht maakt macht'.

Zandvoort
ZANDVOORT — Het Jaar 1975 is goed

begonnen bij de Openbare bibliotheek

:i-<'c:voort. I'i vergelijking met Januari
• ir. li?t vorig jaar steeg het uitleencij-

>-. ],. vor'go maand met achttien pro-

fe-'. terwijl de bibliotheek er de laatste

twee maanden precies honderd nieuwe

?•—n heeft bügekregen.

D> nieuwe aanwinsten zijn:
•' S .'varor's: Opdracht; A-3 raketten.

K. Abma: Een onzalige erfenis.

i^hlergronden van arbeidersstrijd/vrii-

lioidstrijd in Zuidelijk Afrika.

T. .\kkermans: Wat is er in de vakbe-
•• ^ging aan do gang?
W. J. Alberts: Stad en platteland in de

Middeleeuwen.
P. Bakker: Vrouw aan boord. (Grote let-

trr ultg.i

Boa Buo-Wang: De gevangene van Mao
M A. Boi'lgakov: Verhalen van een

jniig? arts.

T. B. Brazelton: Het eerste levensjaar.

U. Bruseker: Unllever. Mancba, Philips

en de olieconcerns als Inflatiemakers.

N. V. d. Burgt; Balsporten.

J. J. Bylsma: Moard mei muzyk. (frlesi

Doe het zelf In huis.

A. C. A. van Doorn: Frankrijk.

P, Durbridge: De sjaal.

D. Eden: Spreek mij van liefde.

B. Eenhoorn: Vliegen voor je leven.

C. Eglolon: Oktober '44.

A. Geldcrblom: Gekkenwerk.
F. Gourdon: Zolang de vrees regeert.

A. de Graaf: Bedreigd geluk.

G. Grecnc: De keni van de zaak.

S. Groenveld; Naspel op Munster.

M. Giiscn: De kroeg van groot verdriet.

Insnraak bij ruimtelijke ordening en

wonen.
E To'iosco: De epn?;ame.

J, G. Jansen: Nederlandse sleepboten

J. .Tcyce: Solected stories from 'Dubli-

nors'

F, R. Kat: De Internationales.

H. Komelman: Dinsdag word de rabbi

woedend.
B. van der Klaauw: Alles over de Con-
corde en de Tupolev.
H. G. Konsalik: Engel der vergetenen.

C.Kray-SiJtsma: Vuurproef.

A. A. van dor Lugt: Dochters van Noë.

R. MacDonald: Schone .slaapster.

J. van Manen-Pieters: Dit is mijn haven.

M. D. Mosarovic: De mensheid op een

kruispunt.

•t (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor
kleuters, peuters, tceners

en STote mensen met
kleine maatjes.

Bnureweg 1-3, tel. 6580.

zijstraat v. d. Kerkstraat.

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn

Azalealasn 11, Beemstede
Telefoon 023-286214

SPECIAAL
PLANO TRANSPORT

FLINKE WERKSTER
GEVRAAGD
3 ochtenden per week.

Lunchroom Berkhout,
Kerkstraat 17, Zandvoort.
Telefoon 02507-3273.

Te koop gevraagd:
2-PERS. OPKLAPBED
met matras of te ruilen

tegen 2 éénpcrs. ledikanten
met matrassen.

Telefoon 1031.

TE KOOP:
2 pits olektr. kookplaat
ƒ 25,—; grote radio

ƒ 25,— ; grote ventilator

jf 25,— ; vouwwand ca.

2.35 x 2.50 m ƒ 175,—;
eiken boekenkast m.
schulfruiten ca. 130 x
1.30 m. ƒ 30,—.

K. Doormanstr. 10/6,

telefoon 3031.

Enorme sortcrijig

Diepvriezers en Koelkasten.

Rechtstreeks van fabriek,

met garantie. Bijzonder lage

prijzen.

Martex Holland B.V., Kou-
denhom 32, Haarlem.
Telefoon 023 - 31 53 00.

BEHANG RESTANTEN
voor de kamer, slaap-
kamer, keuken en kinder-
kamer, nu zeer voordelig.

KEUR VERF,
Paradijswcg 2, tel. 6602.

Gevraagd

:

nuisn. HULP
voor een halve dag p. w.

Telefoon 5810.

Te koop aangeboden:

GROEN SKAI
BANKSTEL
RADIOMEUBEL
met Ingebouwde piek up.

Telefoon 3403.

2 kamerflatje:
FLINKE HULP GEVR.
voor 1 middag p. week.
Telefoon 4291.

HUISH. HULP GEVR.
voor 2 ochtenden p. w.

Gerkcstraat 137, tel. 2563.

G<r\raagd:

WERKSTER
twee ochtenden per week
van 9 tot 1 uur.

Telefoon 7227.

Piet Heijnstraat 1.

wy hebben plaats voor een

PART-TIME
MEDEWERKSTER
op een modern gezellig

kantoor te Zandvoort,
voor de correspondentie,

administratie en receptie.

Brieven onder volledige

opgaven met opleiding en
Iceftyd.

Brieven onder nr. 470 bur.

van dit blad.

Jonge vrouw zoekt

WERK VOOR DE
AVONDUREN

Brieven onder nr. 471 bur.

van dit blad.
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Advies,toets en
test zijn belangrijk
Er zijn kinderen die van jongs af aan al weten wat ze

. later willen worden. Meestal zijn het de min of
meer spectaculaire beroepen die— meestal tijde-

lijk — in het brandpunt van de belangstelling van het
kind staan.

Het komt echter niet zo vaak voor dat het kind inderdaad ook kiest

voor het beroep waarvan liet vrocRer droomde. En liet gros van de
kinderen weet eigenlijk helemaal niet welke richting het uit moet. Zo
kunnen er tegen do tijd dat de leerling de lagere, basisschool gaat ver-

laten zowel bij de ouders ais de leerling zelf twijfels rijzen in de zin

van „Wat Nu?"
Gelukkig hoeft niemand de problemen alleen uit te zoeken. Tijdens

het doorlopen van de lagere school hebben de onderwijzers heel wat
indrukken opgedaan over de wijze waarop de kinderen zich over het

onderwijspad voortbewogen. Zo weet de onderwijzer in de regel wel
of het kind min of meer zelfstandig zijn weg zal kunnen vinden.

De onderwijzers weten ook welke eisen het voortgezet onderwijs stelt

aan de veerkracht en het doorzettingsvermogen. Want die wegen zit-

ten soms vol hobbels en kuilen.

Het lijkt raadzaam dat ouders — zeker indien zij het allemaal nog
niet zo zien zitten — bij de onderwijzer inlichtingen inwinnen. Na-
tuurlijk mag men daarbij met de onderwijzer van mening verschillen

over de capaciteiten van het kind. Overigens is het zeker ook van be-

lang zich rekenschap te geven van de ideeën van het kind zelf. Daar-
naast kan men altijd nog advies van een bureau voor beroeps- en
schoolkeuze inwinnen.
Er bestaan trouwens verscViillendc hulpmiddelen die naast het oor-

deel van de onderwijzer een steuntje in de rug kunnen geven bij de
schoolkeuze.Zo doen in de zesde klas van de meeste lagere scholen de
leerlingen een „schooltoets". Hierbij wordt de schoolkennis van iede-

re zesdeklasser met behulp van de toets vergeleken met de schoolken-
nis van elke andere zesdeklasser. Er komt een computer aan te pas
die de schriftelijke antwoorden op de vragen op alle mogelijke ma-
nieren met elkaar vergelijkt.

Voor de school die de leerlingen toelaat, js de uitkomst yan de school-

toets in de meeste gevallen een bevestiging van het oordeel van de on-

derwijzer van de lagere school. Het zijn ook niet de ouders, die op
grond van de uitkomsten van de toets een advies krijgen.

Een ander hulpmiddel is de psychologische test, die moet leiden tot

een advies aan de ouders. Deze test stelt vast hoe groot de intelligen-

tie is en onderzoekt meer aspecten van een kind dan met de school-

toets mogelijk is. Er wordt niet alleen gezocht naar wat het kind op
een bepaald moment presteert, maar naar wat het volgens zijn aanleg
zou moeten kunnen presteren. De schooltoets zegt dus: „Dit kind is

geschikt voor een bepaalde school" (advies aan de school). En de test

kan wijzennaar de meest geschikte richtmg.

Bron: „Wat Nu", uitgave van de Amsterdamse raad voor beroepskeu-

ze, Tolstraat 129, tel. 761527.
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Eén dak
Een lyceum is een onder-
wijsinstelling, waarin een
atheneum en een gymna-
sium samen gaan. Vaker
komt echter de combina-
tie van gymnasium, athe-

neum met havo voor.

Bij deze combinatie worden er

na het gemeenschappelijk
brugjaar 3 afdelingen gevormd:
gymnasium, atheneum en havo.

Deze afsplitsing wordt soms
echter ook pas in het 3e jaar

aangebracht. Daarnaast maakt
de wet op het voortgezet onder-
wijs behalve de vorming van
deze „horizontale" scholenge-

•meenschappen ook de vorming
van „verticale" scholengemeen-
schappen mogelijk.

Met horizontale scholenge-

meenschappen worden bedoeld
combinaties van scholen voor
lager beroepsonderwijs met een
mavo, havo, atheneum of gym-
nasium. Ook komen er scholen,

gemeenschappen voor in de
vorm van een combinatie van
een lts met een lagere, land-

bouwschool of van een lts met
een lagere huishoud- en nijver-

heidsschool, of met een school
voor lager economisch en admi-
nistratief onderwijs.

De combinaties mavo, havo,
atheneum, gymnasium zijn op
het ogenblik het grootst in aan-
tal, maar de combinaties van
mavo/lager beroepsonderwijs
zijn het sterkst groeiend. Be-
langrijk punt is het gemeen-
schappelijke brugjaar, van
waaruit dan binnen dezelfde

scholengemeenschap diverse

richtingen kunnen worden in-

geslagen. Zo'n scholengemeen-
schap werkt het gunstigst als

die in één gebouw is gehuisvest.

talen practicum

dreefzigt

bv.

dreef 12
haarlem
161=312739

SPOEDCURSUS „GASTVROUW»
Dit is een cursus voor iedereen die graag
met gemak wil representeren.

BEGIN
10/17 februari

LESDAGEN
U hebt gedurende 1 1 weken 3 dagen per week les

maandagavond 1 8.00-22.00 uur
woensdagavond 18.00-22.00 uur
zaterdagmorgen 9.30-11.30 uur

CURSUSDUUR
11 weken è 10 uren perweek = 110 lesuren,

VAKKEN
Maquillage
Houdingsverbeteren
Hairstyling

Bloemschikken
.
4 uren per week Engels of Frans naar keuze 1

weken -©Ike 'zaterdagmorgen: serveerkunde.
menuleer,,;orgSniseren van diners en party's in

het restaüreant ,,De Coninckshoek".

Deze cursus wordt mede verzorgd door de „Ecole de
couture et de mannequins" Charles Montaigne en hel
restaurant „De Coninckshoek".

Aanmelding en verdere informatie:

maandag t/m donderdag
10.00-12.00 uur
14.00-20.00 uur

Dreef 12 - Haarlem (bij hel Houtplein)
Telefoon 31 2739

Stichting Leergangen in de Algemene
Gezondheidszorg,
Louis Naarstigstraat 3, Amsterdam, telef . 1 3.1 8.1 8.

Inschrijving leerlingen voor de opleidingen

TANDARTSASSISTENTE.
Persoonlijke aanmelding iedere werkdag van 9 tot

12 uur.

Formulieren kunnen ook telefonisch worden aange-
vraagd.
Vereiste vooropleiding:

Mavo-4 of daaraan gelijkwaardige opleiding.

Onderwijsinstituut

Van de Velde
BriandlaanS—

5

Haarlem
Tel. 023-336868

Inschrijving geopend aanvraag september

Dagcursussen
RECEPTIONISTE
AFDELINGSSECRETARESSE
PRIVÉSECRETARESSE
STENOTYPISTE

.

BEDRIJFSTYPISTE

Avondcursussen:

steno, typen, talen, boekhouden, middenstand, mba,
receptioniste, secretaresse, stenotypiste.

VOLKSUNIVERSITEIT voor
HAARLEM en OMSTREKEN

FILMAVOND
6maart:Catch-22

CURSUSSEN
R. W. J. Schreuder: Volwaardige
voeding in relatie tot optimale

gezondheid en besctiavingsEiekten

Ir. S. J. Meijn: Naar een post-industriële

samenleving
Drs. J. H. Frijlink: Gedrag en functie

van de wolf in tiet wild

LEZINGEN
P. van Zalinge: l^ens en natuur in

Indonesië en Thailand
Mr H. E. Phaff: Toekomst van ons
verleden
P. Jongens: Restaureren, een vak apart

Dr B. M. Lensink: De functie van de
dierentuin in relatie tot de precaire

situatie van de dierenwereld
Drs. N. van der Blom: Erasmus
Mej. E. J. Zetteler: Haarlems zilver

J. Dijkstra en G. Fazzi: Vogels in de
Vijfheerenlanden; excursie, nog enkele
plaatsen

C. Beukelman: Natuurschoon in het

Gooi

HEEMSTEDE
Limburglaan 3, Petrakerk

Prof. Mr. Dr. M. Rooi]: Massamedia in

de branding
Dr. J. A. Noordijk: Peru

SCHALKERERF,
Bernadottelaan 201, Haarlem

Simon de Waard: Suomi, het land der
duizend meren

STUDIECURSUS
A. Knoll: Aanleg en onderhoud van de
tuin

EXCURSIE
Dr. Ir. E. C. M. Roderkerk:
Kennemerdulnen

TAALCURSUS
Korte cursus met talenpracticum voor
gevorderden.

Programma gratis verkrijgbaar bij de
Stadsbibliotheek, Doelenplein, of telefonisch

aan te vragen bij het secretariaat, 023-263485,

waar oo*c informaties verstrekt worden, of

370117.

R.K. Opleidingsschool
voor Kleuterleidsters

„LAETARE"
Haarlem,
Kleine Houtweg 129.

Tel. 023-313377.

Aanmelding van

nieuwe leerlingen:

liefst vóór 1 maart 1 975, na
telefonische afspraak, bij de
directeur.

INSCHRIJVING

LEERLINGEN

Gerardus Majellaschool

•voor L.E.A.0.

Lager economisch en
administratief onderwijs

Oiepenbrockstraat 4, Haarlem-Oost

Tel. 023-33.31 .27

Direkteur: G. A. W. Ahlers,

J. Addamsstraat 19, Haarlem.

Tel. 023-33.83.61.

Spreekuren maandag van 14.00-16.00

uur of na telefonische afspraak.

Opleiding voor funkties o.m. in winkel en
op kantoor. Duur van de cursus 4 jaar.

Mogelijkheid tot verdere studie na het

behalen van het LE.A.O.-diploma aan de
M.E.A.0. (middelbare opleiding) of avond-
ondenA/ijs M.M.S., I.N.A.S.-opleiding,

Onderofficiersopleiding, Politieschool.

Aanmelding van nieuwe leerlingen tele-

fonisch of schriftelijk voor 1 mei 1975.

iVlavo-exannen .....

en dan?
Kies voor een mens- en milieuvriendelijk beroep.

Kies voor een verzorgend beroep!

Opleidingen:
Middelbare beroepsopleiding Civiele Dienst

. toelaatbaar met minimaal MAVO-4 diploma of overgang naar 4e
klas HAVO-VWO of diploma INAS of vergelijkbare vooropleiding.

Duur: 3 Jaar. Opleiding voor leidinggevende functies in groot-

huishoudens.

Jeugdzorgassistent(e)
Toelaatbaar met minimaal 3 jaar mavo (dipl.) of LHNO-T (dipl.)

Duur: 2 jaar.

Inrichtingsassistent(e)
toelaatbaar met minimaal 3 jaar mavo (dipl.) of LHNO-T (dipl.)

Duur: 2 jaar.

Vormingsklas
toelaatbaar met minimaal 4 jaar mavo (dipl.) of overgang naar 4e
klas havo-vwo.

Duur: 1 jaar.

Woonflat
met 1 -persoonskamers voor pim. 20 vrouwrelijke studenten aan-

wezig. Pensionprijs thans ƒ 2700.

—

Amsterdamse huishoudschool
voor lager beroepsonderwijs.
Opleiding LHNO (alleen T-stroom, uitsluitend 4e klas). Toelating

tot de 4e klas na elders genoten voortgezet onderw/ljs.

Het diploma van deze opleiding geeft mogelijkheid tot doorstro-

ming naar het middelbaar onderwijs.

Beperkte plaatsingsmogelijkheid; spoedige opgave gewenst.
Spreekuur: maandags van 14.30-16.30 uur.

Prospectus op telefonische of schriftelijke aanvraag.

AMSTELACADEMIE

(de vernieuwde „Zandpadschool")

Moderne school voor middelbaar beroepsonderwijs.

Inlichtingen: Prinses Irenestraat 90, Amsterdam Nw.Zuid.

Telefoon 020-71 5911.

afscheid
van de
schoolbank
ispeen ^

afscheid
van de
spaarbank

want sparen is, naast studie,

een basis voor je toekomst.
Blijf sparen,
want als je 1 5 jaar bent, kun je

naast de gewone
spaarbankrente
een overheidspremie op je

spaargeld verdienen die erg
aantrekkelijk is.

Dit spaarplan heet
„de Zilvervloot",

een naam die je zeker
al vaak hebt gehoord.
Ze geeft hoge rente en
10% extra premie.
Het spaarplan van de Zilvervloot
kan je helpen veel grote wensen
in vervulling te doen gaan.

Wees verstandig,
spaar dóór
voor een
fijne toekomst

HOOFDKANTOOR:
F0NTEINLAAN5-
TEL. 023-319201

HAARLEM

/poorbohk
vjuo/t naderiond

gemakkelijk,één adres voor aluw geldzaken

SECRETARESSE
RECEPTIONISTE
Voor deze 10-maands BEROEPSOPLEIDINGEN Is de definitieve of

voorlopige inschrijving geopend. Prosp. op aanvraag. Aanv. sep-
tember.

INST.PONT HAARLEM. Tel 023 - 321895
STOLBERGSTRAAT10
(einde Tempelierstraat)

OndernemerscollegeKennemerlaiicl
Inschrijving

v/H DETAILHANDELSSCHOLEN HAARLEM

Scholengemeenschap

voor Lager en Middelbaar Ondernemersonderwijs

Briandlaan 1, Haarlem

afd. Lager: na basisonderwijs

OPEN HUIS op 11 maart 1975

van 19.00-21 .30 uiir

afd. IVliddelbaar: na Mavo, LDS ed.d.

De inschrijvingen worden gesloten nadat 4 brug-

klassen Lagere afd. en 4 eerste klassen Middelbare

afd. zijn gevormd.

I.v.m. grote belangstelling tijdig aanmelden.

Bel op voor uitgebreide BROCHURES en INSCHRIJFBIUETTEN 023-338599-338497
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Handballers sloten

slecht seizoen af
ZÏANDVOOKT — Voor het eerste heren-

Icam van Zandvoortmceuwen is de zaal-

liandbalkompetitie afgelopen. Met de

hakken over de sloot zö" de Zandvoor-
lers de kompetitie doorgekomen. Nu
Blauw Wit gedegradeerd is, houdt Zand-
voortmeeuwen de rode lantaarn vast

op de ranglijst. Aalsmeer is gepromo-
veerd in deze regionale klasse 3A.

Zondag verloor Zandvoortmeeuwen de

laatste zaalkompetltlewedstrijd in eigen

huls van Slotervaart.

Met rust stond men reeds op 3—6 ach-

terstand. De Zandvoorters hadden grote

moeite met het doorbreken van de ver-

dediging van de tegenstander.

Na rust bloeide het spel van Zandvoort-

meeuwen even op en vla snelle breaks

wist men Slotervaart tot op één punt

te benaderen 8—9.
Slotervaart zag tijdig het gevaar en het

korte, maar hevige offensief van de

Zandvoorters werd bekwaam afgeremd.

Slotervaart liep ui naar 8-11. Tot 9-11

Meld Zandvoortmeeuwen de- strijd span-

nend, maar toen klapte de ploeg uit de

badplaats in elkaar. Er werd niet meer
gescoord, terwijl Slotervaart in snel

tempo doorging. Zandvoortmeeuwen
speelde van dat moment af een verlo-

ren wedstryd en dat de eindstand door

Slotervaart bepaald werd op 9—17 was
eigenlUk niet belangrijk meer.

Zandvoortmeeuwen heeft het dit jaar

aanmerkelijk slechter gedaan dan het

vorig Jaar, toen men de zaalkompetitie

afsloot met een vierde plaats.

Zandvoortmeeuwen-speler Roel Hoogen-
doorn wijt dit slechte resultaat aan de

slechte opkomst bü de trainingen. 'Er

zit geen eenlieid in de ploeg, omdat
enkele spelers wegens werkzaamlieden of

studie veel trainingen moeten missen.

Daardoor raken we niet goed op elkaar

ingespeeld en dat komt tot uitdrukking
^

in de wedstrijden en vooral In de laatste
«{

duels, want de laatste weken draaiden
,

we wel erg slecht.'

In maart gaan de handballers het veld

weer op. Echter niet meer op het ter-

rein aan de Vondellaan, maar in het

binnenterrein van het circuit, waar het

verharde handbalveld van Zandvoort-
meeuwen inmiddels gereed is gekomen.
'Laten we echter hopen, dat het veld

zoals de afgelopen winter het geval was,

niet meer onder water komt te staan.

We hebben enorm te kampen gehad mot
wateroverlast en zijn blii, dat de zaak
momenteel droog ligt. Zelfs in de kleed-

ruimten heeft konstant een laag water
gestaan," aldus Roel Hoogendoom, die

het verharde veld een enorme aanwinst
voor de vereniging vindt.

Dames
Aan het eerste damesteam van Zand-
voortmeeuwen was het duidelijk te

merken, dat het kampioenschap al be-

reikt was. Zondag kwam men in de
Zandvoortse Pclllkaanhal tegen Wük
aan Zee niet verder dan een 6—6 eind-

stand, hetgeen betekende dfit de Zand-
voortse dames, de eerste komptitiepunt
in deze voorlaatste wedstrijd verspoel-

den.
De eerste helft deden beide teams het
erg kalm-aan en de ruststand W£is er.

dan ook naar 1—1. Aangetekend dient

echter te worden, dat Zandvoortmeeu-
wen het zonder Joke Paap moest doen
en de geblesseerde Tineke v. d. Koekelt
en Hedda Paap.
Op 9 maart speelt het damesteam pro-
motiewedstrijden in Amsterdam, welke
wedstrijden uitzicht geven op de regio-

nale afdeling.

Open badminton

jeugdtournooi
ZANDVOORT — In het thans afgesloten

kompetitie-seizoen 74-75 heeft de bad-
minton-vereniging LOTUS de stijgende

l^n In de wedstrijdresultaten door inzet

van spelers(sters) en trainer weten uit

te bouwen: met als resultaat, dat 3 van
de 7 seniorenteams het kampioenschap
in hun klasse behaalden. Deze kampi-
oensteams zijn: LOTUS 1, 3 en 4.

Het eerste team promoveert hiermee
naar de overgangsklasse. Het vierde

team wist zijn kampioenschap niet om
te zetten in promotie, aangezien de pro-

motie-wedstrijd op 2 februari met 5—

3

van Waterland werd verloren.

De overige senioren-teams wisten zich In

hun klasse te handhaven.
De 3 jeugd-teams, die dit Jaar voor het

eerst aan de kompetitie deelnamen, heb-
ben zich voortreffelijk geweerd tegen de
vaak veel sterkere tegenstanders. BC
Lotus vertrouwt erop, dat de wedstrijder-

varing van dit eerste kompetitie-seizoen
zeker zijn uitwerking zal hebben op de
resultaten van het komer.d seizoen.

Mede om dit te stimuleren organiseert

BC Lotus zondag 23 februari weer zijn

Jaarlijkse open Jeugd-toernool, dat van
10.00 tot 17,00 uur wordt gehouden In de
Zandvoortse Pellikaanhal.

Van een groot aantal verenigingen uit

Haarlem, Velsen en Amstelveen e.o. zul-

len jeugdspelers zich onderling en met
de BC Lotus-spelers gaan meten en strij-

den voor de hoogste eer.

1#'

Eén van de negen suksesvolle keren dat

Zandvoortmeeuwen de defaisie van Slo-

tervaart doorbreekt.

Op de foto het kampioensteam met trai-

ner en Zandvoortmeeuwen voorzitter J.

Brugman (uiterst rechts).

Off. dea!er

GAR/IOE H. STUUOER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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maandelijks

automatisch
een bedragje

laten overmalcen
vanuw privérekening

naar de
spaarrekeningen

van uw kinderen.

Geld en Goede Raad

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, telef 023-287650
Zandvoortselaan 179
Wllhelminapleln 21

J. V. Goyenstraat 20
Amstellaan 9

ZANDVOORT:
Grote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

OPENINGSUREN KANTOREN:
maandag t m. vrijdag van 9 00-12 30 en van 13 30-16 30 uur.
openingsuren Amstellaan 9 woensdag en vrijdag van 14 00-

16 30 uur Alle kantoren zijn ook geopend op vrijdagavond
van 18 00-ao 00 uur. /
INBRAAKBËVEILICINC

eenvoudige maar doeltreffende

ALARM
installaties voor woonhuizen en Icantoorruimten.

VAN DER POL
EUEKTROTECHNIEK

025-25 94 91 — OVERVEENe
HOTEL v.d. HORST

Raadiiuisplein 16, Aalsmeer.

Gevraagd voor zo spoedig mogelijk:

en

Bi ËilsaaiS BH^WK^I^H^k

ennemer
chofen ,

emeenschap
NEUTRAAL BIJZONDER ONDERWIJS
Adriaan Stoopplein 7, Overveen, tel. 023-256766/258341.

INSCHRIJVIHG LEERLINGEN
CURSUS 1975-1 976

De KSG, die nu 680 leerlingen teil, leidt na een

Gemeenschappelik Brugjaar
op voor

HAVO, ATHEPSEISM en GYMüASIUM
In het brugjaar wordt nauw samengewerkt met de School-
adviesdienst Zuid-West Kennemerland.

AANMELDEN:
1. voor de brugklassen

2. voor de 4-havo-klassen (voor bezitters van een mavo-di-
ploma)

Vanaf heden na afspraak bij de rector, alsmede telefonisch,
en bovendien op
Zaterdag 1 maart van 10.00—12.00 uur.
Maandag 3 maart van 19.00—21.00 uur.

Donderdag 6 maart van 14.00—16.00 uur.

De schoolleiding organiseert in samenwerking met de ouder-
raad en de schoolpsycholoog drs. H. Verheyen een voorlich-
tingsavond op donderdag 27 februari in de Aula van de
school, aanvang 20.00 uur.

Drs. P. J. Merekens, rector.

stap ook eens

bij ons binnen...
MODERNE DAMESSCHOENEN in allerlei prijzen

HERENSCHOENEN oa V HER en V BOMMEL
lONGENSSCHOfcNbN RoCmson - Pmocchio - Ful

SCHOENHANDEL V. cl. RIET& ZN.
Binnenweg 94- Heemslede-Telefoon 283423

FÊrma Brantjes & den Breejen

MAKELAARSKANTOOR IN O.G.

Lid N.B.M.-MC.C.

heeft steeds vraag naar te koop zijnde

WOONHUIZEN, HERENHUIZEN,
in Heemstede, Bennebroek, Aerdenhout en

omgevmg.
BUNGALOWS. FLATS, PRAKTIJKHUIZEN

Wi.1 kennen de marktwaarden, taxeren,
adviseren en bemiddelen bi] financiering.

Kantoor Heemskerk, telefoon 02510-36250
Hoofddorp, 02503-6323

Ook kunt u ons privé bereiken te Heemstede,
N K. J. van Waasplein 7, telefoon 023-288070.

^00S)E«B01K

Een heel leuk en .. heel leerzaam plaalies-

wootdenboek voor de kleintjes. Spelender-

wijs woorden leren en begrippen herken-

nen Een boek dat ieder kiid 201J moeten

hebben Geb , ahwasbaar omslag Prijs 119,50

Grootformaat, 96 biz.

Centrale Uitgeverij Harderwijk

Moderne uitvoering met de oorspronke-

lijiie plaatjes 'Aap, noot, mies': nog steeds

een actuele en leuke leesmettiode waar

kinderen veel plezier aan kunnen beleven.

Met handige opbergruimte voor de letter-

tjes.

Pnisf7,55.

Wolters-Noordhotf

De inmiddels wereldberoemd geworden

tekeningen van Dick Bruna gecombineerd

met zijn eenvoudige (maar beslist niet over-

eenvoudige) teksten over het konijnNijntjs

zullen met alleen bij de jongste kindeten

maar ook bij hun voorlezende ouders zeker

aanslaani Gekartonneerd, 28 biz.

Prijs (4,75 per deel.

Bruna

de vré v/h batavo

boekhaindei kasitoorboekhandlel
zandvoortselaan 147, heemstede, telefoon 281960 en 281375.

Parian VP

Draion bankstel v.a. f 695,-

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-

5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,
koopavonden tot 21 uur .

AMSTERDAM, Boelelaan 12, tel. 020-429039.

2 minuten vanaf de R.A.I. Tegenover ingang
Esso Motor Hotel.

BADHOEVEDORP, Nieuwe Meerdijk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

In onze Groothandel in Groenten en
Fruit hebben wij plaats voor

"\

met rijbewijs C.

Werktijden van 05.00-14.00 uur en een-
maal per veertien dagen op zaterdag
van 05.00-10.30 uur. Als vroeg beginnen
u goed ligt bent u onze man.
Naast een goed salaris en dito sociale
voorzieningen bestaat een aantrekke-
lijke premieregeling en goede betaling

van eventuele overuren.

Sollicitaties aan Vroegop, Ruhé & Co.
B.V., Centrale Markt S.1, Jan van Galen-
straat, Amsterdam of telefonisch onder
nr. 823451.

^

WIJ MAKEN EI.K
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR Ü

Set Jiöödliutj»
AUé^n

Scliagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

nOGE BIJVERDIENSTE
(o a. thuiswerk voor ieder-

een) aangeboden, ƒ 100,—
tot ƒ 300,— per week.
Postzegel insluiten.

AGENTUUR-CENTRAL,
Postbus 4026, Utrecht.

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-
werend, zakken van 50 Itr

± 23 kg, prUzen incl. BTW
en franco huis.

3 zakken 15,95 p. zak
5 zakken 15,35 p. zak
10 zakken 13,95 p, zak

Grote korting op dieren-
voedsel en -benodlgdlieden

DOGGER
Schinkelkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516.

nntwk
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tarels,

stoelen, boerenaatlek,

leuke verlichting,

Perzische tapijten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bij

ons komen kUken-

„DE OUDE STAL"
Kon Juiianalaan 9,

Uithoorn.

Tel. 02975-66455 ot

02974-509.

ledere dag geopend van
12 00 tot 18.00 uur, ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.

Dinsdags gesloten.

rondom in'prachtleer,

de nieuwste
twee-driezitter in

rijk rundleer voor... 26dS
^ INKLUSIEF

persoonlijk woonadvies,
100 pot. service en

waar-voor-uw-geld garantie!

Beslist kómen kijken, want dit

voor die prijs is een ontdekking
apart.

Royale twee-d riezitskombinatie
in het beste rundleer uit één
stuk, dus zonder knopen!
Losse kussens, brede leren arm-
leggers en een donsEachte vul-

ƒ 2695,— ling voor eindeloos zitgenoegen.

miva interieur
dennenlaan 53-zwanenburg -telefoon 02907-4590/5909

Vrijdagavond geopend van 7.00-9.00 uur.

Uit ontzag voor uw laoge

armen hebben wU
OVEKBEMDEN MOÜWL. 7

in voorraad Zells het gehele
hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ouk dat
extra tmoopje niet vergeten
is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINGS
heren- en Juniormode,
Hoofdstraat 178, HiUegum

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

Set 5iööcU|iu|9
Alléén

Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

FILMS
Wat u zoekt hebben wij

Ook documentaires, speci-

ën kinderfilms. Expositie
van 80 stuks.

Ook alle aixe porno-t;jd-
schritten.

U bent van harte welkom.
Intermedla, Kruisweg 44,

Haarlem, tel. 327143.

WONINGRUIL
Aangeb. te Driebergen
MOOIE 4.KAMERFLAT
met CV., huur ƒ 237,15

p. m. alles in.

Ge\T. In Heemstede of

directe omgeving een
EENGEZINSWONING
liefst met CV.
Hogere huur geen bezw.

Telefoon 03438-6035.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
Kollelctie kasten, klokken,

eeth., curiosa enz.

Verkoop
Aalsmeerderweg 755,

Blispnhout, vrijdagavond
van 18-2130 uur, zaterdag

van 10-17 uur.

MATRASSEN-
CENTRALE

Wtj maken uw stoei-,

boot- en oaravankussens
in elke gewenste maat.

Sarphntiparfc 16. A'dam,
telefoon 020-717687.

Ook te bestellen op ons
magBZUn Herenweg 47,

Leimuiden, tel 01721-8809

OQHI

SLEUTELSERVIOE
Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer

!

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede
Zaterdag 's middags gesloten

IJZERHANDEL ZWAGER B.V.
HOOFDWEG 726 — HOOFDDO^
HOGEWOERD 111 — LEIDEN

Voor al uw onderhoud van
tel- en schrijfmachines

d %g lO
KANTOOR-BDEKHAMDEL

Van Ostadepleln 4, Heemstede.
Telefoon 285866.

Het Secretariaat van de

Vereeniging van Nederlandse
Papierfabrii<anten

te Haarlem
vraagt voor de afdeling Statistiek en Docu-

mentatie een

Taak:— het bewerken en typen van Nederlandse en
Internationale gegevens over de papler-
sektor.

Vereisten:— opleiding Mulo/Mavo— accuratesse— leeftijd vanaf 20 jaar
Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Vacantiegeld: 8%.
Gehuwd geen bezwaar.
Kantooruren: 8.30 - 12.30 / 13 30 - 17.30.

Kennis van de Franse, Duitse en Engelse taal
strekt tot aanbeveling.
Sollicitatie:

— schriftelijk te richten aan het secretariaat
van de Vereeniging van Nederlandsche
Papierfabrikanten, Julianastraat 30, Haar-
lem (op de enveloppe vermelden: sollici-

tatie) óf
— telefonisch onder nr. 023 - 319125 toe-

stel 35.

MEUBELEN
U wee* wel

betere niesü^ eleii

Frijzea

In de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem
t/o De Vries

DIA-AVONDEN

BIJ FEDERMANN

FOTO-FILM
In april organiseert Federmann Foto-Film

een aantal dia-avonden, waar vooral
aandacht besteed zal worden aan dia-

projektie met geluid, maar ook de op-
name en alles wat daar mee samen-
hangt. Vooral bedoeld om van uw va-
kantiedia's net iets meer te maken, zon-
der al te ingewikkelde toestanden.

U kunt zich nu reeds aanmelden bij Fe-

dermann Foto-Film in het Winkelcentrum
Schalkwijk (tel.: 330076).

Ook voor de beginnerscursus Smalfil-

men o.l.v. Jan Kleyn zijn nog enkele
plaatsen open. Een avond vol 'deetjes

en voorlichting, die u zeker niet mag
missen.

FEDERMANN

FOTO - FILM
Rivieradreef 9, telefoon 530076.

Winkelcentrum Schalkwijk.

AS
lakens en drootrwasi
vóór 14.00 uur
gebracht,

IS DEZELFBE

DAe AL KLAAR
en af te halen.

SNELSTOMEN
binnen 1 dag.

CNEMISCH

binnen enkele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OUD bedrijf met een JONG hart

BLEKERSVAARTWEG 47, HEEMSTEDE,
TELEFOON 285026.

Openingstijden van 's morgens 8.00 uur tot

's avonds 19.30 uur.

Zaterdag gesloten.



ONAFHANKELÜIC NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

mf^'

zandvoorts ^^J
nieuwsblad

Dltgave B.V. Bandstad Publicaties,

A.alsmeeT, postbus 26i.

Kantoor Stationsweg 38, Aak:me»r,
telefoon 02977-25141, 5 lUnen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschunt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashulspleln 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Redaktle telefoon 2472 of 4281.

Advertentietarief 22 cent per acca.

Aantrekkelijke kontrakttarieven op
Dp aanvrage. Ook fcombinatietarle-

ifen met de overige bladen van EJ*
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Moeilijkheden bij toewijzing EMM-flats

Alleenstaanden krijgen na
hun 35 ste pas

ZANDVOORT — Naar aanleiding van het verschil van mening, dat er

bestaat tussen het kollege en het bestuur van de woningbouwvereni-
ging 'Eendracht maakt macht' omtrent de norm van toewijzingen

werd op verzoek van de raadsleden Van As, Joustra en Van der Moolen
het punt toewijzingsbeleid/woonvergunningen voor een veertigtal ge-

reedgekomen vrijgezellenflats van de EMM, aan de raadsagenda toe-

gevoegd.

Kollege gaat

op verzoeken

gedupeerden

met in
Om voor een vrljgezellenflat in aan-
merking te komen had het bestuur van
EMM de leeftijdsgrens bepaald op 25

Jaar en ouder. De voorlopige toewözin-

gen waren reeds verstrekt, toen het kol-

lege van b. en w. de minimum leeftijd

optrok tot 35 jaar en dat betekende, dat

aan zestig procent van de EMM-leden,
die reeds een voorlopige toewijzing van
EMM op zak hadden geen woonvergun-
ning van de gemeente verstrekt zal wor-
den.

Argumenten
In een bnef aan de raadsleden protes-

teerde een groep gedupeerde EMM-leden
met klem tegen de door het kollege in-

gevoerde leeftijdsgrens van vijfendertig

:aar. Men verzocht de Zandvoortse ge-

meenteraad de minimum leeftijd te ver-

lagen tot 26 jaar.- n- ' i- ~ • -,-...»--4

Als argumenten voerde men aan, dat er

een grote nood bestond aan geschikte en
betaalbare woonruimten voor alleen-

staanden en de grote spanningen die

kunnen optreden in gezinnen met Jonge
volwassenen.
Bovendien verweet de groep gedupeer-
den het kollege, dat door het optrekken

SLAGERIJ BURGER

TOPSLAGERS
HALTESTBAAT 3

TOPIIPS VOOR

VRIJDAG EN ZATERDAG
500 gr. ROSBtEF
500 gr. HAMLAPPEN
500 gr. pracht BUND.LAPPEN

VOOR DE BOTERHAM
100 gr. ACHTERHAM en
100 gr. AM. COBNED BEEF
samen, normale prijs 3,18, nu
100 gr. SLAGERSHAM en
100 gr. BERLINER
samen, normale prQs 2,48 nu

S,'S8

4,48

3,98

2,58

,1.89

DE HELE WEEK
500 gr. LAMSBOUT norm. 5,98 nu 4,48

Héél erg lekker!

5*0 gr. KAUW LEVER
te bakken als biefstuk 1,95

1 kilo RUND.LAPPEN 7,48

250 gr. LEVERWORST 1,25

100 gr. HAM en
100 gr. GEK. WORST samen 1,49

WOENSDAGS
500 gr. heerlijk VLEESGEHAKT
met gratis kruiden nu 2,48

„WURF-PRAET'

WULLUM V. d. WURFF
Zaeterdag bqgint 't strandsaizoen.
Wedde, dat 't dan iveer gaet regcne?

van de minimum leeftijd het loffelijke

streven van EMM miskend werd om de
woningnood onder jonge alleenstaanden
te verlichten.

Dit laatste verwijt noemde burgemeester
A. Nawtjn een foute weergave van de
juiste gang van zaken en hij merkte op:
'De veertig woningen ziln gebouwd voor
alleenstaanden en niet voor iemand die

op zijn vijfentwintigste jaar nog vrijge-

zel is en waarschijnlijk binnen een paar
jaar getrouwd is. Velen, die op de flat

hebben ingeschi-even, behoren niet tot

de kategorie voor wie de flats bedoeld
ztJn.

Daarom hebben we de minimumleeftijd
bepaald op 39 jaar. Met deze maatregel
helpen we de alleenstaanden aan een
woning en niet zoals bij een leeftijds-

grens van 25 jaar gebeurt de jonge vol-
wassene die het ouderlijk huls verlaat,

om eens een poosje alleen te wonen'.

Als pleister op de wonde deelde de bur-
gemeester mee, dat de flats, die nog
overblijven (dat zijn er circa tien) toege-
wezen zullen worden aan personen bene-
den de vastgestelde leeftijd. 'We zullen
met deze woonvergunningen echter meer
letten op de noodzaak, dan op de leef-

tijd', zo deelde de voorzitter voorts nog
mee.

Burgemeester Nawijn wees erop, dat het
> kollege,in ulterstejutodïaa^-uitsoiiderln-
gen zou maken op de regels. Die uitzon-
dering betrof Jonge leerkrachten, die van
buiten af kwamen.
'In het belang van de Zandvoortse be-
volking moet het onderwijs doorgaan en
daarom nülen we in uiterste noodzaak
een onderwijzer of onderwijzeres bene-
den de vijfendertig Jarige leeftijd een
vrijgezellenflat toewijzen' zo deelde bur-
gemeester A. Naw;jn mede. >

i

Beschuldiging
Na deze woorden nam de WD'er Joustra
het woord en tot grote verbazing van het
kollege wist de heer Joustra een geval,
dat bij hem erg raar overkwam. 'O hebt
een onderwijzeres een flat toegewezen,
die nota bene niet eens in Zandvoort
werkt' 20 beschuldigde de WD'er het
kollege.

Deze opmerking nam de voorzitter niet
en hiJ stond erop, dat de heer Joustra
het 'geval' bij naam noemde. 'Moet dat
in het openbaar?' zo vroeg de heer Jous-
tra. Enige ogenblikken later was het pu-
bliek uit de raadzaal verdwenen en In

Minister

verbiedt
nieuwe
weg naar
Zandvoort
DEN HAAG — Zandvoort krijgt geen
nleu«c toevocrweg. De aanleg ervan zou
het plaatselijk natuurgebied op onaan-
vaardbare wijze aantasten, zo deelde mi-
nister Gruyters van ruimtelijke ordening
vorige week in de Tweede Kamer mede.
Tevens Is het de wil van Gruyters, dat
Zandvoort zich beperkt bU de uitbrei-

ding van zijn woongebiedi

Door de nieuwe weg te verbieden heeft
de minister, een uitbreidingsplan van
Zandvoort onmogelijk gemaakt. De ge-
meente wilde in het kader van het nieu-
we wegenplan een rondweg om het dorp
en de ruimte tussen bestaande bebou-
wing en rondweg opvullen met woningen.
Nu er geen nieuwe weg komt gaat deze
uitbreiding niet door.

Minister Gruyters heeft deze weck de
provincie Noord-Holland een aanwij-
zing (dat is een opdracht) gegeven, het
streekplan Kennemerland in deze zin te

wijzigen,

In 1070 had de provincie besloten, dat
het oude streekplan herzien moest wor-
den om de aanleg van een nieuwe weg
naar Zandvoort mogelijk te maken. De
gemeenten in het betrokken gebied wa-
ren het daarmee eens, maar wilden een
andere weg dan de provincie, die haar
zin .doorzette met het gevolg dat de vijf

betrokken gemeenten het vorig Jaar In

beroep gingen bU de Kroon tegen wij-
ziging van het streekplan Zuid-Kenne-
merland.
De uitlatingen van minister Gruyters
zijn overigens geen verrassingen, want
toen de Kennemer-gemeenten in beroep
gingen bij de Kroon, verklaarde de mi-
nister al, dat hil geen van beide wegen-
plannen wilde.

besloten vergadering werd bet 'geval' be-
sproken.
Na enige minuten werd de vergadering
weer openbaar en wat er zich toen af-

speelde was voor een raadsvergadering
erg ongebruikelijk.

Eerst excuses
Als eerste nam de heer Janssens het
woord: 'Meneer Joustra ik vind, dat u
uw verontschuldigingen in het openbaar
moet aanbieden'. De heer Joustra: 'La-
ten we verder gaan met de vergadering,
wan de zaak, die ik aanhangig heb ge-
maakt blijkt anders te liggen'.

'Nee, u moet zeggen, ik heb mijn be-
schuldigingen in de besloten .ergadering
niet waar kunnen maken en daarvoor
biedt ik mijn excuses aan' zei wethouder
Aukema. Joustra: 'Wat ik aanvankelijk
beweerde was niet Juist'. 'Dat zyn geen
excuses' klonk het weer in de raadzaal
en men wachtte op de verontschuldigin-
gen van de VVD'er, die het nu wel ge-
noeg vond en de lippen stijf opeen hield.

Na twintig sekonden verbrak burgemees.i
ter Nawijn de absolute stilte met de
woorden: 'Meneer Joustra is niet in
staat gebleken het 'geval' te formuleren.
Waarom zegt hij niet: De zaak is op een
verkeerde manier voorgedragen, ik heb
me vergist'. Nu begon het de socialist

Van der Moolen te vervelen en geprik-
keld zei hij: 'Dat is nu de vierde keer.
Moet Joustra nu precies in die volziimen
zeggen, dat hij het mis had. Het is toch
geen kleine jongen?'.
Het waren de laatste woorden, die over
dit vreemde voorval gezegd werden en
Van der Moolen ging door met de orde
van de dag. 'Waarom kunnen het kol-
lege en EMM niet naai elkaar toegroei-

J

en. .Voor de gemeente worde» toch <ebklr

uitzonderingen gemaakt, duii waarom
niet voor EMM-leden?' zo vroeg de heer
Van der Moolen, tot het agendapunt
terugkerend.

De heer Janssens vond de zaak opgebla-
zen en was het met de burgemeester
eens, dat de flats primair gebouwd wa-
ren voor Zandvoortse alleenstaanden en
die vind je nu eenmaal veel in de leef-

tijd vanaf vijfendertig Jaar.

'JÜet achttien Jasr }>en je kleseerecbtlgd,
met eenentwintig jaar volwassen en met
35 jaar alleenstaand' merkte Lou Koper
(PSP-PPB) spottend op.

De heer Nawïln vond dat men met oog-
klepiien opliep als men niet wilde Inzien,

dat de werkelijke groep alleenstaanden
bestond uit personen vanaf vijfendertig

Jaar.

Uiteindelijk gingen de raadsjeden ak-
koord met het voorstel van de heer Flle-

ringa (Inspraak-Nu) : De flats die over-
blijven zullen door EMM volgens het
door ~ hen bij toewijzing gebruikelijke
nummersysteem worden toegewezen aan
leden. Bij die toewijzing zullen de nor-
men gehanteerd worden, die het kollege
stelt, hetgeen wil zeggen dat elke toewij-
zing bekeken wordt op noodzaak.

SPAARNESTAD
Verwarmingsservice

• GAS- EN
OLIESTOOK-
INSTALLATIES

• ONDERHOUD
• OMBOUW OLIE

OF GAS
Tel. 023-310440*

„„„ Friese Varken-

8?sSm "«kt 4 - Haarlem

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in het
waterdicht malcen van
woningen en flat

Tel. 02507-S0 86 en «0 91.

'AT
serrlee

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

LANGS DE VLOEDLIJN

Ik kan het niet' brengt niets. Ik
zal het proberen' brengt wonderen
tot stand.

Strandpachters witheet over

wederinvoering halve-dagtarief

STRANDSTOEL plus hoes

kost NU f 2,50 per dag
ZANDVOOET— 'Of ik teleurgesteld ben? Schrijf maar gewoon dat ik

witheet ben op de WD'. Aan het woord is de voorzitter van de Zand-
voortse strandpachtersvereniging. Jaap Paap, in de hal van het ge-

meentehuis, waar zojuist het VVD-voorstel met negen tegen zeven
stemmen Is aangenomen om het halve-dagtarief voor de verhuur van
ligstoelen op het strand wederom in te voeren.

Het wederom invoeren van het halve-

dagtarief betekent voor de strandpach-
ters een verlaging van de tarieven, want
zo legrt Jaap Paap uit: 'Zestig procent
van onze stoelen wordt na één um- 's

middags verhuurd Het vorig Jaar had-
den we alleen maar een dagtarlef, zodat

we voor een stoel ƒ 1,75 kregen Nu moe-
ten we echter ƒ1,25 vragen (als het
min. van economische zaken deze halve-

dagtarieven goedkeurt red), hetgeen
neerkomt op een verlies "an vijftig cent

per stoel.'

Een verdere verklaring ïilMe Jaap Paap
niet afleggen, omdat hij eerst de al-

gemene ledenvergadering van de strand-

pachters afwacht, waarop deze kwestie

uitvoerig aan -de orde zal komen. Het
punt kwam aan de orde tijdens de be-

handeling -van de tariefverhoging voor

de verhuur van strandstoelen, welke bU
de raad was aangevraagd door de Zand-
voortse strandpachtersvereniging

Kleine kinderen
JDe strandpachters wilden de tarieven

opvoeren van ƒ1,75 tot ƒ2,50 per dag.

maar het ministerie van economische
zaken gaf hiervoor geen toestemming.
Na overleg met het ministerie werd toen

besloten om' de verhoging te beperken
tot f2,— per dag, maar, daarnaast kre-

/gen-^a.stirandpachteirs toestemming om
Vïlïtfg -(»it""te Tekenen" voor de Boezen,'

die als windschermen om<de stoelen fun-
geren. .

Dit< la?itste zat de WD'er Joustra niet

lekker. Door voor de hoezen v;jftig cent

, te gaan rekenen, kreeg hij de Indruk,

dat de strandpachters als kleine kin-

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERU KERKSTRAAT 22-8 — TEL, 69 50 — ' ZANDVOORT

Paviljoen „DE VIJVERHUT"

Uw adres voor recepties, bruiloften en partijen.
ONZE SPECIALITEIT: PANNEKOEKEN !

Eigenaar H. Paap, Vondellaan 46, telefoon 2538.

deren te werk waren gegaan, die toch
hun zin wilden hebben Door de hoezen
kTjam men Immers nog op twee gulden
vijftig per dag
De heer Van As (CDA) had er even-
eens moeliykheden mee en hij merkte
op 'Straks gaan de strandpachters ook
nog geld vragen voor de zonneklep en
de armleuningen aan de stoelen

'

De heer Van As ontpopte zich als een
groot voorstander van het voorstel van
Joustra om het halve dag tarief weer
in te voeren. 'We moeten denken aan
de iiuismoeders en de i^erknemers, die

een halve dag naar het strand gaan
Die kun Je voor die paar uurtjes toch
geen hele dag laten betalen voor een

stoel?' zo merkte hij op

Exira belasting
Burgemeester Nawijn merkte na deze
woorden op, dat de invoering van het
halve dagtarlef (in 1973 schafte de
Zandvoortse gemeenteraad op verzoek
van de strandpachters het halve dag
tarief af, red ) een extra belasting zal

gaan betekenen voor de exploitant en
bovendien geeft het extra moeilijkheden

bii de kontrole,' zo merkte de voorzitter

op.

Burgemeester Na^iJn werd in zijn me-

ning slechts gesteund door de wethou-

ders -Aukema, .AUema^en, v., d. SliJe, -en

de raadsleden Weber (pvda), Janssens'

en Flieringa (belden Inspraak nu) en

'

Koper (psp-ppr).

Dit zevental liet een krachtig neen ho-
ren Wethouder Aukema (pvda) hoopte
dat het ministerie het halve dagtarlef

met zou goedkeuren, de heer Weber wil-

de een ondernemer niet failliet laten

gaan, de heer Janssens vond het ver-

schrikkelijk, dat een zo grote fraktle

als de VVD zich zo opstelde, 'wat ver-

staat de VVD nu eigenlijk onder libera-

lisme'' zo vroeg Janssens zich af, 'vol-

gens mU is dat vrijheid hi handelspoli-

tiek'

Waarop mevrouw Hugenholtz antwoord-
de 'mogen we aub ''

Algemeen belang

Wat de tariefverhoging betreft pleitte
,

wethouder v. d Mije voor de strand-

Bejaardenbond

centrale verwarming

TECHNISCH WERKII

Erkend Installateur - Zandvoort - Thorbeckestraat 19 - Tel. 3270

verrukkelijke fondue- en
dipsauzen uit eigen keuken.

MODES

VOOR EXCLUSIEVE VOORJAARSMODE

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT ~ TELEFOON 45 29

nieuwekiest

txforzitter
ZANDVOORT — Tijdens de Jaarlijkse

vergadering van de Bond van Bejaarden
te Zandvoort werd bekend gemaakt dat

de Bond momenteel 1023 leden telt. Tot
'

voorzitter werd gekozen de heer P. W.
Wels (tel 2176) en de heer Kitz gaat als

Ud deel uitmaken van het bestuur. Ook
werd de contributie vastgesteld Die be-

diaagt voor echtparen twaalf gulden per

Jaar en voor alleenstaanden f8,40.

De Bond zet zich in voor allerlei bejaar-

denpioblemcn en lieeft voor haar leden

onder andere de volgende activiteiten:

zwemmen, gymnastiek, zangkoor, volks-

dansen en driemaal per week sociëteit.

Op 5 maart is er een kienmiddag, op 21

mol wordt een dagtocht naar Epe en
Harmelcn georganiseerd. De slultings-

middag van de sociëteit Is gesteld op 30

mei.

Club voor

slankblijvers
HAARLKM — Een vermageringspro-
giamma dal zowel de eetlust als de be-

hoefte aan een evenwichtig voedingspa-
troon ten goede komt, dat biedt de
Welght Watchers, een club voor slank-

blijvers Het is een pi-ogramma dat in

nauw overleg met voedingsdeskundigen
zorgvuldig is samengesteld onder leiding

van een medisch adviseur, die tevens

specialist Is op het gebied van de humane
voeding, en een dlétlst.

Als een cursist zich bi) de Welght Wat-
chers meldt dan moet naam, adres en
telefoomiummer van de hulsarts worden
opgegeven, die dan bericht krijgt. Die
artsen waarderen de groepsmethode van
de Club voor Slankblijvers steeds meer
en verwijzen veel patiënten naar de
Welght Watchers, Inlichtingen zijn te

krijgen bij mevr. Kroonsluiver, tel. 023-

317868.

pachter en hij zei- '2and\oort heeft nog
een van de «etolge stranden in Neder-
land waar men stoelen kan huren De
verhoging van de gas- en broodprijzen
is voor het ministerie van economische
zaken nooit een probleem, maar als een
kleine groep strandpachters een verho-
ging aanvraagt geeft dat ontzettend veel

moeilijkheden 'We moeten tegemoet ko-
men aan het verzoek van de strand-
pachters en daarbU moeten we beden-
ken, dat het niet alleen in him belang
is, maar tevens in het belang van de
rekreatie'

Wat de tarietverhoglngen betreft, ging
de raad met de voorstellen mee, maar
dat daarnaast het halve dagtarlef voor
de verhuur van stoelen werd ingevoerd
nas voor de strandpachters een bittere

pil

De tarieven zijn nu als volgt' een dag
ƒ2,—, een week ƒ10,— en een maand
ƒ30,— De daghuur van een hoes gaat
ƒ0,50 kosten voor oen week ƒ2,50 en
\oor een maand ƒ7,50
Nieuw dit Jaar is de verhuur van een
ligbed, waarvan het dagtarlef bepaald
werd op drie gulden

Kommissie-

vergaderingen
ZANDVOORT - Maandagavond 3 maart
om 20 uur is er in het gemeentehuls een
openbare vergadering van de kommissie
van openbare werken. De agenda ziet er

als volgt uit:

— Bes'temïnlngsplan 'Voltastraat en om-
geving'— Verbetering woning Potgieterstraat 30— Begroetingsavonden

— Speelterrein Keesomstraat
— Wijziging bouwverordening <9e en 10e

wijziging).

De volgende avond, dinsdag 4 maart,
houdt de kommissie voor algemene zaken
om acht uur een openbare vergadering In
het gemeentehuis. Hier heeft men de
volgende agenda.

— Bestemmingsplan 'Voltastraat en om-
geving'

— BegroptinRsavonden
— Ven •• Hg jollen Zandvoortse Red-

ding-, 'ade
— Wat ve der ter tafel wordt gebracht— Rondvraag.

H.W.COSTER Cy]
Makelaar o.g. iLidNBMJ

Burg. Engeibertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- ol verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen-Kontaktlenzen

Haltfestr.5Tel.2174 Zandvoort

Ziekenfontlsletferancier

DDDOD
BCI=m=NN\a=l=l<

ds Vré v/hbatavo

boekhandel
kantoorboekhandel

zandvoortselaan 147, heemstede,
telefoon 281960 en 281375.

boekenweek van 28 febr. t/m
8 maart 1975.
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Wij hebben voor u LP's (bovenstaande en vele andere) voor
speciale prijzen. Wij bieden u de grootste sortering in klassiek,

jazz en exclusieve pop LP's o.a. uit de U.S.A. Zorg dat erbij

bent. Tot ziens bij TOP SHOP

Koop platen nooit te
duur, koop ze bij Top
sliop, nergens goed-
icoper.

Bij aanicoop van
bespeelde muziek-
cassette

^ EEN LEGE
1.95 CASSEHE GRATIS

Alles zolang de voorraad strekt

MHZIEKCASSETTES

8 TRACKS enz., enz.

U f^QET BESLIST EENS EVEN KOMEN KIJKEN

!

V vindt o.a. een zeer bijzondere collectie GESORTEERDE
VOORJAARSBLOEMEN. Uitbundiff en vrolijk!

Ook een uitgebreide sortering in bloeiende en groene Icamerplanten.
Kom echt eens iets bij ons uitzoeken. Er is keus genoeg!

//ERICA
rr

GROTE KROCHT Zi — Anno 1908 — TELEFOON 2301

amm

FALBALLEDyX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEDTAPIJT, o.a. Hatema. Desso, K.V.T.,
'- PloegtapUt enz.

• DrVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
'MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPICAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Linoleums Krommenie — Viltzeil —
Balatred — Tapiflez — Heugafelt tegels.

Alles voor nw woning !

'.. Luxaflex jalouzieën — Balastores.

HAIiTÈSTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

STENCILWERK

J.

van Lennepweg 75

REDPOINT Behang
:

•.. voor blije mensen

Vraag het unieke dubbelslalenboek bij:

KiyH YEUF
.Paradijsweg 2. Telefoon 5602

Woningbouwvereniging
,,Eendraclit IViaaict lyiadit"

Zandvoort
Voor leden komt beschikbaar:

1. de flatwoning

Keesomstraat 457,
woonkamer— 3 slaapkamers — douche

en blokverwanning.
Huurprijs ƒ 311,50 per maand.

De toewüzlng van de woningen geschiedt op rang-
nummer. Het bestuur verstrekt een bereldverklaring.

De beoordeling voor het verkrijgen van een woon-
vergunning berust bij Burgemeester en Wethouders. ,

Het inkomen van het gezinshoofd is medebepalend
l.v.m. de hoogte van de raaandhuur.

Inschrijving vóór 4 maart a.s. 19 uur. aan het kantoor
van de vereniging Noorderstraat 1. onder vermelding

v&n rangnummer.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst

donderdag 6 maart a.s. om 2 uur In het gevelkastje
Noorderstraati 1 worden gepubliceerd.

AUCvdMIJE
Marisstraat 13a, telefoon S\B6,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKIN&SBEDRIJF

Binnen- en buitenschilderwerk
(tot 25 maart nog met subsidie)

Beiiangwerk en wandbekieding
Betonreparatie en vloercoatings

Levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

FLINKE WERKSTER
gevraagd 3 ochtenden per week.

TEVENS:

MEISJE
voor de weekends, ± 18 jaar,

voor huishoudelijke werkzaamheden.

Lunchroom Berkhout
Kerkstraat 17, Zandvoort. Telefoon 3273.

OÖ
De beste manier om de verjaardag van uw \touw

te onthouden is hem éénmEial te vergeten.

Slr Henrl Deterding.

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPBIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bU de Kostvcriorenstraat

Zorgt voor de beste manier om dat weer goed te

maken. U geeft haar gewoon zo'n kostelijk uur-
werk, dan Is ze het leed spoedig weer vergeten.

Komt u maar eens k^ken in zijn sliowroom.
't Is een beleveiUsI Eigen reparatie-afdeling met

electronlsche apparatuur.

lADIATOR
IROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur

RenaullS

Renault IS

UW service-zekerheid
bij rinico

De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurten en reparaties met de modernste
apparatuur worden uitgevoerd (o.a. eiectro-

nische diagnose). Dus snel. Door speciaal
opgeleide monteurs. Met vaste reparatie-

tijden zodat alle arbeidskosten u vooraf
bekend zijn.

Renault-service waar u als Renaultrijder op
kunt rekenen.

een renault loopt langer op een liter RENAULT*

rinico
Oranjestraat 2-12, Zandvoort Tel. 02507-2323 en 2424

"©K©"

HOFVAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

ï^ne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

RESTAURANT „DEWI"

Sfeervol en uniek is het restaurant

voor u die de Indonesische
gerechten prefereert of wil leren

kennen en apreciëren.

KLEINE HOUTSTRAAT 113.

HAARLEM. TEL. 023-321842.

Eik weekend toevoeging apart menu,

bovendien iedere dinsdag en

woensdag nnaaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65+ -ers.

Hestaurant

OE HANEBALK
SMAKELIJK ETHN

Chef kok
R. Duin

de eigenaar

Exclusieve
keuken.

Bij ons nlt eten,
Iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEU 3W769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/va 23 uur geopend.

Restaurant II

De Oude Geleerde Man
Benmbroek

,
waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreserverlng aanbevolen onder

nr. 02502-6890.

's Woensdags gesloten.

INLICHTINGEN

over het plaatsen van uw

ADVERTENTIE

in deze rubriek:

telefoon

02507-7166

023-289472

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaal. Telefoon 02.1-267374.

Bloemendaal. Teletfoon 023-267374.

± 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruilolteu en
diners. Alle gerechten kunnen afgehaald worden.

Onze gasten moeten tevreden zUn. niet goed
geld terug.

EIG. P. D. WONG.

Exclusief

Excelent

kxim
RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE

De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas • Petit Fondue • Zalm -

Saté enz.

*-%.

MMMMMMMMMMMMMMMMMW*!

DANSEN EN DINEREN
70 METER BOVEN DE
ZEESPIEGEL.
Soirees z.it. en zon, 19.30, matinee
zon. 15 uur m.m.v. het orkest
COR HALLF,
in het Panoramarestaurant.
Bowling- en kegelbanen en
Biljartzaal.
Dagelijks geopend.

BOUWES PALACE
Zandvoort. 02507-2144.

MMNMMMMNMWNNMMNMtMMMMMM

alIia^Qe
Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Fran^aise Salie aManger „La Reine" - Palisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599
m^mÊÊÊÊmÊÊmmÊmÈmÊmÊÊmami^mÊÊÊÊmÊmÊÊÊmÊmm

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT; TELEFOON 2253
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Voor Uw blijk van belangstelling, ontvangen na het
overlijden van onze vader, opa en huisgenoot .

SYTZE ATTEMA
willen wij V oprecht onze dank betuigen.

Dit alles was voor ons een grote steun.

Uit aller naam:
J. Attema.

Zandvoort, februari 1975.

Hogeweg66.

Restaurant La Reine
Kerkstraat 15, telefoon 2253

vraagt voor direct:

jonge café-rest. kelner

leerling kok

vrouwelijke schoonmaakhulp

voor het restaurant (3 ochtenden p. w.).

Hoog loon.

NIEUWBOUWFUTS
IN ÉET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ 104.300,— tot ƒ 145.500,— v.o.

Uitzicht op zee en duinen.
Ook geschikt als tweede woning.

Inlichtingen bü Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg-. Ensrelbertstraat 11 — Telefoon 5.531.

MEVR. S. H. WISSE-PLDG, Karel Doorman-
straat 10, Zandvoort, vraagt:

OPPAS-STUDENTE OF
VLOTTE OMA

om haar kinderen enige uren na schooltijd
op te vangen, dl., do., vrijdag van 16.00 tot
18.15 uur en woensdagmiddag van 12.00 tot

18.15 uur.

(teL'overdag 023-281778).

VERKOOPVAN
SCHILDERIJEN ETC.

ook tijdens de kantooruren van

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Gasüitiisplein 12, Zandvoort.

J. W..VAN PUHEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort.
Telefoon 2656

Administraties - Invullen aangifte-
biljetten en Assurantiën.

Bernina
naaimachines
Dealer voor Haarlem eh-om-
streken.

Dus alle modellen voorradig
van Mini tot industrie-
uitvoering.

Speciale servlcedienst, ook
voor oudere modellen.

VOOR OW PBIVé,
VÊRENIGINGB- EN
HANDELSDRUKWERK
DnikkerU P. M. . Oearsen
Schoolstraat - Telef. 2503

't (Idnder) WINKELTJE
heeft (Qne kleren *oor
kleuters, peuters, teeners

en ETOte mensen met
Icieine maatjes.

Buareweg 1-3,' teL 6580.

zQstnuit V. d. KerkstrMt.

HONDENKAPSALON
RENêE SCHBAHM
Voor vakkundig knippen,
scheren, trinunen, wassen,
oorbehandeling, voet-
behibideling etc.

Honden^eciallst sinds igss

Troelstrastr. 7, tel. 4999.

ZANDVOORTSB
UITVAARTVERENIGING
Becrafenls' . Crematie

Transport

Keesomstraat 6L Tel. 5351

Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

PAULUS DE BOS-
KABOUTER

in afnrasbaar behang.
'Erg leuk voor de kinder-
kamer, alleen bU Keur
van 13,95, nu slechts 8,95

ParadUsweg 2, tel. 5602.

WONINGBUIL
gemeentewoning, Ind: 3
sIaapk.,.woonk., keuken,
toilet, berghok, kelder,

voor- en achtertuin.

Huur ƒ 90,30 p. m.
Gevr. iets dergelijks of
grote woning 'te Zandvoort.

Telefoon 7003.

WONINGBUIL
Zandvoort-C.
Aangeboden: vrij huis, 9

kamers, 2 serre's, 2 keu-
kens, bergruimte, kelder,

- 2e toilet, tulm
Huur ƒ .250,— tot ƒ300,—

.

Gevraagd:
KLEINER HUIS rJE)

Telefoon: 02507-4856.

Duitse fam's 3 en 4 p. zoeken
ZOMERH. OF GAB. v. 20.7-

15.8 en de mnd. juU omg.
Tolweg en woningen 4 & 5 p.

19.7-2.8 of 26.7-9.8 en 14 dg,

in juli tevens. gevr. huls uit-

zicht zee V. 15.7-31.8 3 p. 3

sik.

Telef. na 20JO u. 2525,

CHRISTIEN
VERSTEEGE-TBIELEMAN
Flemtagstr. 146, tel. SI85.

Medisch gedipl. pedicure
van het Elisabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huis.

BU geen gehoor bellen na
19.00 uur.

A.s. mwoner van Zandvoort
zoekt op korte termyn
FLINKE HULP IN DE
HUISHOUDING
voor 1 ochtend of middag
per week.

Tel. 03465-3554 ('s avonds).
Br. onder nr. 482 bur. van
dit blad.

Wie helpt .verloofd stel aan
(een)

ETAGE
met was- en kookgelegen-
heid. Liefst met vrye op-
gang. Huur tot ƒ 350,—
p. mnd.

Brieveironder nr. H 394 bur.

van dit blad.

Krijgt U gasten?

Geen bezwaart

WIJ J VERHUREN

:

bedden, ledikanten, dekens,
tafels, stoelen, glaswerk,

porceleln enz. voor elke

gelegenheid!

Ook Terhnnr van leuke en
praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2184
of 3713. Privé na 6 uur 6658.

DESSO
T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT
b«

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975.

UW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies van üw
specialist.

•T INTERIEUR,
Stationsplem 13-15,

telefoon 02507-6975.

Voor een nieuwe Daf Voor een goede inruilauto
met Bovag garantie

DAF 44 — DAF 46 — DAF 66 — DAF MARATHOH
Ook voor: Banden — Onderhoud— Reparatie — Herstellen schade -

volgens fabrieksvoorschriften.
,

DAF
OFF. DEALER

H. P. KOOYMAN
Brederodestraat 6-10, Zandvoort.

Telefoon 02507-3242. DAF
OFF. DEAIEB

£lke warkdag van
half negen lot half één
en van half twee tot
halfzea geopend.
Nu boventffen ook
vrijdagavond van
19:00 -2) .00 uur.
En zalerdag'a van
10.00 -12.00 uur.

U bent welkom.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & sCriJDis D.v
Do Ridder * Stri|bis B.V, DIr. J.M. Slrljbls, makelaar oh taxateur
onroerende goederen, Adr. Pauwlaan 29 te Heemttede. Telefoon : 023 - MtSSb'

UW GORDIJNEN MAKENT
Komt u eens met ons
praten.

KÜIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

'T INTERIEUR,
Stationspleta 13-15.

Telefoon 02507-6975.

'Groot en klein vinden

Van DER WERfT's
brood FIJN !

Gasthulspleln 3.. Tel. 2129

Te koop: sportieve

N.S.U. IZOO TT '70

met acces, ƒ 1600,—

.

, . DAF 55 MARATON "71

met vele acces., vr.pr.

ƒ 2600,—.

Genestetstraat 9.

Gevraagd:

SERVEERSTER
TOILETJUFFROUW
per 1 maart.

Te bevr. Strandpav. 3,

J. Brand. -

DENIEUWE FORD
4METERKLEIN

MEERDAN4PERSONEN GROOT

SCHOONMAKER/STER
GEVRAAGD
voor het schoonhouden
van onze showroom en
kantoor. 1 dag of 2 och-
tenden per week.

Inl. V. Lent, Kam. Onnes-
straat 15, tel. 5346.

STOFFENHUIS BROMET
VINKENSTRAAT ."ifl

Geopend ma.-, dl.- en
vrydag van 10-12 en 2-4 u.

Er is nu volop keus ia. be-
drukte katoenen stoffen.

Gevraagd:

.

BOVENHUIS
met pl.m. 3 kamers, graag
aan zee,,geen fancy Ipr^-

zen, eventueel rullen met
kl, bovenhuis In dorp.

Brieven onder nr^ 479 bur.

van dit Wad.

Bouwes Palace te Zandvoort
vraagt
CHEF DE PARTIE
EN EEN LEEBL. KOK
(Ie 3aars).

SoU. t.a.v. de heer Domhof,
telefoon 02507-2144. .

PAULUS DE
BOSKABOUTER

in afwasbaar behang.
Erg leuk voor de khideren.

Alleen by Keur van
13,95 nu slechts 8,95

Poradljswcg 2, tel. 5602.

WONINGBUIL
Aangeboden:
FLAT
in Centrmn A'dam met
riant lützlcht op Anustel,

3 kamers, keuken, douche,

toilet + zolderkamer.

Gevraagd:
FLAT
in Zandvoort, liefst aan
zee.

Telefoon 02159-13326.

Wegens overcompleet
aangeboden:

1 cópleet mahoniehouten
slaapkamer ameublement
Its-Jtraieaux met matrassen
Antieke biedermeier
salontstel

1 droogkap met statief

(PhlUps)
brommer (Peugeot)

Telefoon 02507-3244.

Te Koop aangeboden:
ZUV bouwjaar 1969

met schade.
Zanavoortselaan 64a,

Zandvoort.

Uw bontwerker
VOOR HAARLItlEEB EN
OMGEVING
met 45-Jarlre emrlnr.

BONTMANTELS
TEGEN
ENGROSPRUZEN

Exclusteve modellen in alle

soorten.

Reparaties worden valdran-

dir uitgevoerd.

FA. C. MEIJER,
Kamerlingh Onneslaan 91,

Badhoevedorp.
Telefoon 02968-2136.

TOT f 300,— TERUG
VOOR UW NAAIMACHINE
by aankoop vaa een nieuwe
naaimachine.

Vekoop van alle bekende
merken o.a. Husqvama,
Bernina Blna, Lewenstetn,
enz.

Zlg-zag naaimachines
v.a. ƒ 298.—.

D. V. d. MAABL,
Nieuwstraat 13. Nieuw-
Vennep, tel. 02526-2793.

Reparatie aan alle merken
naalmachmes.

Zuinigheid begint bij meter

1 : de pittige 11 00 cc motor
rijdt gemiddeld 1:12,4

(DIN-norm), accelereert

van O tot 80 km/u in maar
15,4 seinenden.

Meter 2 biedt belangrijl<

meer rijltomfort met o.a.

volledig verstelbare

stoelen en een nieuw
ventilatiesysteem. Een
verbeterde wegvastheid
door toepassing van
stabilisatorstangen vóór en
achter en radiaalbanden.

Meter 3 biedt meetbaar
méér been-, knie- en
hoofdruimte achterin.

Verbeterde isolatie dank zij

de toepassing van meer
geluid(dempend materiaal.

Meter 4 is de enornie

kofferbak - ook met z'n

vijven op reis kan alle

bagage mee. De nieuwe
Escort is standaard

voorzien van rem- . :

bekrachtiging en een
wisselstroomdynamo.

ONZE FEE
ESCORTSHO

FORD ESCORT.VANAFF930%
Adviesprijs (incl. BTW) af fabrie(< Amsferdam. Prijswijzingenvoortelnouden..

AUTO
Oranjestraat 2-12, Zandvoort 02507-2323-2424-3360

MAARSEN
„BLOEMENWEELDE" B.V.

Telefoon 02968-2605

WINKELCENTRUM LORENTZPLEIN 41 BADHOEVEDORP

Een vertrouwd adres voor al uw exclusieve

bloemen- en plantendecoraties

fr MODERN AARDEWERK
tv glaswerk
•k KOPER

•sV DELFTS BLAUW
•sV DELFTS WIT
^ ZUIDAFRIKAANS
DROOGBLOEMWERK

CORSET SPECIAALZAAK ELOY
KERKHOFLAAN 47— ZWANENBURG— TEL. 02907-5267

CORSELETS EN BUSTEHOUDERS speciaal in grote maten
van A tot D cup.

Corselets— Pantylons— B.H.'s met maagband— Korte B.H.'s

Stepins — Panty's enz.

Gespecialiseerd in maatwerlc.

Badpakken, bikini's, heren- en jongenszwembroeken,

kinderbadpakken en -bikini's.

JUST
WINKELGALERIJ • PA VERKUYLLAAN -

BADHOEVEDORP

De speciaalzaak voor sportieve vrijelijds^kleding in

JEANS -JACKETSEHT-SltiRTS
Alle maten in smalle en brede Rib-Corduroy

!

Merken o.a.: Lois— Wrangier— Rok— Mann

Nu ook LOIS - MANN KINDERJEANS v.a. maat 128

ROSENBOOM
REKLAME b.v.
AALSMEER

HET ADRES VOOR

^ AUTOREKLAM E
it ONTWERPEN
^ UITDEUKEN
•ü SPUITEN

OOSTEINDERWEG 275 —

mim
FQCWA

Reeds 20 Jaar in Aalsmeer

TEL. 02977-25637-24219
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ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VAN DER POL
ELEKTROTECHNIEK

OVERVEEN TELEFOON 023-25 94 91

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhoudif-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

om

RENTE
TARIEVEN waarop als extra voordeel

•
>
| "rente over elke volle dag"

H^\ 9^ GROEISPAARBEWIJZEN 1
[^ J /f\

rente in 5 jaar oplopend tot 10% I

Kies nü uw favoriete Simca, Franse Ctirysler of

Matra. Dan krijgt u er een heel lang kado bij.

Van ons, in samenwerking met Cfirysler Nederland N.V.

Bij de 6 maanden fabriekgarantie nog eens

6 maanden garantie extra! Dat betekentdus

1 2 maanden lang extra voordeel, extra zekerheid,

extra veiligheid. En al onze 29 modellen hebben al

zoveel waardevolle extra's. Onze vergaande -

service is er een van.

Deze extra garantie krijgt u als uw auto wordt

afgeleverd in de periode 1 februari t/m 31 maart

.1975.

CHRYSLER
NEDERLAND

SBB4CA-CHRYSLE!
Langleveuwauto...gegarandeerd!

CHRÏSIER

BIW

Autobedrijf VERSTEEGE
Pakveldstraat 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 2345

J=\
0/ SPAARBILJETTEN AAN
/r\ TOONDER rente op rente—

^

^
SPAAR SELEKTREKENING
u ontvangt 7% over de bedragen die op
de rekening blijven staan; u betaalt 1%
van de bedragen die u tussentijds opneennt

J={

19A /t\ f 2.500;- pernnaand vrij

ly/ PERFEKTREKENING

J
)

gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS

Eig. nie\T. E. V. Zandvoort-
Eeltlnk.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

banen.

Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

VERHUIZiNGEH

A. J. Behage & Zn
Azalealaan 11, Heemstede

Telefoon 023-28 62 74

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

hristelijk Voortg@iet Onderwijs

Haarlem en omgeving
De besturen van de onderstaande scholen voor Christelijk Voortgezet Onderwijs delen mede dat de inschrijving van leerlingen voor de brug-

klassen van

.W.O.. H.A. n M.A.V.0.
kan geschieden bij de rectoren en directeuren van de scholen op hun t;cwonp spreekuren of nader overeeit te komen tijdstippen, als-

mede telefonisch. OPGAVE BIJ VOORKEUR VóüR 15 MAART 1975.

GEMEEÜSCHAP VAN SCHOLEN HIARLEM-ZUID
EERSTE CHRISTELIJK LYCEUM
Scliolengemeenschap voor VWO (Gymnasium en Atheneum, 6 jarig
en Havo. 5 jarig.

Zuidcr Emmakade 43, Haarlem, tel. 31 16 51.

Rector: Drs. J. \V. Bomhot.
Spreekuren: di. 10.30-12.00 uur en na afspraak.

„DREEFSCHOOL" voor CHR. MAVO
Dreef 20, Haarlem, tel. 31 29 12:

Directeur: Jac. de Vink.

Spreelcuren: donderdag 16.00-17.00 uur en evt. na telef. afspraak.

CHRISTELIJKE MAVOSCHOOL
Sophiaweg 10, Zandvoort, tel. 02507 - 44 40.

Directeur: J. R. Berkenbosch, tel. 02507 - 42 83.

Spreekuren: di. 19.00-20.00 uuren na afspraak.

KONINGIN WILHELMINASCHOOL voor CHR. MAVO
(dependance van de Prinses Ireneschool voor Chr. MAVO).
Nassaulaan 37, Haarlem, tel. 31 0733.
Directeur: G. J. Beekhuls.

Spreekuren: maandag 14.00-15.00 uur en na afspraalt. '

PRINSES CHRISTINASCIIOOL voor CHR. MAVO
De Bazellaan 10, Haarlem-Parkwijk, tel. 33 21 67.

Directeur: C. Versloot.

Spreekuren: dl. 14.00-15.00 uur en na afspraak.

SCHOLEH TE HEEMSTEDE

CHRISTELIJK ATHENEUM „ADRIAEN PAUW"
Ir. lelylaan 10, Heemstede, tel. 28 12 07.

Rector: Drs. M. Scheffer.

Spreekuren: woensdag 13.00-14.00 uur en na telefonische afspraak.

GERRIT BARGERSCHOOL voor MAVO
Koediefslaan 73, Heemstede, tel. 28 23 80.

Directeur; J. Hulsbos.

Spreekuren: woensdag 14.00-15.00 uur en na afspraak van 19.00-20.00

uur.

M.i.v. de cursus 1975/1976 zal een 2e klas HAVO onder verantwoordelijkheid van het Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem als dependanceklas
geplaatst worden in het gebouw van het Chr. Atheneum „Adriaen Pauw"; evenzo een 3e klas HAVO m.l.v. de cursus 1976/1977. Het HAVO-onder-
wijs In de 4e en 5e klas zal t.z.t. gevolgd kunnen worden aan het Eerste Christelijlc Lyceum.

HET SSOEHOO&STE TIJD

TE B0EKEN

zijn er nog vepl mogelijkheden.

SSEiS^DREAU

GR. KROCHT — TELEFOON 2560

Voi^rjaarsaanbieding in

tisingereedschappen

TUINSPADE van 13,45 voor . . . 9|90

TUINHARK van 7,60 voor .... 6|35

ZWENKSFROEIEB van 23,00 voor 19)75

UEGGESCHAAR van 16,50 vobr . . 12|95

GRASMAAIER van 62,00 voor . . 52;0U

GRASSCHAAR van 12,';5 voor . . 9)8^

Deze aanbieding duurt slechts tot en met
8 maart aanstaande.

J. H. VERMEUS B.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort. Telefoon 5204.

DéPOSITAIRE MARBEET
Drog. BOUMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

Te koop aangeboden z.g.a.n.

VLISD TRAP
Te bevr. 02507-2661.

FA. CANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INBICHTINGEN,
WASTAFELS enz. •

ETNA, FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

Maak zaterdag
uw huis mooi
Valspar pakt uw hout subliem in

Valspar buiten-hout blijft mooi hout.

Komt door dat oerdegelijke laagje . .

.

Doen!

Valspar - de sterke verf en de degelijksie

defensie voor uw hout

Want tegen die verf moet elke hoos-
bui of storm het afleggen.
Niette verslaan!

KEUR VERF
Paradijsweg 2. Telefoon 5602

CENTRALE VERWARMING
\ Technisch installatie bureau

;ADIATOtt
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Qedipl. InstaU. Erk. A.CJ. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN
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GEMEENTEBODE VAN DUYN NEEMT NA 27 JAAR AFSCHEID

'Voor van Alphen klakte men
met de hakken te2:en elkaar'
ZANDVOOBT — Eieenlük heeft Arend
van Duyn het aan de mondharmonika te

danken, dat hy op 1 december van het

jaar 1947 als gemeentebode van Zand-
voort werd aangesteld. In dat jaar van
die verschrikkelUk hete zomer hing van
Noort het bode-kostuum voorgoed aan
de kapstok van het gemeentehuis en
werd - opzichter. De vakature die hier-

door ontstond leverde zestig sollicitatie-

brieven op en een van die brieven was
van de zevenendertig jarige huisschilder

Arend van Duyn.

Enige maanden tevoren had Arend ook
al bU de gemeente Zandvoort gesollici-

teerd, nadat hy een advertentie had ge-
lezen, waarin een conglerge by de' dienst

publieke werken gevraagd werd. Toen
zat het de huisschilder echter niet mee,
want de PvdA-fraktle stemde op Jan
Paap. Maar Arend was geenszins uit het
veld geslagen en toen er een bode ge-
vraagd werd, probeerde hy het opnieuw.
Zandvoort had in die tyd dertien raads-
leden en v^ der Moolen en Groos als

wethouder.

Streepje voor
Nu wilde het toeval, dat wethouder
Groos voorzitter was van de mondhar-
monikaverenlglng, waarvan Arend van
Duyn al twintig jaar lid was en Ai-end
vertelt in de huiskamer van zyn bode-
woning naast het raadhuis: 'Wethouder
Groos maakte me op de mondharmoni-
kaklub wekeiyks mee en hU wist, dat ik

niet ruw in de mond was. Bovendien
kwam de helft van de zestig sollicitanten

van buiten Zandvoort en dan heb je als

Zandvoorter natuuriyk een streepje voor.
Door Groos wisten de heren wat ze aan
me hadden en zo ben Ik als bode op het
Zandvoortse gemeentehuls gekomen'.

Morgen wordt Arend vüfenzestig jaar en
dat betekent, dat er deze week een eind
Is gekomen aan zUn zevenentwintig ja-
rige periode van gemeentebode. Ter af-
scheid biedt het gemeentebestuur van
Zandvoort Arend morgen op het ge-
meentehuis een receptie aan, die duurt
van half vlJf fot half zes.

2600 huwelijken
Arend Is bly, dat hy nog afscheid kan
nemen in zUn oude vertrouwde gemeen-
tehuis. In het gebouw, waarin hy zesen-
twintig honderd huweiyken meemaakte,
honderden raadsvergaderingen, om over
de kommissievergaderingen niet eens te
spreken. Momenteel worden er plannen
uitgewerkt, die uitbreiding van het raad-
huis mogeiyk moeten maken. Arend van
Duyn is biy, dat die uitbreiding niet ge-
realiseerd is in zyn laatste periode als
gemeentebode want zo zegt hU: 'Ik heb
op het raadhuis een fyne tyd gehad ten

heb er leuke herinneringen aan. Zo'n
uitbreiding is een nieuwe periode en
daaraan heb ik geen behoefte meer op
myn leeftyd. Dat laat ik aan myn op-
volgers over'.

Arend weet nog als de dag"van gisteren^

hoe hy in december 1947 zyn eerste

ilrend van Duijn in de raadzaal, waarin
hij drie burgemeesters van Zandvoort
meemaakte.

raadsvergadering als bode meemaakte en
hy vertelt: 'MUn voorganger Van Noort
zou me die eerste raadsvergadei'ing ko-

men helpen, want uiteraard wist ik niet

wat me op zo'n vergadering te wachten
stond. Het werd echter myn vuurdoop,

want de ouden van dagen hadden die-

zelfde avond een uitvoering In Monopole
en daar moest Van Noort als voorzitter

van oie vereniging by zyn. Van Noort
kon me dus onmogeiyk de eerste laieep-

jes van het vak leren, maar gelukkig

ben ik die avond goed doorgekomen.'
Het was burgemeester Van Alphen's
voorlaatste raadsvergadering, want op 1

februari 1948 volgde burgemeester Van
Fenema hem op. Arend van Duyn her-
innert zich Van Alphen als een stipt

man, waarby Je geen minuut te laat

kon komen. Meerdere malen heeft Arend
van Duyn het meegemaakt, dat hy met
Zandvoorters die na afspraak een mi-
nuut te laat op het spreekuur van de
burgemeester verschenen, een -.nieuwe

'afspraak moest maken. Mensen die zich

niet aan de afgesproken tyd hadden ge-

houden, ook al scheelde het maar één
minuutje, wenste burgemeester Van Al-

phen niet meer te ontvangen.
Over zyn eerste twee maanden, die Van
Alphen's laatste twee maanden waren
vertelt Arend: 'Ik heb nog nooit zo'n
stipt Iemand -meegemaakt. , Of het nu
kwam, omdat het een oud militair was
weet ik niet, maar iedereen klakte met
dé hakken tegen elkaar, als men de bur-
gemeester op het raadhuis tegen het lyf
liep. Myn voorganger Van Noort heeft
al de jaren, dat hy op het gemeentehuis
rondliep zyn pet moeten ophouden. An-
ffers was liy niet aangeldeed zei Van Al-
phen altyd. Van Noort kon dan ook zyn
ogen niet geloven, toen hy my bloots-
hoofds in het raadhuis zag rondlopen.
Ik hoefde myn pet, niet op te houden,
want tegen my zei Van Alphen: Je loopt
thuis toch ook niet met je pet op. Hier
ben je ook' binnen, dus is er helemaal
geen reden om je pet op te houden.'

Veel smoesjes

Johannes Passion

in Ned. Herv. Kerk
ZANDVOORT — Juist in onze tyd mag
de Johannes Passion zich verheugen in

een grotere belangstelling dan ooit te-

voren. Het Toonkunst Oratorium, Koor
Zandvoort pryst zich dan ook gelukkig
om voor de tweede maal, onder de be-

zielende leiding van haar directeur Piet

Halsema, de Johannes Passion tot uit-

voer te brengen. Het geheel zal plaats-

vinden op vrydag 14 maart in de Ne-
derlands Hervormde Kerk aan het Kerk-
plein. Ook nu weer zal het Utrechts
Studenten Begeleldings Orkest zyn me-
dewerking verlenen, terwyi als solisten

o.m. zyn aangetrokken: Jaap Hunze,
Christusparty; Rob Sturkenboom, Evan-
gelist; May Oranje, sopraan; Annemarie
Oolders, Alt en Jan Hulsbos, bas-aria's.

Boven alle werken die er in de loop der
tyden geschreven zyn over het lyden
en sterven van de Heer Jezus Christus
steken de Passionen van J. S. Bacli
(1685-1750) er als enorme religleuse mo-
numenten bovenuit. Johann Seb. Bach
heeft er vyf geschreven, waarvan er

slechts drie bewaard zyn gebleven, en
aan de kleinste ervan, de Lucaspassion
wordt aan de echtheid getwyfeld.

De MatthSus-Passion en de Johamies-
Passion behoren tot de familie van de
zogenaamde Oratorisohfe-Passionen, die

zich van hun voorgangers, de Koraal-
passion en het Motetpassion, onderschel-
den door grotere variaties der muzikale
vol-men en middelen, en zich niet erg
sterk aan de Bybelse teksten hielden.

In de loop van de achttiende eeuw be-
gonnen dit soort Passionen, onder in-

vloed van de Hamburgse School zlcli

meer en meer te ontwikkelen als thea-
terstukken.

Bach echter, hield streng vast aan de
Heilige Schrift, zo zeer zelfs dat in de
originele partituur va nde Matthfius-
Passlon de overgenomen woorden uit de
Bybel met rode inkt zUn onderstreept.

Het belangrykste dramatische deel In de
Joharmes Passion openbaart zich In de
Volkskoren, waai-van het hoogtepunt
zich manifesteert in de slotacte van het
Kruisigingskoor, die besloten wordt door
het dreunende woedégehuil der bassen.

Het beginkoor Is veel bewogener dan dat
van de Matthaus-Paisslon; beklemmende
zestienden van de violen geven een on-
rustige achtergrond tegen de klagende
dlssonentpn van dp houtblazers. Dit te-

zamen draagt by tot de sfeer van sctu-y.

nende smart. Het innige medeleven der
gemeente komt zeer duideiyk naar voren
in de Koralen.

Het lyrische hoogtepunt in de Johannes
Passion is het arioso voor Bas: 'Be-

trachte meine Siel', met een lier en 2

viola d'amores omiyst. Het ontroerendste
gedeelte Is ook weer een bas- aria, een
zogenaamde siciliano-ar)a, waar tegen
het Koor het Lydenskoraal 'Jesu, der du
warest tot' zingt. De Johannes Passion
wordt besloten, vóór het slotkoraal, met
een bede om rust, gevolgd door het slot-

koraal, waarvan de slotwoorden lulden:

(vertaald) 'Wanneer ik uit de dood zal

ontwaken, dan zullen myn ogen TT in

alle vreugde en heeriykheld aanschou-
wen, verhoor my Heer; Ik zal U pryzen
tot in alle Eeuwigheid.'

Dit koraal Is om de gelovigen te ver-

zoenen met de dood, gesterkt door het
Lyden en sterven ^van Christus.

Johann Sebastian Bach heeft de Johan-
nes Passion gecomponeerd in 1722. De
eerste uitvoering vond plaats op Goede
Vrydag 1723, de uitvoering werd nog in

drie op een volgende jaren herhaald, om
daarna in het vergeetboek te geraken.

In 1833 vond de herontdekking plaats

van dit ontegenzeggeiyke meesterwerk

op het gebied der Passionen.

Na die twee maanden volgde een periode
van twintig jaar met burgemeester Van
Fenema. Vooral in de beginperiode wilde
het nog wel eens 'voorkomen, dat Zand---
voorters, met een smoesje op het spreek-
uur van de burgemeester kwamen en
eenmaal in de burgemeesterskamer over
woningen begonnen te zeuren.
Arend van Duyn: 'Aan burgemeester
Fenema moest ik altyd de reden van de
komst vertellen, maar als zo iemand dan
vertrokken was, bleek, dat hy my een
verkeerde reden had opgegeven, alleen
maar om by de burgemeester binnen te

komen. Er was er een die my vertelde,

dat hy de burgemeester toestemming
wilde vragen om een kippenhok te bou-
wen, maar eenmaal binnen bleek, dat de
man voor een woning kwam. Aan die

smoesjes maakte Van Fenema snel een
eind. Voortaan moest iedereen, die op
het spreekuui' kwam op een briefje de
reden schi-yven en Van Fenema hield
zich dan stipt aan dat ene onderwerp'.

Fietsenmaker
Als geboren i getogen Zandvoorter ken-
de Arend van Duyn alle Zandvoorters.
Hy werd geboren in de Pakveldstraat en
trad als twaalf jarig jongetje in dienst
by Henk Bos, de fietsenmaker op de
burgemeester Engelbertsstraat naast
drukkery Saaf. Toen Arend na drie jaar
opstapte, was zyn weelcloon opgelopen
van ƒ2,50 tot ƒ3,50. Het was daar hard

1

werken, want Henk Bos had alle PTT-
en politiefietsen in onderhoud. 'Ik heb
daar het vak goed geleerd', zegt Arend.

'Op het laatst deed ik er alles. Ik her-

stelde de zware transportfietsen van de
slagers en de bakkers en maakte zelfs

wielen.'

Maar Arend zag toch geen toekomst in

het vak van fietsenmaker en hy besloot

schilder te worden by 'onderling belang'

in de Brugstraat. Via 'onderling belang'

kwam hy tereclit in Elswout waar hy in

dienst trad by de erven Van Vliet. Tien
jaar heeft hy op Elswout geschilderd, tot

hy in 1947 als gemeentebode in dienst

trad by de gemeente Zandvoort.

Kapitein
'Ik woonde in die tyd aan de Ramplaan
In Overveen. De mensen uit de bum-t
zagen me altyd in myn schlldersoverall

en toen ik na tien jaar in het bode-uni-

form verscheen, dacht men dat ik kapi-

tein geworden was', zo zegt Arend van
Duyn, die in die tyd voor vyfentwlntig

gulden per week de bevelen moest op-
volgen van rentmeester Vryiand.
Arend herinnert zich, dat iedereen op
,Elswput.z;'n i!etjgJif]tjam,-aJs,jnen, langs
Het raam van net rentmeestershuis'llep,
ook al was de rentmeester niet thuis. Zo
bang was men voor de rentmeester, die

de duim er goed onder had.
Als bode keerde Arend met zyn vrouw,
met wie hy volgend jaar veertig jaar ge-

trouwd is, weer naar Zandvoort terug.

Samen namen zy hun intrek in de bode-
woning naast het gemeentehuis. Op het
ogenblik zoeken zy naar een andere be-
huizing in de badplaats, want ten eerste
is Arend na morgen geen bode meer en
ten tweede moet liet huis tegen de grond
om de op stapel zünde uitbreiding van
het raadhuis mogeiyk te maken.

Voor verveling is Arend nu hy gepensio-

neerd is niet bang, want zo zegt hij: 'Na

zevenentwintig jaar heb ik nu weer eens

tyd om wat te schilderen'.

gratis

<««c^
bijaankoopvan

f12,50aanboeken
metvriendenprijs

gaslrechlbewi|s voor
voordelig ireinieizen

\fiendeipri)s-gastiechlbewiis

- rxtart o'i {Mcnenic

F/uunmnim hew
oïwiKWt*. „aJ

bon

I30I=KI=N\M=|=K
van 28 febr. t.m. 8 maart 1975

de Vré v/h batavo

boekhandel kantoorboekhandel
zandvoortselaan 147, heemstede, telefoon 281960 en 281375.

Bejaarden

vierden

verlaat

karnaval
ZANDVOORT — Donderdagavond heb-

ben de bewoners van Het bejaardente-

huis 'Het Huis in de Duinen' een verlaat

karnavalsfcest gevierd.

De heren Dekker, Born en pynenburg

hadden dit jaar liet initiatief genomen
om de in het bejaardentehuis by dit

feest gebrulkeiyke karnavalsplaatjes te

vervangen door levende kamavalsmuziek

en zo kwam het, dat de Zandvoortse

hofkapel 'De Kwalletrappers' waren uit-

genodigd, alsmede de Hlllegomse karna-

valsvereniging 'De Oude Pomp', kom-
pleet met prins, adjudant, president en
dansmariekes.

Overjarige tieners

Dit gezelschap is erin geslaagd om de

bejaarden of zoals de president van 'de

oude pomp' de heer Geerllngs het uit-

drukte 'de overjarige tieners, want wie

leest viert Is niet oud', een grootse kar-

navalsavond te bezorgen.

Personeel en bejaarden vermaakten zich

opperbest op het grote verkleedfeest.

Tussen de polonaises door werden onder-

scheidingen uitgereikt aan de dames v.

d. Somme en van Leeuwen, terwyi de

heren Polak en v. d. Loo eveneens het

erellnt van 'de oude pomp' om de hals

gehangen kregen.

Het jaar van de vrouw kwam tot uiting

door de installatie van een vrouweiyke
raad van elf met aan het hoofd het per-

soneelslid, prinses Rhonice. Verdere
hoogtepunten waren het optreden van
vader Abraham met zyn zeven zonen en
het Westlands mannenkoor.
Tevreden en moegehost zochten de be-

jaarden laat in de avond hun kamers
weer op. De bejaarde kamavalsvlerders
hopen, dat met deze avond voorgoed een
eind is gekomen aan de geïmproviseerde
karnavalsfeesten van de Jaren tevoren

en de hoop leeft, dat het volgend jaar

vele kamavalsverenigingen bereid zullen

zyn om een avond plezier te brengen In

een bejaardentehuis.

Off. deaSer

GARAGE H. SÏRyilER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVÜORT. TEL. 02507-4565.

Concertavond

in Haarlemse

Jazz Club
HAARLEM — Zaterdag 1 maart organi-
seert de Haarlemse Jazz Club in zlln sc-

cteteit aan het Groot Heiligland 47 een
extra koncertavond met het kwartet Bill

Arendsma-Nol Sicking.

Het is de eerste maal, dat deze volledige

Haarlemse formatie m de HJC te horen
zal zyn en tevens de eerste keer sedert

het begin van de zestlRer Jaren, dal de
Haarlemse Jazz Club weer een 'normale'

aktiviteit op zaterdag organi.seert.

Het kwartet bestaat uit Nol Sicking ^pi-

ano), Bill Arensma (gitaar), Henk
Scheffer (bas) en Guus Lick (drums).

Het optreden begint om 22 uur.

5de Europese

Nachtcross
AMSTERDAM — De hoofdstad, met na-
me het Olympisch Stadion is op zater-

dagnacht 15 maart het middelpunt van
de enige nachtcross die in Europa wordt
gehouden.

Het is dan het eerste lustrum van deze
nachtcross die in 1971 is begonnen, ter

gelegenheid van het 10-jarig bestaan van
de Bosbaangroep Comello. de eerste

groep die iets aan de konditie ging doen
van de ouder wordende mens.
Het startschot voor deze 5e Europese
nachtcross zal precies om 24 uur worden
gelost, waarna de deelnemers-sters aan
de nachteiyke tocht van 8000 meter, van-
af het Olympisch Stadion naar het Am-
sterdamse Bos, en terug, zullen vertrek-

ken.

De bosbaan in het Amsterdamse Bos zal

dan weer, rondom worden verlicht door
brandende fakkels. Ook een groot aan-
tal deelnemers zullen speciale verlichting

meevoeren. Zowel voor kykers als deel-

nemers een uniek schouwspel.

Deze Jaariykse nachtcross is georgani-
seerd door de Bosbaangroep Comello en
staat open voor dames en heren vanaf 14

jaar.

Startkaarten zyn verkygbaar tegen beta-
ling van ƒ3,50 door storting ten name
van H. Comello, Brusselflat 61, Uithoorn.
Postgiro 2526828 of Alg. Bank Nederland,
Uithoorn no 545914906 of gemeente giro

C 2229 Amsterdam, voor 10 maart a.s.

Na-inschryving is mogeiyk op 15 maart
van het Olympisch Stadion vanaf 22 uur
a ƒ4,—.
Iedereen die de tocht volbrengt ontvangt
een herinnering.

Lezing Alliance
KENNEMERLAND — Op 28 februari a.s.

zal de heer Charles Pord een inleiding

houden over liet onderwerp '75 ans de
relalismc dans Ie cinema Franfais' voor
de Alliance Fran^aise Kennemerland
Deze byeenkomst zal worden gehouden
in de 'Paardestal' van Restaurant 'De
Lantaern'. FrPankestraat 33-37, Haarlem,
aanvang 20 uur. Tydens de inleiding

worden enkele filmfragmenten vertoond.

Met oog en oor

de badplaats door
Slramlpaehlers van star!

Zaterdag 1 i>:uurt gaiiii onze btrand-
•^achtcrs hcit van start.

','aii dic' da -.f tot 1 oktober staan
e wtpr tci. i 'ate van de inwoners
..n Hei:iri-jli '.i en Dietrichen en we

hop';)! ai;(>-ii ! - Koals elk jaar —
•'•'Al ze ooi; 'i.; seizoen woer in dro-
•iien zulle ' "Oiii,'n op/.i^tlcn.

Zaïiflvourt .11 lei het er tenslotte van
'lebben en tot nu toe hebben we

I'. ;r de vi'oeue weekeinden geen
i'agcii geliiid, integendeel, ze waren
K'tor dan ooi' tevoren. 'Als wc dat
1 I maar ni"i, moeten bezuren, w-an-

.Ler op het strand weer zaken moe-
'on worden geMaaii' zeggen de pes-
simisten. L.'ai OMS mnar hopen, dat
..e ongeluk hebljen en dat we een
" ralend soi'oen tegemoet gaan Het
IS nog vroeg in het Jaar en er kan
nog heel wat gebeuren. Overigens
moet u eens opletten, hoe vlug een
seizoen v;eer voorby is. Zó begin je

eraan en zó l.s liet om.

Zandvoorl-estafclle
Het sub-koniilee van hel Oranje-
komltee, dat in de komende feest-

week in mei de Zandvoort-rstafette
voorbereidt, daarmede een oude tra-
ditie in ere herstellende, deelt mede,
dat de Inschryving voor deze straat-

loop oorspronkeiyk op dinsdag 25

februari gesloten was. Daar echter
veel mondelinge toezeggingen wer-
den gedaan, die nog niet in sclirif-

teiyke aanmeldingen werden omge-
zet, heeft het komitee bestaande uit

de heren K. J. Koper en W. Kok sr.

besloten, do inschryfdatum te ver-

lengen tot 15 maart maar dat is dan
ook de alleruiterste datum.
Alle verenigingen werden aange-
schreven, doch weinig hebben er

nog maar op gereageerd, hoewel men
zeker weet, dat de animo ervoor zeer

groot is. Stel daarom niet langer uit.

maar stuur uw inschryfformuller in

en stuur het naar de heer Kok sr.,

Hofdykstraat 4, telefoon 3839 of de
heer H. J. Koper, Van Lennepweg
38 IV, telefoon 4833. Zy verschaffen
ook gaarne alle gewenste telefonl-

sclie in lichtingen, doch moeten ty-

dig weten op lioeveel deelname ge-
rekend kan worden. Do voorbereiding
vraagt nameUjk veel tyd.

Borslonderzoek
Van 4 tot 11 maart za! van gemeente-
wege weer een röntgcnologisch borst-
onderzoek plaats vinden in een on-
derzoekauto, die op verschillende
plaatsen in ons dorp zal worden ge-
stationeerd.

Alleen mamieiyke Zandvoortse inwo-
ners van 40 jaar en ouder zullen
daartoe een oproep ontvangen. De
meeste oproepen zyn reeds verzon-
den. De kosten ervan bedragen ƒ 7,

—

per persoon. De gemeente wyst nog
eens op de belangrykheld van dit

onderzoek.
Het onderzoek zelf vraagt nauweiyk
enige tyd en u kunt ervoor terecht
zo dicht mogeiyk by uw woning. U
behoeft zich zelfs niet te ontkleden.
Alleen knopen en ritssluitingen mo-
gen uitsluitend voorkomen op het
midden van borst en rug. Dus man-
nen . . . corsetjes thuis laten/ Maar
komt u wel? Het is in uw eigen l3e-

lang en het geeft, wat uw gezondheid
betreft, tocli wel een geruststellende

zekerheid.

Bomen snoeien
De paar regeltjes die in een vorig
artikel zün gewüd aan hel feit, dat
Zandvoort wel nieuwe bomen plant,

doch zo weinig doet aai) het bomcn-
bestand ten opzichte van de oude

"luincn, liccft veel spontane reaklies
oi.geHckt.

Er is zelts een aantal personen, dat
een komitee uit de burgery zou wil-

'e;i oprichten, welk komitee, onder
deskundige leiding natuuriyk, zelf

ja snoeien ter hand zou willen ne-
.nen. Er zijn genoeg amateur-tuin-
ders onder ons en wanneer Publieke
Werken afdeling plantsoenen dan
eens een oogje in het zeil hield, dan
..uniieii tenminste de oude, dorre
ta'iCKen worden weggezaagd en de
oude bomen wal worden gefatsoe-
neerd.

Men zou zelfs by wijze van proef er

eens mee willen beginnen met een
klein aantal bomen, om te kyken,
vat ervan terecht komt. Als men er

niet aan zou beginnen, worden deze
bomen in de toekomst toch verwy-
derd, doch wanneer ze op deze wyze
.zou'len kunnen worden gespaard,

'OU dal een groot sukses betekenen.
Ik ben geen expert op dit gebied, in-

.e^'MCieel, doch de gedachte lykt my
de moeite van uitvoering waard en
he'. beliooft de gemeente geen cent
te ijoölen. Laat degenen, die zouden

willen toetreden lot een vrywillig
Zandvoorts 'snoel-komitee' zich maar
eens by my melden: C. Kuyper, Zee-
straat 57 rood, telefoon 2472.

Woningbouw o£

rekrealie ?
In enkele besloten politieke vereni-
gingen blgkt gesproken te zyn over
het idee, om de vyver aan de Frans
Zu'aanstraat uit te breiden en er een
leuk rckrcatic-centrum van te ma-
ken.

Over het algemeen werd deze ge-
dachte op zichzelf wel aantrekkeiyk
genoemd, doch men schynt erop ge-
wezen te hebben, dat woningbouw de
voorkeur verdient boven rekreatie.
Dat begryp ik niet goed. Het een
behoeft het ander toch niet te ver-
dringen? Over het algemeen wordt
van gemeentewege maar bitter wei-
nig aan uitbreiding van de rekrea-
tie gedaan.
Het behoud van het natuurschoon,
of de uitbreiding daarvan komt nog

'

steeds op de tweede plaats, hetgeen
ik pcrsooniyk betreur. Ik biyf erby,
dat van de vyver in de Frans Zwaan-
straat een leuk en gezellig relaeatie-
oord kan worden gemaakt. Maar men
schynt er niet aan te willen.

Woningen bouwen maar, Jongens,
stenen blokken, die elke vorm van
rekreatie In een hoek duwen. En dan
bedenk ik opeens, dat Zandvoort nu
byna 16.500 inwoners telt. Volgens
minister Gruyters mag dat aantal
de 18.000 niet gaan overschryden.
Waar maken we ons dan nog druk
om? Die 16.500 zullen binnen enkele
Jaren er wel voor zorgen, dat de
18,000 zyn bereikt, want Zandvoort
is een vruchtbare plaats. Zoveel wo-
ningen hebben we dus echt niet
meer nodig. Het lykt my zo, dat de
w-iningbouw binnenkort aan de top
zal zitten, maar met de rekreatie is

dat lang het geval niet.

Kuyper sr.

voorverkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, ZandvoortTel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

«REIUAULT

weekend 2 maart 1S7S

NED. HEBV. KERK
10.30 uur gemeensohappeiyke dienst
herv.-geref. met viering van het heiUg
avondmaal, ds. C. Mataheru in de
herv. kerk. Jeugdliuis: 10.30 uur Jeugd-
kapel

GEREFORMEERDE KERK
10.30 uur gemeensohappeiyke dienst
herv.-geref. met viering van het heilig

avondmaal, ds. C. Mataheru in de
herv. kerk; 19 uur voortzetting en
dankzegging heilig avondmaal in de
geref. kerk

NED. PROT. BOND
'Samen kerk-zyn'; voorganger een me-
dewerker van het Bedryfsapostotaal
Beverwyk

GEREFORMEERDE KERK
radio Blocmendaal: 9.30 uur ds. K. J.

Boersma, gemeensohappeiyke dienst

met herv. kerk; 16 uur ds. D. J, Roos;
19.30 uur ds. L. J. Boeylnga

ROOMS KATHOLIEKE KERK
eucharistieviering met medewerking
van dames- en herenkoor. Bykerk-N.:
eucharistieviering met orgel en samen-
zang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging Madoerastr.
1, Haarlem-N. Zondag 9.30 en 16 uur,

woensdag 20 uur
NED. CHR. GEM. BOND
Voorlopig geen samenkomsten in huize
'Pniël'. Nadere inlichtingen tel. 4778

JEHOVA"- GETUIGEN
Inlichtingen D. v. d. Pluym, Paradys-
weg 16, tel. 6812

VOLLE EVANG. GEM.
ledere dinsdag 20 uur samenkomst In

gebouw Brugstraat 15

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zyn als volgt;

Vrydag 28 februari 4.48 — 17.05

Zaterdag 1 maart 5.32 — 17.50

Zondag 2 maart 6.17 — 18.38

Maandag 3 maart 7.04 — 19.27

Dinsdag 4 maart 7.52 — 20.19

Woensdag 5 maart 8.47 — 11.24

D nderdag 6 maart 10.00 — 22.50

Vrydag 7 maart 11.34 — 23.40

Springty: 28 februari

Doodty; 7 maart.

Voor het berekenen van de laagwaler-
standen gelieve men by bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten by te tellen.

b̂urgerlijke;
smND ^

ZANDVOORT
Geboren buiten de gemeente: Tamara
Esmcralda, dv I. H. G. Karsters en C.

Molenaar; Marlies, dv H. R. Kroese en

H. Lyster: Palrlcia, dv J. Zuidweg en A.

G. C. Majoor; Barbara Elizabeth, dv P.

Citroen en G. J. Hol.

Ondertrouwd: Friedrlch Wilhelm Ober-
scheidt en Maryke Steegman; Peter Paul
Barten en Barbera Maria Ludovica van
Haaster.
Getrouwd: Hans Günter Karl Willy Dem-
pewolff en Anna Maria Catharine Vlees-

houwers; Rickl Lee Benedict en Maryke
Elisabeth Mulder Smid.

Overleden: Jacoba Maria Elisabeth Ham-
burger, 75 jaar, geh. gew. met F. K. Ba-
rendse.

Overleden buiten de gemeente: Cornelis

Paber, 67 jaar, geh. met C. C. Besse.

VEEEraD

weckend van 1 en 2 maart 1975

ARTS:
Inliclilingen over de weekenddiensten.
worden verstrekt via het telefoonnum-
mer van de huisarts:

dokter Anderson — 2035

dokter Drenth — 3355

dokter Flieringa — 2181

dokter Mol — 5091

dokter Zwerver — 2499

dokter Bouman — 5091

TANDARTS:
by afwezigheid belle met 023-313233

WIJKVERPLEGING:,
zuster T. Dyk, Lorentzstraal 435, tel.

3282

APOTHEEK
van vrydagavond 28 februari 17.30 uur
tot maandagmorgen 3 maart 8 uur:

de Zandvoortse apotheek, H. B. A.
Mulder, Raadhuisplein 10, hoek Halto-
straat, tel. 3185

VERLOSKUNDIGE
mevr. Chr. Oudshoorn, Linneaeusstraat
3, flat 2, tel. 4437

HULPDIENST:
tel. 023-243340

DIERENARTS:
by afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch

de Veeartsendienst te Haarlem, teL
023-313233

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 3737 (ook bulten kantooruren)

POLITIE:
tel. 4444

BRANDWEER:
tel. 2000



SCHOENBOETIEK HARMS
DIACONIEHUISSTRAAT 5A

Bij ons kopen is prettig lopen.

HEUOFORM ZOMERSTEUNSGHOENEN

een praclit kollektie.

— HEREN SANDALEN (leder) vanaf 19,95

— LEDEREN DAMES ZOMERSCHOENEN (made in Italië) in alle

kleuren b.v. Avion - Giallo - Aragosta - Bleu enz. . . 29,95

Heren-, dames- en kinderklompjes in alle maten en kleuren.

Komt u nu al vast kijken voor het voorjaar?

SCHOENBOETIEK HARMS
Diaconiehuisstraat 5A (zijstraat Haltestraat), Zndvoort.

KRANTEN - KRANTEN - KRANTEN
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

AKERSLOOT
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. Zaterdags van 9 tot 13 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRUZEN !

TELEFOON 50 54.

EIERMANS POELIERSBEDRIJF

A. VISSER
GROTE KROCHT 22 — TELEFOON 2252

EXTRA REKLAME

5 kilo BINTEN van 1 ,29 voor 98 cent

5 kilo IRENE van 2,29 voor 1,98

APPELMOES van 89 cent voor 79 cent

GOLDEN DELiCfOUS grote maat . . 89 cent de kilo

Ruime sortering BOERENKAAS.
VERSE EIEREN van 13 tot 21 cent

Per 30 stuks 2,95

VERSE BRUINE BONEN 2,39 de kilo

VERSE CAPUCIJNERS 1,39 de kilo

FIETS DE LENTE TEGEMOET
Wij hebben een grote sortering merken o.a.

SPARTA

TWEEWIELERBEDRUF

VERSTEEGE B.V.

.V^AA^

Gt»Haltestraat 18— Telefoon 4499.

Wij verzorgen ook de verzekering tegen diefstal voor u.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
BUderdUkstr. 5. Tel. 3796.

G. KOL
Schuitengat riat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Auto - Brand - Leven

HEERLIJK BRUIN
EN gezond:
SOLARIUM
Per keer ƒ 3.—.
14 dg. bruiningskuur ƒ 75,—
Sauua Wlm Buchel,

,

Zandvoort, A. J. v. d. Moo-
lenstraat 47, tel. 5829,

privé 3965.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze In

MODERNE monturen

LiQQMAN
Briilén-KohtaktlEriien

Haltestr.5Tetój74;Zandvoort

ryZIskMloiiislttejfinclir

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING

kunnen dagelijks weer nette

goederen worden Ingebracht

of afgehaald.

Sousterrain De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 of

3713. Privé na 6 uur 6658.

VeUingdlrektie
Pa. Waterdrlnker.

ByMBMWilHWBWmiüMII»
Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten.

Rechtstreelcs van fabriek

met garantie. Bijzonder lage

pryzen.

Martex Holland B.V., Kou-
denhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-315300.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPABATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, Haarlem
Telefoon (023) 316092.

Nu ook in Zandvoort;

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. EITIMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

Naast onze gerenommeerde
vroonvitrincs nrorden onk
eiken Iioekkasten voor n op
maat gemaakt bli Wete-
rines wandvitrines.
Jan van Vuurenstraat 2.

Nunspeet.

Het hooirtepiuit van nw
bmiloft Is een gedicht van
FIGARO, onvergetelijk als

uw troawdatum.
Jan van Vuareastraat 2.

Nunspeet.

kONTAKTLËNZEN

Ook vóór if heeftKonlaktlens-
Injtliuuti. Coömah passende
lenzen In .yoqrraad zowel de
conventionele harde als de
comlortabels 'tachie lenjen.

Vraag gratis Jnllchtlngen en
folder' öt maak direkt uw o(-

spraak. Gratis proefperiode

LOOMAN
Haltostraat 5, Zandvoort,

02507-2174.

Voor Duitse gasten gevr. vele

twee pers. sik. met ontbijt

van 28-31 maart enz .

Telefoon 2525.

LAMPENOLIE

In 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oranjcstr. 7, Zandvoort.

Mevr. ten Brooke vraagt

ZELFST IIUtSH. HULP

Wcsterparkstraiit 20, Zand-
voort, tel. 3733.

Te koop wegens vertrek;

meuw tweepers.

ZIT-SLAAPBANK ƒ 250,-

WUbrlnk, Bin. v. Fenema-
pleüi 16/11, Zvrt, tel. 2978.

IIA ! BLOEMEN EEN
PRACHT CADEAU

!

Maar ook onze planten-
bakjes zijn sabHem

!

BLOEMENHUIS

„V- d. Mey"
J. BLOYS
Ilaltestraat 65
Zandvoort

We hebben vast wel wat voor U

!

De specialist in al uw bloemwcrken !

UNIEKE AANBIEDING
HEREN STRANDPACHTERS

1 partij oranje

plm. 1.000 mtr, onbrandbaar, nooit meer te verslijten,

ƒ 4,50 per strekkende meter.
Zolang de voorraad strekt.

G. A. E. HILTERMAN
Bakenessegracht 79, Haarlem. Tel. 023-321986.'

Tel. 023-321986.

Wij hebben een nieuvsfe Pdssat met extra veel ruimte
Naast de bekende Passat en Passat

Variant staat er bij ons nu ook een Possat
limousine met grote achterdeur. In styling,

zuinigheid,veiligheid en rijcomfort helemaal
de vertrouv/de Passat. Maar... geschikt voor
nog meer nuttige en ontspannende doel-

einden.

Als de bonk in gebruik is, beschikt u voor
uw bagage over een ruimte met een vloer-

oppervlak van 1,21m' en een inhoud van

420 liter. Wanneer u de bankwegklapt, hebt
u 1320 liter bagageruimte.
Ook déze Passat is erg economisch. Niet

alleen in benzineverbruik - co 1 op 1 4 bij

1 00 km/u constant - maar ook in onderhoud.
Diagnose: Ixper 15.000 km, olie verversen
Ixper 7.500 km. Voor veel Nederlanders is

15.000 km het iaartotaall

V/anneer mogen wij deze nieuwe Passat
voor ü demonstreren?

U hoeft ons maarte bellenvooreenafspraak.

De Passat,da^ pas autorijden

GARAGE H. I

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort.

Telefoon 02507-4565.

Protestants Scöp. Begrafesilsverestiging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

J

egrafsüis - Traüsp^rt - Cremati

Haarlem, Witte Ueercnstraat 20 — Tel. 31 37 53 - 31 04 57
Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

\

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren;

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrij'dag 9-12 uur, 1-3 uur

^ TELEFOON 02507-71 é6.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Wij zoeken voor óins kantoor te Zandvoort

vlotte jonge
mensen
die na een inwerk- en opieidingstijd in staat

moeten zijn:

- onze klanten op plezierige wijze te woord

te staan;

- informaties en adviezen te geven over

de door ons aangeboden diensten;

- administratief werk van beperkte omvang
te verrichten.

Voor een goede vervulling vah deze

interessante werkkring is een opleiding op

tenminste MAVO-niveau noodzakelijk,

terwijl ervaring in het omgaan met publiek in

een andere baan wenselijk is.

Ook zij, die menen, dat zij zonder deze

ervaring aanleg hebben voor deze baan

kunnen reflekteren.

Kandidaten en kandidates wordt verzocht

zich schriftelijk of telefonisch in verbinding te

stellen met de afdeling Personeelszaken

van de Nutsspaarbank West Nederland, ^

Postbus 70Ó, Haarlem, tel. 023-319201.

/poorbonh
wqA nadailond

gemakkelijk.één adres vooral uw geldzaken

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
r

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 023-260553.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen 'lidmaatschap.

GEMEENTE ZANDVOORT

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat overeenkomstig
artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening Ingaande
maandag 10 maart 1975 gedurende een maand ter secretarie op het
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor een ieder ter
Inzage ligt het besluit d.d. 4 februari 1975 van Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland houdende goedkeuring van het bestemmlngspan
%,Burg. Engelbertsstraat-Schultengat", vastgesteld bij raadsbesluit
van 27 augustus 1974, no. 6.

De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij die zich tijdig met
bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten heb-
ben gewend, kimnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon
beroep instellen.

ZANDVOORT, 25 februari 1975.

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn.
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Veel belangstelling

voor

imi
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AUTO-SERVICE

ZANDVOORt

Dr. Scbaepmanstraat 1 hoek
Brederodestraat.

Telefoon 02507-6748.

Sport-
progTamma
Zaterdag 1 maart

voetbal
Zandvoortmceuncn
KMVZ-Zandvoortm.. 14.30 uur,

SAC 3-Zaiidvoortm. 2, 15.15 uur
Zandvoortm. 3-ODIN 8, 15.30 uur
Energie 6-Zandvoortm. 4, 12 uur

A-Junioren:
SIZO l-Zandvoortm. 1, 12 uur

B-Junioren:
HFC 1-Zandvoortm. 1. 14 uur
RCH 2-Zandvoortm. 2, 14 uur
Zandvoortm 3-RCH 3, 14 uur

C-Junioren:
Kennemers 1-Zandvoortm. 1, 12 uur
Zandvoortm. 2-HaarIem 2, 14 uur
Bloemendaal 4-Zandvoortm. 3, 12 uur

TZB
Junioren:
HBC Bl-TZB BI, 14 uur
TZB B2-NAS B3, 14 uur
TZB Cl-HFC Cl, 14 uur
TZB C2-DIO C2, 15.15 uur

handbal
Zandvoorttnecnwen " ,

Hoofddorp 1-Zandvoortm. 2, m'.a., 12 u.

IJmond 4-Zandvoort 3, m.a., 15 uur

Zondag Z maart

voetbal
,

Zandvoortmeeuwen
Rlpperda 1-Zandvoortm. 1, 14.30 uur
HFC 2-Zandvoortm. 2, 12 uur
Zandvoortm. 3-Terrasvogels 2, 12 uur
RCH 3-Zandvoortm. 4, 9.45 uur
DSS 4-ZBndvoortm. 5, 12 uur
Stormvogels 6-Zandvoortm. 6, 12 uur
Zandvoortm. 8-VSV 8, 9.45 uur
Zandvoortm 9-AlUance 7, 9.45 uur

A-Junioren:
Zandvoortm. l-VSV 1, 9.45 uur

Zandvoortm. 2-Velsen 3, 12 urn-

Dames:
VSV 1-Zandvoortm. 1, 14.30 uur

TZB
TZB-Spaamevogels, 14.30 uur
TZB 2-Heemstede, 12 uur
TZB 4-DSB 4, 9.45 Uur
TZB 5-Spaamevogels 5, 9.45 uur
EDO 7-TZB 6, 12 UUr
Terrasvogels 8-TZB 7, 12 uur

Junioren:
Bloemendaal Al-TZB Al, 9.45 uur
TIJBB A4-TZB A2, 14.30 UUr

handbal
Zandvoortmeeuwen
Zandvoortm. 1, d.s.-ADO 1, 14 uur
Zandvoortm S, d.s.-Concordia H3, 16.40

Zandvoortm. 2, h.s.-Bato 1, 14,55 uur
Hoofddorp 1-Zandvoortm. 1, d.}., 14 u.

Concordla 1-Zandvoortm. 1, m.a., 13.05

hockey
ZHC
Dames:
Botterdam-ZHC 1, 11 uur
ZHC 2-Bloemendaal 3, 14 uur
ZHC 3-Strawberrles 4, 12 uur

Heren:
Myra-ZHC 1, 14 uur
Hurley 3-ZHC 2, 13 uur
ZHC 3-Myra 3, 12 uiu"

ZHC, ve.t.-Strawberries, 14.30 uur
ZHC 4-FTr 4, 14 uur

Een jeugdige amazone rijdt voor het kri-

tisch oog van de jury haar verplichte

parcours.

ASVSandevoerde

organiseert

avondrit t.b.v.

accordeoiiver.
.. ZANDVOORT — Zaterdag S Jnaart or-

ganiseert de autosportvereniging 'San-

devoerde' een avondrit volgens een rou-

tebeschrijving.

De baten van deze raUy komen ten goede

aan de Zandvoortse Accordeonvereni-

ging, welke vereniging na afloop van de
rit een grote bingo of verloting met bal

na organiseert in he6 'Gemeenschaps-
liuis'.

De start van de avondrit vindt plaats

bij het Gemeenschapshuis, waar de eer-

ste deelnemer om 19.31 uur begint aan
een dertig kilometer lang parcours. De
Inschrijftafel is geopend van 18.30 uur
af . In het Gemeenschapshuis. Voorin-
schrijving is ook mogelUk en wel bj] de
heer N. Paap, van Lennepweg 75 rood
Zandvoort.

roeven
ZANDVOORT — Zondag hield de op 8

december ca» het vorig jaar opgerichte

Zandvoortse Rijvereniging het eerste

evenement op manege Rückert. Het be-

trof selektieproeven voor het ruiterdi-

ploma A en B voor ruiters en amazones.
De organisatoren spraken aa de proe-

ven van een geweldig sukses. Van de
zestig Jeugrdleden, die de rüvereniging
telt namen er vüftlg deel aan dit eerste

evenement.
Om op te gaan voor het ruiterdiploma A
en B moesten de Jonge ruiters en ama-
zones een parcours rijden, waarbij door

een Jury, Ijestaande uit mevrouw Her-
warth en de heren H. Oosterhuis en J.

Timp, vooral gelet werd op de houding
en teugelvoering tijdens stap, draf en
galop en het rtjden van voltes.

De winnaars werden: Al: 1. Astrid Rüc-
kert, 15,5 pt.; 2. Irene Henkes, 12 pt.;

3. Maria v. Eüsden, 11,5 pt.

A 2: 1. Herteen v. Huizen, 8,5 pt.; 2. Jen-
nifer de Krulter, 8,5 pt.; 3. Bettie Gey-
zen 8,5 pt.

B: 1. Brigitte Bossink, 11 pt.; 2. Jacque-
llne Hertellng, 8 pt.; 3. Janette Allpbes

6,5 pt.

In de pauzes werd een demonstratie ge-

geven in het .esoadrillerüden door Enit
Shields, Irene Henkes, Maria EUsden en
Astrid Rückert.
Op 12 maart wordt tijdens de algeme-
ne ledenvergadering de jonge rljvereni-

glng officieel opgericht, waarna aanslui-

ting gezocht kan worden bU de Neder-
landse jacht- en ryverenlglng. In de
Zandvoortse rtjverenlglng is de pony-
rljklub 'de Strandruiters' opgenomen
van manege Rückert, het thuishonk van
de rUvereniglng.

Interesse van de jeugd
Het ligt In de bedoeling van de Jonge
vereniging, welke hoofdzakelijk uit

jeugdleden bestaat tussen de 8 en 16

jaar, om binnen twee maanden een puz-

zelrit in het duin te organiseren.

Voorts staat er nog een sllpjacht op 30

april op het programma en excursies

naar springconcoursen.
Voorzitter C. de Krijger: 'De belang-
stelling voor ons eerste evenement over-

trof onze verwachtingen. Deze eerste

maanden zlJn we erachter gekomen, dat

er by de Jeugd bijzonder veel Interesse

bestaat voor de paardesport. De gewel-

dlge accommodatie, die we by manege
Rückert hebben is daaraan ongetwijfeld
debet'.

Het nieuwe sekretariaat van de Zand-
voortse Rijvereniging is: Mevr. C. E.

Herwarüi, Mr. Troelstrastraat 50, tele-

foon 5017.

Wilje watmeerweten
overeen interessanteen
afwisselendebaan?

Ddn nodigenm\ [e uit

v&meengesprekvan
mantotman.

Een politieman heeft

een veeleisende, maar ook

écht afwisselende baan.

Met bovendien een zékere

toekomst. Wil je er meer
van weten? Kom dan in

een ontspannen sfeer

een praatje maken van man
tot man. En vraag ons gerust alles wat je weten wilt.

Alles over de opleiding (in Noord-Holland!),

over de plaatsingsmogelijkheden (bij 19

verschillende korpsen in Noord-Holland), over de

verdiensten, de variabele werktijden, promotie-

kansen, pensioenregeling en noem maar op.

Minimale toelatingseisen: 1.70 m. lengte,

leeftijd van 17 tot 28 jaar.

Opleiding: als je jonger

bent dan 21 jaar: MAVO of

daarmee gelijk te stellen

onderwijsniveau; als je ouder

bent dan 21: tenminste enkele

jaren voortgezet onderwijs.

op vrijdag 28 februari in Zandvoort,

Bureau van politie,Hogeweg 37, van

18.30 tot 20.30 uur.

Alliance fran^aisc

Keniiemerlaiid
HAARLEM — Op 28 februari zal de heer
Charles Ford een inleiding houden over

hfet onderwerp '75 ans de realisme dans
Ie cinema Francais' voor de Alliance

Francalse Kennemerland. Deze bijeen-

komst zal worden gehouden in de 'Paar-

destal' van Restaurant 'De Lantaem',
Frankestraat. 33-37, Haarlem, aanvang
20.00 uur. De inleiding van de heer Ford
zal ondersteund worden door het ver-

tonen van enige filmfragmenten.

Punten toch nog verdeeld

TZB SPEELDE WEDSTRIJD
UIT MET NEGEN SPELERS
HAARLEM — In een aan het eind rom-
melige wedstrijd heeft TZB zlJn vijfde

plaats gekonsolidcerd door een gelijk spel

te behalen op EHS. In de laatste twintig

minuten werden de beide doelpunten tot

stand gebraclit en tevens twee spelers

van TZB naar de kleedkamer gezonden.

In het eerste half uur ging het meeste
initiatief uit van de Haarlemse formatie.

Het offensieve gedeelte van EHS was
evenwel niet blJ machte.om.van.dit lich-

te overwicht te profiteren. TZB kwam
pas een kwartier voor de rust op gang.
Er werd redelijk gekomblneerd wat werd

Oud-captain v. d. Nulft organiseert

zeskamp als zinvolle vrijetijdsbesteding

voor de Nederlandse militairen
ZANDVOORT — Dirk van der Nulft,

de captain, die de Zandvoortse zes-

kampploeg vorig jaar september na
twee seizoenen' zo bekwaam naar de
internationale 'spel zonder gremen'-

flnale in Leiden heeft geloodst, kan
het zeskampspel maar niet vergeten.

Toen de Zandvoortse eeskampers in

Leiden in waterbassins kopje onder
gingen en op zeephellingen uitgle-

den, zat hun captain in gedachten

alweer bij, een volgende zeskamp op
29 april; 'die van. de zesduizend in

het Duitse Seedorf gelegerde mili-

tairen.

Een maand voor Lelden startte Dirk
de voorbereidingen. De legerleiding

wilde een zeskamp in Duitsland als,

zoals het heette, een zinvolle vrye-

tüdsbestedlng voor de in Seedorf ge-

legen militairen.

Aangezien alles, wat in het leger met
zeskamp te maken heeft via de in

Soesterberg gelegen luchtmachtbasis
'Kamp van Zeist' loopt, waar Dirk
V. d. Nulft sportinstruktle geeft aan
de aldaar gelegerde militairen, wer-
den de plannen Dirk voorgelegd.

VlJf Jaar geleden startte de sport-

instrukteiu' bU de luchtmacht zDn
zeskampaktlvitelten en Dbrk vertelt:

'Ik had het op de t.v. van de NCRV
gezien en het sloeg bU ml) zo aan,

dat ik besloot om iets dergelijks voor
de militairen te organiseren.

Het werd een Jaarlijks terugkerende
zeskamp en het is in het leger zo

aangeslagen, dat men mü vroeg of ik

ook eens in Duitsland het spel wUde
organiseren. Uiteraard heb Ik als

captain enorm veel ervaring opge-
daan, tydens de Zandvoortse zes-

kampperiode en dat komt me nu
goed van pas'.

TV-progranima
In augustus startte Dirk de voorbe-

reidingen. In november ging htj op
legerkosten vier dagen naar Seedorf
om het terrein te verkennen. De
oud-Zandvoortse captain zag het
weer helemaal zitten en hU nam
kontakt op met de NCRV en Dirk
vertelt: 'BU de JICRV was men wild

enthousiast en mea komt een pro-
gramma van een uur maken, om het
op een later tyditip uit te zenden.

Nu het voor de t.v. komt wil ik het
hardstikke goed hebben en ik geloof

dat het een geweldige zcskampshow
gaat worden.'
Intussen heeft Dirk bU de voorberei-

dingen NCRV-asslstentle gekregen
van Dick Passclüer en .Tohn Verhoog.
John Verhoog is werkzaam bU de

^'iliiiiPg

NOS en ontwierp zeskampspelletjcs
voor de NCRV. Samen met Dirk
heeft hU ook nu de spelletjes weer
bedacht, zoals de afvalrace voor
vliegtuigen, het Zlekentransport, de
bokkenrace en het kanonnentrans-
port en uiteraard zullen water en
zeep in Seedorf niet ontbreken.

Tien ploegen
De soldaten zlJn momenteel ilruk

doende met het vervaardigen van de

attributen voor de honderd deelne-

mers verdeeld in ploegen van het
103 verbindingsbataljon, de stoot-

troepen, het verkeimingsbataljon, de
cavallerte, de geneeskundige dienst.

Infanterie, Limburgse jagers, de ar-

tillerie, genie en het tank- en trein-

bataljon.

Negen scheidsrechters zullen óp 29

april de tien ploegen in de gaten
houden, terw^ll Dirk v. d. Nulft als

hoofdscheidsrechter de supervisie

heeft over dit negental.

'Het wordt geweldig professioneel

opgezet en ik kan me nu helemaal
toeleggen op de organisatie en de
spelletjes, want ik heb nu geen
spanning meer van een eigen zes-

kampploeg,' aldus Dirk v. d. Nulft.

geaksentueerd door enkele serieuze sco-
ringskansen.
Roy Auberlen zag een scliot via de paal
het veld weer inspringen en er werd een
doelpunt van de goed spelende Jaap
Lammers wegens onduidelijke redenen
geannuleerd. Ook na de hervatting bleef
TZB het betere van het spel behouden
tot het eerste doelpunt. Deze treffer ont-
stond twintig minuten voor het einde.
Samen met een tegenstander accelereer-
de Wlliem Koning naar het doel van de
tegenstander, maar voor htl wilde schie-
ten had ztjn direkte belager het karwei
al voor hem afgemaakt: 0-1.

Intimidatiepolitick
Na dit openingsdoelpunt zetten de Haar-
lemmers alles op het spel om alsnog een
gelijk spel uit het vuur te slepen. Dit
ging gepaard met vele Intimidatiepogin-
gen. De Sandvoortse équipe bleek niet
opgewassen tegen deze taktiek van de
Haarlemmers.
Eerst raakte Jan van Houten slaags met
de grensrechter van EHS, waarop bei-

den het veld moesten verlaten. Even la-

ter moest ook IJshrand Lammers voor-
tijdig de kleedkamer opzoeken wegens
aanmerkingen op de leiding. Daartussen-
door kon EHS vijf minuten voor tyd de
stand nog gelijktrekken. Kees Molenaar
maakte op de lUn staande hands, wat
een strafschop tot gevolg had. Van der
Meeren gaf invaller-keeper Addy Ottho
geen enkele kans.
In de laatste fase moest er nog enkele
keren door TZB met kmist en vliegwerk
worden verdedigd. Een voorwaartse van
EHS kon Inkoppen, nadat de bal het
houtwerk had geraakt. De inzet werd
van de lijn gehaald door Jaap Lammers.

De stand:

BSM 19-30 Schalkwijk
Waterloo 18-27 Spaarriev.
THB 18-21 EHS
DSB 18-21 CBS
TZB 18-18 AlUance
VVD 18-16

UITSLAGEN
Zaterdag 22 februari

voetbal
Zandvoortmeeuwen
Zsndvoortm.-KMVZ, 2-2

A-Junioren:
Zandvoortm. 2-Hoofddorp 2, 3-1

B-junioren:
Zandvoortm. l-Velsen 1, 2-0

Haarlem 3-Zandvoortm. 3, 6-5

C-Junioren

:

Zandvoortm. 1-RCH 1, 2-0

Zandvoortm. 2-Schalkwijk 2, 0-9

RCH 4-Zandvoortm.'3, 4-0

TZB

Junioren:
TZB Bl-HBC BI, 1-6

TZB Cl-THB Cl, 4-0

TZB C2-Conc. C3, 3-4

handbal
Zandvoortmeeuwen
Zandvoortm. 1, m.a.-Concordla 1, 24-3

Zandvoortm. 2, m.a.-Blinkert 4, 20-0

Zandvoortm. 1, J.a.-Bato 1, 18-5

Zandvoortm. 1, m.p.-W;jk a. Zee 1, 5-1

Zandvoortmeeuwen kampioen f!!

Zandvoortm. 2, m.p.-Blinkert 1, 1-13

Zonda; 23 februari

voetbal
Zandvoortmeeuwen
Zandvoortm. 1-v. Nispen, 1-0 (vriend.)

Zandvoortm. 2-Haarlem 4, 1-0

Zandvoortm 3-Concordia 2, 0-2

DSS 3-Zandvoortra. 4, l-o

Zandvoortm. 5-Hillegom 4, 4-4

DEM 5-Zandvoortm. 6, 2-0

A-Junioren:
Zandvoortm. 1-Kennemers 1, 2-1

Velsen 3-Zandvoortm. 2, 1-0

Dames:
EDO 1-Zandvoortm. 1, 1-3

TZB
• EHS-TZB, 1-1

Sp'vog. 2- TZB 2, 2-0

TZB 3-EHS 3, 1-7

TZB 4-de Brug 4, 0-0 Cgest.)

NAS 6-TZB 5. 1-2

TZB 6-EDO 7, 4-2

OG 8-TZB 7, 15-0

Junioren:
T2!B Al-Scoten Al, 2-2

handbal
Zandvoortmeeuwen
BSM 2-Zandvoortm. 3, d.s., 4-4

Concordia 2-Zandvoortm. 2. h.s,, 14-10

ADO 1-Zandvoortm. 1, d.j., 15-5

KIC 3-Zandvoortm. 3, m.p., 7-9

hockey^
zuc

Dames:
Kameleon-ZHC 1. 2-4

Gooische 3-ZHC 2, 2-3

Bennebroek 2-ZHC 3, 2-5

Heren:
ZHC 1-BIoemendaal Comb., 0-4

ZHC 2-Hilversum 2, 1-1

Kieviten 5-ZHC 3, 1-0

Hilversum-ZHC. vet., 0-2

Alkmaar 7-ZHC 4, 1-3

Koffiebar
HAARLEM — Zaterdag 1 maart is er

weer koffiebar in 't Turfschip van Youth
for Chi'ist, Turfsteeg 2, Haarlem, dit

maal met de Engelse folkzanger Pete
Yates Round.

Uw vertrouwd adres voor

AIO'S

tevens vakkundig stemmen
en repareren.

Pianospeciafisi

Rijksstraatweg 67 — Haarlem.
Telefoon 023-263081.

Expositie in

gal. Eylders
ZANDVOORT —

' Van 1 maart tot* 3

april exposeren Jaap Bouhuys en zijn

eclitgcnote Nel Klaassen schilderijen en

keramische plastieken in galerij Eylders

aan de Ilaltcstraat 77.

Beide. kunstenaars hielden eerder expo-
sities in onder andere Amsterdam-, Pa-
rijs, New-York en Kaapstad. Opdracliten

voor beeldhouwwerk, mozaïek en gobe-

lins werden onder meer uitgevoerd voor

de regering, verschillende ministeries.

Plijllps, Schiphol en scliecpvaartmaat-

schappyen.
Nel Klaassen en Jaap Bouhuys hadden
hun opleiding aan de kunstakademie
van hun geboorteplaats Arnhem. Na deze

periode volgde een studie aan de Rijks-

akademie van Beeldende Kunsten te

Amsterdam. Beide kunstenaars ontvin-

gen de ,Prix de Rome; Jaap Bouhuys
voor schilderkunst en Nel Klaassen voor
beeldhouwkunst.
De tentoonstelling Is op de woensdagen
tot en met de vrijdagen geopend van 13-

16 uur, terwijl op zaterdag en zondag de
galeriedcuren een uur langer open blij-

ven.
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Haltestraat 10 Zandvoort Tel.02507-2005

X^Chrlstofle ® wedgwood:
• Royal Albert Royal Leerdam WM.F:

Een van de weinige keren, dat de doel man van Bloemendaal het moeilijk heeft.

ZHC-dames na 2-4 zege

eenzaam aan de leidini
ZANDVOORT — Na een lange winter-

stop Is het eerste damesteam van ZUC
zondag weer In het veld gekomen en

met sukses. De Zandvoortse dames ver-

stevigden hun leiderspositie in de tweede

klasse door een 2-4 overwinning op Ka-
meleon.
In de eerste helft was er niets te mer-
ken van de winterstop, die de Zand-
voortse dames zojuist hadden afgesloten.

Het team liep als een goed geoliede ma-
chine en na achttien minuten leidde

ZHC reeds met 0-3 door doelpunten van
Mieke Haman (2x) en Pleterne* Hoogen-
dljk gescoord in respektlevelDk de tiende,

.

twaalfde en achttiende minuut.
Na rust nam ZHC wat stoom af en hier-

door kwam Kameleon in de gelegenheid

om wat terug te doen. Even leek het

erop, dat ZHC de wedstrijd te licht had
opgevat, toen Kameleon tot 2-3 wist te-

rug te komen, maar in de drieënvUftig-
ste minuut was het Mieke Levert, die de
wedstrya besliste door een lange corner
te benutten: 2-4. Na dit doelpunt is de
overwltming van ZHC niet meer In ge-
vaar geweest.

Heren
Het eerste herenteam deed het zondag
op eigen veld heel wat slechter tegen een
kombinatie van Bloemendaal. waarvan
met 0-4 werd verloren. Gelukkig voor de
Zandvoorters betrof het een oefenduel,

maar aanstaande zondag zullen de ZHC-

hercn wel uit een ander vaatje moeten
tappen, als ook zij de kompetitie weer
voortzetten.

In een uitwedstrijd ontmoet men mede-
titeikandidaat Myra en het zijn deze

klubs, die zondag gaan beslissen, wie na
zondag aan de leiding gaat, ZHC of

Myia. Hopelijk heeft ZHC dan het Juiste

ritme weer gevonden. Zondag had men
er tegen de kombinatie van Bloemendaal
grote moeite mee. Er word slecht ge-
plaatst en slechts een enkele maal kwam
men tot goede kombinaties. Niet alleen

speltechnisch, maar ook mentaal bleek
men niet opgewassen tegen liet sterkere
Bloemendaal. Er weid in het veld by-
zonder veel gemopperd en dat deed extra
afbreuk aan het toch al slechte spel van
de Zandvoorters.
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rondom in prachtleer,

de nieuwste
twee-d riezitter in

rijk rundleer voor... 26»
^ INKLUSIEF

persoonlijk woonadvies,
100 pot. service en

waar-voor-uw-geld garantie!

\\Ji

P

Beslist I<omen kijken, want dft

voor die prijs is een ontdekking
apart. ƒ 2695,

—

Royale twee-driezitskombinatie
in het beste rundleer uit één
stuk, dus zonder knopen!
Losse kussens, brede leren arm-
leggers en een donszachte vul-

ling voor eindeloos zitgenoegen.

miva interieur
dennenlaan 53 -zwanenburg - telefoon 02907-4590/5909

Vrijdagavond geopend van 7.00-9.00 uur.

Nieuwendijk 133-143, Amsterdam

vraagt voor haar nieuwe

KINDERAFDELING

VERKOOPSTERS
Voor de juiste medewerkster van 18 jaar of
ouder is het prettig werken in onze moderne

drukice zaak.

V verdient bij ons een goed salaris en uw
reiskosten worden vergoed.

INTERESSE?

Belt u ons dan op voor een gesprek.

Telefoon 020-247135.

Parian Meubelen

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-
5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,
koopavonden tot 21 uur

.

AMSTERDAM, Boelelaan 12, tel. 020-429039.

2 minuten vanaf de R.A.I. Tegenover Ingang
Esso Motor Hotel.

BADHOEVEOORP, Nieuwe Meerdijk 17, tele-
foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Oatsun Cherry m. radio 6450,— of 180,-
Toyota 1000 Spec t. '73 4930,— of 150,—
Pord Capri 1700 GT 3950,— of 120,-
Hanomas Diesel F20 met kanken 3250,— of 110,-
Opd Reliord 4 deurs 2450,— of 85,—
BMW 1602 blauw 3450,— of 115,-
Pord Capri 1500 3550,— of 115,—
Pord Escort SUo, Metallic 3650,— of 120,-
Pord Granada coupé VyiiU top 7650,— of 210,—
Austln Seven 1973-1971 4950,— of 180,-
Pord 2000 17M aulom. 1971 3650,— of 125,-
BMW 2002 Spcc. ultv. 2950,— of 110,-
Pord MustanB USA ultv. 5950,— of 185,-
Mercedes 280S autom. 1969 5950,- of 180,-
BMW 2800 1971 5950,— of 180,-
Piat 128, radio, 1971 2950,— of 110,-
Piat 128 1970 2450.— of 100,-
Capri 2300 GT Spec. ultv. 4950,— of 160,-
Capri ISOO XL J970 4950,— of 160,-
Simca Balley 1973 4450,— of 160,—
Pord Taunus 1600 L Comlii 1972 4950,— of 165,-
VW 1600 TL Fastbacit 1972 3650,— of 125,-
Pord Escort Estatc 1972 3950,— of 135,-
Trlumph Spitfire Spcc. wielen 1969 3450,— of 125,-
Austin Seven rccI 1974 5950,— of 180,-
Opel BLinta 1972 6450,— of 180,-
Slmca 1000 wit 1972 2950,— of 110.-
Rcnault 4 1972 3850,— of 123,-
Austin Seven 1000, rood, 1971-1972 3850,— of 125,-
Simca Jlally 1971 3350,— of 115,—
Simca 1000 1970 2950,— of 110,—
Fiat 124 Spldcr Sp. Coup6 24.'iQ,— of 100,-
Austin Mini, ottcrRCCi met radio 3450,— of 105,-
Uen.iult 4, beige, 1971 2950,— of 100,-BMW 2002 1971 5450,— of 170,-
Pord Capri 1500 I, .1850,- of 115,-
NSU 1200 C 1971 1950,— of 85,-
Pord 1600 L Combi 1973 6950,— of 190,-
2 X Ford Capri 1500 GXL .1950,— of 120,-
rord Capri 1500 GXL 1971 4950,- of 145,-
CltroBn 2 CV 4, 1970 (liclitc schade) 1650.— of 60,-
Pord Escort 1972 4950,— of 145,-
Ford Escort 1971 3950,— of 120,-
Pord Escort 1971 3250,— of 120,-
Pord Escort 1970 2950,— of 100,-VW Porsclic 1971 7950,— of 200,-
VW 1300 de luxe 1970 2450,— of 90,-
Piat 127, blauw, 1972 3950,— of 110,-
Flat 128, olterBccI 3950,- of 110,-
Ford Cortina Estate 1971 2650,— of 90,-
Pcneeot 404 1971 3650,— of 105,-
Toj-ota Corolla 1200 coupé 1972 4950,— of 150,-
Toyota Corolla 1200 1971 4450,— of 140,-
Slmca 1000, rood, 1970 1950,— of 70,—
SImca 1301 1971 2950,— of 100,-
Simca Rellcy 1971 2950,— of 110,-
Flat 850 1971 2350,— of 90,-
Piat 850 1972 2950,— of 100,-
Pord 1600 L, 4 aenrs 4950,— of 150,-
Pord 1300 L. rood, t. 1972 4950,— of 150,-
2 X Ford 13O0 L, bruin metallic 4950.— of 150,-
Pord 1300 L, licbtbl. 4950.— of 150,-
Pord 1600 L, t. 1973 . 950.— of 180,-
Opel Kadctt coupé 1950,— of 85,—

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS
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TE KOOP:

overnaads teakhossten

in zeer goede staat, 7.50 x 2.50 m. met alle

toebehoren. T-Pord binnenboordmotor 43 pk.

Vraagprijs ƒ 6000,—.

Te bevr.: tel. Aalsmeer 02977-20100. .

CEREEDSCHHPm UZERWfiHEN j^r^^*^
voorVflKMPN ^<^ J-'^

enOMPTEUR V^'VV:^: ^

IJZERHANDEL ZWAGER B.V.
HOOFDWEG 726 — HOOFDDORP
HOGEWOERDlll — LEIDEN

Hoe kom ik toch z^dik?:

Ik gun me noggeen t$d
j

U leert hoe u uw eet-
gewoonten leunt „om-
bulgen". Volgens de
EETWIJ2;ER: dat is

LEKKER ETEN, ZONDER
HONGERGEVOEL.
U leert slank te worden
en ... te blijven, uw
leven lang. De eetwijzer
werkt echt!
Meld u aan bij de enige,
ware Weight Watchers!
Een wereldwijde
organisatie, met
cursussen oolc door heel
Nederland verspreid.

Alles waar u tijd voor
heeft zijn „kleine
maaltijden". Hapjes.
Altijd „op roof uit", in
uw eigen huis, In Jiet

wilde weg „wat op-
peuzelen" ... en daar
zit nu het probleem. U
hebt het kennelijk te
druk om „verstandig"
te eten!
Dus wat moet u doen?
U aanmelden bij

Weight Watchers/
Club voor slankblijvers.
Daar leert u „smikke-
len" op de juiste '

manier.

WEIGHT®.WATCHERS.
\bor Slankblijvers

SAMEN SLANK WOKDEN EN . . . SLANK BLIJVEN!

WILT U MEER WETEN?
BEL VANDAAG NOG! Er is altijd wel een afdeling
van Weight Watchers/Club voor Slankblijvers bij u

in de buurt.

Inl.: MEVR. KROONSTUIVEK,
Wijde Geldelozepad 10, Haarlem, (el, 023-317868.

Vraag om een GRATIS oriëntatie-folder!

Voor al uw onderhoud van
tel- en schrijfmachines

SCHOL
KANTOOR-BOEKHANDEL

Van Ostadeplein 4, Heemstede.

Telefoon 285866.

\y
SHIRT RECLAME
STICKERS
SHO\A/CARaS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERIJ OASE
KERKIAAN55 HF.EMSTEOF TEl. Q23-2B.S801

GLANDORPS
EUBELEN

II weet wel

betere mesibelen

In de Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

t/o De Vrfes

TE KOOP
LUXE 2 A 3 KAMERFLAT

met yrote verwarmde gaiat^e aan de
LUTKEMEEHSTRAAT 88 te Hoofddorp.

Economische Ulndlng gemeente Haarlemmevmcer
vereist. Koopprijs ƒ 69.500,— k.l:.

ir, KOOP:
LUXE RECBEATIEBUNGALOW

in St. Maartenzee. Bestaande uit: woonkamei, epen
keuken, 3 slaapkamers en zonneterras, berging en

badkamer, cv. Koopprijs ƒ 67.500,— k.k.

inlichtingen:

RH.KUUPERaZOnEn
Makelaars o.g,

Prinssngracht 760-762 • Amsterdam. Tel. 020 2278S1

HANDWERK
EETKAMEBTAFELS
VJii maken «e voor u.

Set Pt0$cU|Ut|0
Alléén

SchagchelsUaat 27,

Hnai-lem, tel. 023-327019.

Uit ontzag voor uw lange

armen hebhen wU
OVEKHEMUKN MOUWL. 7

tn vourraad. Zells het gehele

hemd Is 10 cm langer dan
normaal, terwUI ook dat
extra knoopje niet vergeten
is,

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINGS ,

heren- en junlonnode.
Hoofdstraat 178, Hlllegom.

SHEIITELSERVICE
Klaar terwyi u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer

!

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

ANTIEK
DE ANNA'S HjOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., ecthoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, Rljsenhout.

Vrijdagavond- en zaterdag-
verkoop.

Begin nü met

SMVRNA-

KNOPEN

van Pingouin Tapls

48 kleuren liggen voor u
klaar - ook tn gedeelten.

WOLLANA
Tempeliersstr. 68,

teleloon 023-312470.

Parkeergelegenheid.

PABKET-
VLOERENHOUT

6J mm massief, vanaf

ƒ 25,— per m2, w.o.

Java teak, Cambala,
Merbau, Eiken, Panga-
Panga, Malionie enz.

De grootste sortering.

Door ons te laten leggen

voor billijke priis.

Opknap van bestaande
vloeren.

TROPIC-PARKET
Teyllngerlaan 35,

Sassenhelm, tel. 02522-

11355 of 03402-2091.

BIELZEN TAFELS
Wy maken ze voor u.

Atlëën

Scliagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

MAAK HET VAN

EIKEN!
barbladen

9 vensterbanken

e parketvloeren
salontafels

e boekenrekken
bielzentafels

e schouwbalken
plafondbalken
bijzettafeltjes

traptreden

« plantenbakken
tuinmeubelen
hekplanken
tuinbielzen

enz. enz. enz.

EIKEHOUX van 2 tot 30 cm
dik! Alles ook kant pn klaar

geleverd op gewenste maat
en kleur.

TEVENS VOOR AL DE
BRANDSTOF VOOR ÜW

9PEN HAARD
KosferEikehoufbiV.

Cruqulusdyk 79, VUfhuizen
(bU het gemaal Cruqulus),

tel. 02508-457.

antuh
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantiek,

leuke verlichting,

Perzische tapyten en
oud koperwerk.

moet 'u beslist eens by
ons komen kyken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Julianalaan 9,

Uithoorn.
'

Tel. 02975-66455 Ol

02374-509.

Iedere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrydagavond tot

21.00 uur.

Dinsdags gesloten.

HOGE BIJVERDIENSTE
(o.a. thuiswerk voor ieder-

een) aangeboden, ƒ 100,—
tot ƒ 300,— per week.
Postzegel insluiten.

AGENTUUR-CENTRAL,
Postbus 4026, Utrecht.

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-

werend, zakken van 50 Itr

± 23 kg, pryzen incl. BTW
en franco huls.

3 zakken 15,95 p. zak
5 zakken 15,35 p. zak

10 aakken 13,95 p. zak

Grote korting op dierfen-

voedsel en -benodigdheden

DOGGER
Sohinkelkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516.

MATRASSEN-
CENTRALE

WIJ maken uw stoel-,

boot- en carnvankussens

In elke gewenste maat.

Sarphatipark' 16. A'dam.
telefoon 020-717687.

Ook te bestellen op ons
magazyn Herenweg 47,

Leimuiden, tel. 01721-8809

ECHTE EIKEN
T.V. TAFELS

exclusief by
VAN AMERONGEN
vanaf 169,—
(ledere maat leverbaar).

Raadhuisstraat 26, Heem-
stede, tel. 285002.

AUTOBANDEN
Verkoop, Inruil en
balanceren.

Cloosterweg 17, H'rtede,

telefoon 28Ö557.

VOOR ALLE MERKEN
HOORAPPARATEN
Alle soorten batteryen en
Enoêrtjes.

Ook voor Ziekenfonds.

G. JANSSEN
Gedipl. audlciën.

Binnenweg 92, tel. 286963,

toestel 4.

RADIO - T.V. EXC.
DEFEKT7

wy garanderen u vlotte

en korrekte service;

SMTT Technische Dienst,

Kemphaanlaan 22,iQeem-

stede. Tel. 285095.

REFORM VOEDING

EEN GEZONDE BASIS VOOR DE

KOMENDE WINTER!

# eliksers en versterkingsmiddelen

# b.d. tuinbouwproduHten van Proserpina

9 Demeter produkten '
.

# dieetvoeding

% kruiden

9 plantaardige kosmetika

9 Loverendale en Lima brood

9 . dr. Vogel artikelen

% boeken over betere leef- en voedingswijze

# diverse soorten honing O.a.:

# blik honing 2^ kilogram ƒ 1 8,

—

# pothoning900gram ƒ 6,75

REFORM en DIEETHUIS

LIGTERINK
Zandvoortselaan 8c — Heemstede — Tel. 023-287691

i*> INBRAAKBEVEILIGING
eenvoudige maar doeltreffende

ALARM
Installaties voor wbonhuizen en kantoorruimten.

VAN DER POL
I

ELEKTROTECHNIEK

023-25 94 91 — OVERVÉEN®
BEROEPS0PLE!DIN6EN (dagfessen)

SECRETARESSE of RECEPTIONISTE
Voor deze lO-maands BEROEPSOPLEIDINGEN' is de definitieva ot voor--

lopige inschrijving geopend. Prospectus op aanvraag.

Vroegtijdig: aanmelden. Aanvang september.

Inst. PONT Haarlem. Tel. 023-32 18 95
STOLBERGSTBAAT 10 ,

(einde Tempeliersstraat)

'

Wat u dichtbij zoel(t

ion ooic goed zijn!

In de nog zo boerderijenrijke Haarlemmermeer ligt

ongeveer halverwege A'dam en Den Haag en niet

te ver van Schiphol het zich snel uitbreidende

Nieuw Vennep. Gemakkelijk bereikbaar

vanaf de snelweg, ook met openbaar vervoer.

In het centrum hebben wij een gezellige

3-kamerflat met zonnebalkon

van 18 m^ te koop.

Indeling: woonkamer van 23 m^ één slaapkamer

van 16 m'^ en een tweede van 6 m^.

Prijs: f75.000,- v.o.n.

Bel of schrijf voor verdere inlichtingen naar

Muickhuyse Bouw b.v.

Hoofdweg 1181, Nieuw Vennep.

Telefoon 02526-3241.

HETVOORÜELIGSTEASRES VOOR IL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPMT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Benncbroel<erdük 205b, Cruquius, Haarlemmermeer,
telefoon 023-283437. Let op juiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrieterrein,
maar voorbU Signode, Ie nieuwe weg Units, de middenioods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gestoten VrUdag koopavond van 1-9 uur.

Naarlem
Kleine Houtweg; 11,

telefoon 023-313H0.
's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselschadeplein 8,

telefoon 023-315674.

's Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 184,

telefoon 02550-13120.
's Maandags gesloten.



zandvoorts ^^J
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

35e JAAAGANG — TÜO.^

/

1

nieuwsblad

uitgave B.V. Bandstad Publicaties,
Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor StationsweB 38, AalaneT,
telefoon 02977-25141, 5 lijnen.

Abonnementsprijs ƒ 16,80 per jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuisplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Redaktie telefoon 2472 o£ 4281.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelyke kontrakttarieven op
3p aanvrage. Ook kombinatietarle-
iren met de overige bladen van BP.
Bankj'elatle: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.770.

Postrekening 302871.
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De Wurf deed opnieuw

de oude tijd herleven
ZANDVOORT — Opnieuw heeft de
Zandvoortse 'folklorevereniging 'De Wurf'
een stukje historie toegevoegd aan haar
toch al zo rijke repertoire van histori-

sclie toneelstukken. En dan denken we
aan 'Koppiesdag" van Bets Bakels, aan
'De Gamaelkoningin' van mevrouw
Jongsma-Schuiten thajis weer aange-
vuld met een drietal stukken van de
huidige voorzitter, de heer A. J. Steen,

wiens derde toneelstuk 'De Moriaan in

de T'oordbuurf reeds is uitgevoerd op dé
zaterdagen 15-22 februari en 1 maart, in

het verenigingsgebouw 'De Krocht'.

Wat is het geheim van deze vereniging,

die altyd volle zalen heeft getrokken met
uitvoeringen, die soms wel 4 en 5 maal
moesten worden herhaald? Een verenl- .

ging, die niet behoeft'aan te kloppen om
gemeentelijke subsidie, doch gemakkelijk
zlclizelf kan bedruipen, op. zichzelf al

een imicum in de badplaate.

Is het de hang naar het oude, naar de
romantiek van vroeger jaren? Dit moet
wel zo zijn, want een andere verklaring

is er moeilijk voor te geven.,

'De Wurf' zet steeds opnieuw de tijd zo
ongeveer een halve eeuw achteruit. Zo
gaat het ook met deze 'Moriaan in de
Noordbuurt', een stuk, dat zich moet
hebben afgespeeld zo omstreeks de- eeuw-
wisseling, toen Zandvoort van vissers-

dorp tot badplaats werd. Het beschrijft

de tijd van het wakker worden van de
oude Zandvoorters, die begonnen in te

zien dat met de particuliere verhuur een
slordige duit in de zomermaanden te ver-

dienen viel. ,Het werd door voorzitter

Steen met grote kennis van zaken be-
schreven. Boordevol humor en zich af-

spelend in een kamer die het oude Zand-
voort ten voeten uit weergaf bU een
enigszins welgestelde familie.

De Moriaan komt voor het tweede jaar
liier haar intrek nemen, een ongetrouw- -

de, knappe en voorname dame uit Am-
sterdam, die het op' het gebied van de
huwelijkstrouw. niet zo erg nauw neemt.
Het was dan ook geen wonder, dat ziJ

vooral bij de jongere (getrouwde) Zand-
voorters grote belangstelling genoot. Dat
velen uit deze oude buurt zich daadwer-
kelijk met deze ontwikkeling gingen be-
moeien, hetgeen tot verscheidene humor-
volle scènes leidde, lag in het gehele op-
treden van deze frivole Moriaan opge-
sloten.

"'~-

Deze zeer moeilijke rol werd op bewon-
derenswaardige, wijze gebracht door me-
vrouw Emmy Roozen-Paap, die kans zag,

in nauwelijks vier weken tüd zich ge-
heel en al la te leven. Zij was de cen-
trale figuur waar aJles om draalde en
alle andere leden van het spelend en-
semble pasten zich op enthousiaste wijze

bi) haar spel aan. Voeg daarbü nog de

PvdAafd.

ZandvQort

vergadert
ZANDVOORT — De- PvdA afdeling

Zandvoort belegt op woensdagavond 12

maart in het '~ imeenschapshuis een
openbare ledenvergadering.

Op deze vergadering zal onder meer de
ontwerpresolutie over de vefmaatschap-
pelUking van de krijgsmacht behandeld
worden. Op deze ontwerpresolutie, wel-

ke op iO, 11 en 12 april op het congres

aan de orde komt, kunnen de PvdA af-

delingen amendementen op deze ont-

werpresolutie indienen.

Daarnaast zal worden gesproken over

de bestuursver'üaring met betrekking tot

het woonvergunningbeleld van b en w
tegen het voorlopig toewijzingsbeleid van
EMM voor de flat voor alleenstaanden
aan de Lorentzstraat. De vergadering
begint om acht uur.

„WURF-PRAET'

WULLUM V. d. WllRFF
Misschien Itraiire we stralis ook noc
wel es 'n halve strandstoel veur 'n

hele dag, inplacs van 'n hele veur
'n halve dag.

LAJVGS DE VLOEDLIJN

Er zUn twee manieren om tn zaken
vooruit te komen: Trouwen met de
dochter -Kan de baas, of met ver-

stand bard werken.
- . Lichtenberg (1743-1799)

Kunstnijverheid in de ruimste

. zin van liet woord

cadeau boutique

guillaume
Zandvoortselaan 165,

Heemstede,. 023-240865.

fr

grandioze decors, de oude Zandvoortse
huiskamer in de beide eerste bedrijven
en het strand met de haringkar in het
derde bedrijf, dan mag zonder overdrij-
ving worden gezegd,' dat hier een bijzon-

der gx-ootse "prestatie werd geleverd. Een
prestatie van Veel historische waarde. De
h^r. ^t«erk_heef1rmet hets-sohryven^i
dit stuk velen aan zich verplicht.

Ook de zeer knappe regie van' mevrouw -

Gansner dient met, ere te worden ge-
noemd. Het oude Zandvoortse dialect

werd met grote nauwkeurigheid toege-
past en geen enkel detail werd door
haar verwaarloosd.

De beide eerste bedrijven hebben ons het
meest geboeid. Het derde bedrijf was ei;

door de auteur, kennelijk . met de haren
bijgesleept om de dansgroep van 'De
Wurf' gelegenheid tot optreden te ge-
ven. Van die taak kweet men zich op
bewonderenswaardige wiJze in diverse
vollisdansen hoewel het optreden op het
strand Iets onwaarschijnlijks had. Een
alleszins bevredigende afloop — al of

niet ten gunste van 'De Moriaan' kreeg
het stuk dan ook niet.

Maar we namen dit alles graag op de
koop toe want al net al werd liet eeii

kostelijke avond, waarvan door hei pu-
bliek ten zeerste genoten werd. Het me-
deleven en de bijval werden dan ook
niet onder stoelen of banken gestoken.

W.A. PREIflIE BLIJFT
ƒ 1G5,— PERJAAR..

ALIi-RISKS
v.a. ƒ 375,— per jaar.

voor auto's met nieuwprijs
onder ƒ 8.000,—.

DORSMAN
DeWittstr. 7 — Zandvoort
Tel. 02507 - 4554, b.g.g. 27 75

AvoTiden 'als deze mogen van de hoogste

culturele en historische waarde voor
Zandvoort worden geacht.

Zie verder pag.3

Nieuwste
aanwinst
van ZRB
getest in

zwembad
ZANDVOORT ~ Tijdens het wekelijkse

zwemuurtje van de Za7idvoortse Red-
dings Brigade testten de brigadeleden

donderdagavond in Sportfondsenbad 'De

Duinpan' de nieuwste aanwinst van de

vereniging, de grote rubberboot.

De ZRB heeft deze ƒ 5800,— kostende

rubberboot aangeschaft als vervanging
van de Rana's. De boot is van Duitse

makeiy en bevat zeven luchtkamers. De
brigade heeft voor deze boot van het

merk 'Zcphyr' gekozen, omdat het vaar-

tuig sleclits honderd kilo weegt en daar-

door gemakkelijk door twee man snel te

water gelaten kan worden. Bovendien
heeft de boot een platte voorkant, het-

geen het voordeel biedt om vlakbij om-
geslagen zeilboten en drenkelingen te ko-

men.
De rubberboot werd op veiligheid in het

zwembad getest, omdat de temperatuur
- van het zeewater nog te koud is. Om
met dit voor de brigade nieuwe type boot

vertrouwd te raken heeft men enkele

proefvaartcn op zee gemaakt en over de
gedragingen van de boot Is de brigade
erg tevreden.

Bij de aanschaf van de boot gaf de ZRB

OUD
de vré v/h batavo

, boekhandel
kantoorboekhandel

zandvoortselaan 147, lieemstede,

telefoon 28]«60 en 281375.

. , bo^teanweek; vatv28 febr..t/m.
..

'. 'S maart 1975: '^

SLAOERIJ BORGER

HALTESTR. 3 - ZANDVOORT

VRIJDAG EN ZATERDAG

50Ó gr. VARK. BOLLADE
van de Lende 5,98

500 gr. HAMLAPPEN heel lekker 4,48

500 gr. pracht RUNDLAPPEN 3,98

VOOK DE BOTERHAM ^
200 gr. ACHTEBHAM
normaal 3,38 nu 2,48

100 gr. ENG. BACON en
100 gr. AM. CORNED BEAF
samen normaal 3,08 nu 2,08

DE HELE WEEK

500 gr. LAMSBOUT 4,48

1 kilo pracht RUNDLAPPEN 7,48

500 gr. RAUWE LEVER 1,95

4 SLAVINKEN 2,50

100 gr. HAM en
100 gr. TONGEWORST
normaal 2,08 nu 1,49

de voorkeur aan de voor baders en
zwemmers opvallende gele kleur, maar
dit bleek niet mogelijk, omdat de in het
geel uitgevoerde boten werden afgeno-

men door Egypte. Een gele boot zou een
levertijd betekenen van achttien maan-
den en daarom viel de keus op de direkt

leverbare zwarte boot.

Al;,,,, f >i^''.

5.,sv.M;;:;n«st;i^..,,;|&, .;;;!

^;)r('vr.i^4$;ii:,.j.
'
*

. I.'*',i ' 1 , 'Wl : .• -r 1,,.. I '
. i .,1*

55S#,fci#|f'*|<#"«««;^

'''*aï»

Scheidende gemeentebode

beleefde zijn eigen BB-kiuis

ZANDVOORT — Op zijn vöfcnzestig-

stc verjaardag nam Arend van Duyn
afscheid als gcraccntcbodc. VriJdas
werd hem door de gemeente Zandvoort
een receptie aangeboden op het ge-
meentehuis.
Van half vijf tot half zes moest de
scheidende gemfeentebode in gezelschap
van vrouw en dochter honderden han-
den schudden.. Handen van hoofden
van dienst, voorzitters van verenigin-

gen, wethouders en raadsleden.

Arend van Duyn ontving vele lm.do's.

bloemen en planten als dank voor het
vele werk dat hij in een periode van
zevenentwintig jaar voor de gemeente
verricht heeft. De Van Duyns waren
een beetje verlegen met de vele kado's.

'Zoveel geschenken en dat voor een ge-

mcentebode' liet mevrouw van Duyn
zich ontvallen.

Bij ziin afscheid van de raadsleden de
dinsdagavond tevoren had de heer A.
v. d. Moolen namens de raadsleden
Arend van Duyn een stereo-platenspe-

ler kompleet met boxen overhandigd.
Vrijdagmiddag kwamen hier nog by
een fiets en een Wedgewood servies

van b. en w. en operetteplaten als een
persoonlijk kado van burgemeester A.
Nawijn.

Voorts lag de grote b. en w. tafe! be-
zaaid met geschenken. Arend van Duyn
was zo,verguld met dit alles dat hij op-
merkte: 'Men heeft raU vanmiddag ont-
zettend verwend. Het lijkt hier wel de
BB-kwis'.

OPENINGSTIJDEN VAN
WINKELS IN SEIZOEN

a. op vrijdag 28 maart (Goede Vrijdag) : van 5-22 uur
b. op zaterdag 29 maart: van 5-22 uur
c. op maandag 31 maart ((2e Paasdag) : van 5-22 uur
N.B. Op zondag 30 maart (Ie Paasdag) mogen de winkels niet geopend zijn.

Zondagen: '

van 1 april tot 1 mei: van 9-20 uur
van 1 mei tot 15 september: van 9-22 uur
van 15 september tot 1 oktober: van 9-20 uur

Zaterdagen:
van 1 april tot 15 september: van 5-23 uur

Overige werkdagen:
van 1 april tot 15 september; van 5-22 uur

Halve dagsluiting:

Deze geldt niet,van 24 maart tot 1 oktober

Ned. Rode Kruis

onderscheidde

mej. U. Bosman
ZANDVOORT — Door de krlngkommis-
saris de heer P. G. W. Stoutenbeek kreeg
mejuffrouw U. Bosman, leidster-help-

ster en staflid, Ce medaille van verdien-

ste In brons van het Nederlandse Rode
Kruis opgespeld.

Deze onderscheiding ontving mejuffrouw
U. Bosman tijdens de onlangs in hotel

Keur geiiouden feestelijke bijeenkomst,

ter gelegenheid van het veertig-jarig be-

staan van de afdeling Zandvoort van het

Nederlandse Rode Kruis.

H.W.COSTER

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Bjrpotheken

Bnaa
service

ZANDVOORT
BUBG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

LOOMAN
Briiien-Kontaktlenzen

H3ltestr.5Tel.2174 Zandvoort

Ziekenfóndsleverancier'

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Das en nacht bereikbaar.

S A U N A BOÜWES PALACE S A II ü A

Voor een geionde sauna en een

voortreffeSijke massage.

Privé Sauna— Familie Sauna
Dames— Heren— Gemengd

Speciale arrangementen voor clubs en
groepen
Massage uitsluitend volgens afspraak.

Voor inlichtingen 02507-3871 Mevr. R. Dei Pizzol.

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

MODES

HEEFT EXCLUSIEVE FRANSE EN ITALIAANSE
VOORJAARSMODE.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29
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Te KOOP en te HUUR
aangeboden in Zandvoort

WOONHUIZEN
TE KOOP

DE GENESTETSTRAAT: eengezinswoning met voortuin, binnenplaats, stenen
schuur. Ind.: beg.gr. L-kamer, gr. woonkeuken, toilet, kelder, slaapkamer. Ie

verd.: 3 slaapkamers, douche, toilet.

Vraagprijs ƒ 72.500«-

WILLEMSTRAAT: gemoderniseerd woonhuis met binnenplaats en cv. gas. Ind.:
beg.gr. hal, toilet, woonkamer met open haard, gr. woon/eetkeuken, badka-
mer met douche. Ie verd.: 3 slaapkamers.

Vraagprijs ƒ 87.500,

—

DB. J. G. MEZGEBSTRAAT: hoekwoning met garage, kleine tuin, cv. gas. Ind.:

beg.gr. gang, toilet, keuken, kamer-en-sulte. Ie verd.: 2 gr. slaapkamers, 1 kl.

slaapkamer, kitchenette/douche. 2e zolderverd. i slaapkamers.

Vraagprijs ƒ 122.500,-

VAN OSXADESTBAAT: hoekwoning met zomerhuis, aparte bovenwoning met
eigen opgang, schuur en binnenplaats, nieuwe riolering. Ind.: beg.gr. gang,
toflet/douche, kamer-en-sulte, kl. Ijamer, ruime keuken. Ie verd.' woonka-
mer, keuken, 2 slaapkamers, toilet, balcon op het zuiden.

Vraagprijs ƒ 125.000^

LOUIS DAVIDSXBAAT: woonhuis met achtertuin en schuur. Ind.: beg.gr. woon-
kamer, slaapkamer, keuken, toilet. Ie verd.: woonkamer, 3 slaapkamers, keu-
ken, toilet, douche, gr. zolder. Incl. stoffering en meubilering.

Vraagprijs ƒ 127.000^

HOGEWEG: groot woonhuis met achtertuin. Ind.: beg.gr. entree, toilet, ruime
voor- en achterkamer, keuken, kelder. Ie verd.: 5 slaapkamers, toilet/douche,

2e verd.: 4 slaapkamers, toilet, bergkamer.

Vraagprijs ƒ 145.000,—

BBEDERODESTRAAT: woonhuis met zomerhuis, cv. gas. Ind.: beg.gr. entree,
keuken, toilet, kamer-en-suite. serre. Ie verd.: 3 slaapkamers, 2e verd.: 3
slaapkamers. Ind. zomerhuis: keuken, woonkamer. Ie verd.: 2 kamers, berg-
kamer.

Vraagprijs ƒ 159.000^

WESTEBPARKSTRAAT: hoekwoning met garage, voor- en achtertuin, cv. gas.

Ind.: beg.gr. hal, toilet, woonka:ner met parket, moderne keuken met eet-
hoelc Ie verd.: 4 slaapkamers, douche. 2e verd.: voor- en achterzolder. 1

kluner.

Vraagprijs ƒ 167.500,—

THORBECKESTRAAT: groot woonhuis met garage, cv. Ind.: beg.gr. 3 kamers,
keuken, toilet/douche, berging. Ie verd.: 4 slaapkamers, toilet/douche. 2e
verd.: 4 slaapltamers, toilet/douche. Zolderverd. berging en 1 slaapkamer.

Vraagprijs ƒ 169.000,—

MB. TBOELSTRASTBAATt hoekwoning met cv. gas, voor-, zij- en achtertuin,
dubbele garage. Ind.; hal, toilet, L-woonkamer met open haard, moderne
keuken. Ie verd.: 3 slaapkamers, badkamer met 2e toilet. Evt. gestoffeerd.

Vraagprijs ƒ 189.500^

C. v. d. WERFFSTRAAT: hoekhuls met voor- en achtertuin, garage, cv. gas. Ind.:
beg.gr. hal, toilet, L-kamer (45 m2) met ged. plavuizen, open haard, keuken.
Ie verd.: 3 slaapkamers, douche/toilet. 2e verd.: 1 slaapkamer, berging.

Vraagprijs ƒ 205.000^-

DB. C. A- GEBKESTEAAT: vrijstaande villa met garage en cv. Ind.: beg.gr.
ruime entree, toilet, moderne keuken, gr. woonkamer met open haard. Ic
verd.: 3 slaapkamers, douchekamer, toilet. Zolderverd. met losse trap. Incl.
stoffering.

Vraagprijs ƒ 265.000,-

COBT V. d. LINDESTRAAT: vrijstaande villa aan de duinrand met garage en cv.
gas. In prima staat van onderhoud. Volledig gestoffeerd en gemeubileerd.
Ind.: beg.gr. hal, toilet, L-woonkamer met open haard (met o.a. kleuren t.v.),

moderne keuken. Ie verd.: 2 ruime slaapkiners, 2e toilet, douchekamer, 2e
verd.: zolderruimte met 1 kamer. Grote achtertuin met leefkuil.

Vraagprijs ƒ 375.000,—

BEDRIJFSPANDEN

TE KOOP
HALTESTBAAT: horecapand met bovenwoning, cv. gas. Ind.: beg.gr. entree/

garderobe, nilm café met dames- en herentoilet, keuken, 2 kelders. Ie verd.:

3 kamers, badkamer, keuken, achtertuin.

Vraagprijs ƒ 175.000,—

HALTESTRAAT: bedrijfspand ca. 80 m2. Uitbreidingsmogelijkheden aanwezig.

Vraagprijs ƒ 185.000r~

BBEDEBODESTBAAT: hotelpand dichtbij zee en duinen. Ind.: beg.gr. grote eet-

zaal met serre, hal, keuken, bijkeuken en privévertrek. Ie en 2e verd.: 8 ho-
telkamers. Volledig ingericht.»

Vraagprijs ƒ250.000,—

FLATS TE KOOP
BÜBG. V. ALPHENSTBAAT: 2 kamerflat op Ie etage, met lift, cv., berging.

Vraagprijs ƒ 64.000r-

DE BÜYTEBSTBAAT: 2 kamerflat op 2e etage met berging, lift, cv., uitzicht op
zee.

Vraagprijs ƒ 75.000r—

PATBIJZENSTRAAT: 3 kamerflat op 3e etage met cv., berging, garage, 2 balcons.

Vraagprijs ƒ 82.500,—

THORBECKESTRAAT: 3 kamer maisonette. Ind.: Ie et hal, toilet, douche, woon-
kamer, keuken. 2e et. 2 slaapkamers. 3 et. zolder.

Vraagprijs ƒ 95.000,

—

VAN GAlENSTKi^.-T: 3 kamerflat op 2e etage met lift, berging, cv.', stoffering
en meubilering als nieuw.

Vraagfprijs ƒ 110.000,

—

THOBBECKESTBAAT: 4 kamer-hockflat met cv., berging. Gestoffeerd en ge-
meubileerd.

Vraagprijs ƒ llS.'OOOr-

TBOMPSTBAAT: 4 kamerflat op 4e etage met cv., berging, huurgarage,

Vraagptys ƒ 115.000,—

DE BÜÏTEBSTBAAT: 4 kamerflat op Ie etage met berging en garage.

Vraagprijs ƒ 128.000,—

DE BCtTTEBSTRAAT: 4 kamerflat op 2e etage met lift, bering, stoffering.

Vraagprijs ƒ 135.000,

—

BDBG. VAN FENEMAPLEIN: 4 kamerflat op Ie etage met Utt, cv., berging,
garage.

Vraagprijs ƒ 135.000,— v.o.n.

DE BUVTEBSTRAAT: 4 kamerflat op 3e etage met cv., berging, gestoffeerd en
gemeubileerd.

Vraagprijs ƒ 135.000,—

BURG VAN FENEMAPLEIN: 4 kamerflat op 4e etage met cv., lift, berging en
garage.

Vraagprijs ƒ 145.000^— v.oju

FLATS TE HUUR
SEINPOSTWEG: 2% kamerflat op 8e etage met lift, berging, gestoffeerd en ge-

meubileerd.

Huurprijs per maand ƒ 750^—

SCHtJlTEGAT: 2 kamerflat op 4e etage met lift en bergkamer, gemeubileerd en
gestoffeerd.

Hanr per maand ƒ 800^

KANTOOR
ZANDVOORT

Kottveriorensiraat 115
Tel. 02507'2614

ing. C. A. CENSE
MAKELAAR o.g.

KANTOOR
AMSTERDAM

J.V«nna«rpl«lnS

AANKOOP/VERKOOP - HYPOTHEKEN - TAXATIES - HUUR/VERHUUR - ADMINISTRATIE - ASSURANTIËN

Met oog en oor

de badplaats door

Duitse herders
Enkele weken Keieden sprak ik u over
de Zandvoortse familie, die een nest
van niet minder dan tien Duitse her-
ders ttrteg, een presentje dat hun
moedrhond hen schonk.

Zi) konden er geen afstand van doen
en hebben het gehele nest gehouden.
Enlcele dagen na de geboorte stierf

een hondje, waarvoor de moeder geen
voldoende voeding kon opbrengen. Ze
hielden er dus nog negen over. Intus-
sen zUn de diertjes thans niim zes
weken oud en het wordt de hoogste
tUd, dat ze een goed tehuis krijgen.

Op nU)n melding van enkele weken
geleden kwamen vele reakties binnen
van inwoners, die graag zulk een
hond wüden hebben. Er zljn er thans
nog zeven over. Eén ging er naar de
eerste keus uit het nest, een andere
werd intussen reeds verkocht aan een
Haarlemse familie. Het ziJn vier

vrouwtjes en drie mannetjes. Het is

een genot om het spel van deze jonge
dieren gade te slaan, maar het kan
echt niet langer meer.
De moederhond voedt ze niet meer en
de Jonge diertjes, die een prima ver-
zorging krijgen, gaan thans handen
vol geld kosten. Ze ztJn thans te koop
en het adres, waar u ze kunt bezich-
tigen geef ik u thans, het is de fa-
milie G. J. Paap, wonende aan de
Burgemeester Beeckmanstraat 13

<het hoekbuis). Eventuele papieren
van raszuiverheid kunnen worden
aangevraagd bi) de Kinologenclub te
Haarlem. Wanneer u telefonische in-
lichtingen wenst, moet u opbellen 's

avonds na zes uur: de beer C. Keur,
Burgemeester Beeckmanstraat 35, te-
lefoon 4596. Maar het is natuurlijk
altUd beter de diertjes' zelf te gaan
beldUken aan het adres Burgemees-
ter Beeckmanstraat 13. Wacht u er
niet te lang mee, want wie het eerst
komt beeft de beste keus, hoewel ik
eeriyk moet zeggen dat het stuk voor
stuk prachtige hondjes zUn.

ir ir
ir

„De Wurf is kwaad
Zaterdag had de batste van de drie
achtereenTOlgende opToeringen plaats
Tan het nieuwe toneelstuk van de
folkloreverenlting 'De WnrT, geschre-
ven door voorzitter J. A. Steen, onder
de titel 'De Moriaan in de Noord-
bnnrt'.

Ook de laatste Toonstelling werd een
grandioos succes, men kwam zelfs aog
plaatsen te kort. Ik sprak verscheide-
ne leden van het ensemble maax het
zit deze mensen niet lekker, dat van
gemeentewege geen enkel teken van
belangstelling is getoond. Op geen
van de drie avonden niet. Er was geen
burgemeester, geen wethouder, geen
raadslid, niemandi
Ik kan mU voorstellen^ dat hier op
zere tenen Is getrapt. Want 'de Wurf

'

verricht in onze gemeente toch be-
langrijk kultoreel werk. ZU houdt de
historie van Zandvoort vast en heeft
van overheidswege geen enkele steun
nodig. ZU bedruipt geheel zichzelf.

Als voor zulle wefk van gemeentewege
zo weinig belangstelling wordt ge-
toond, dan kan ik mij voorstellen, dat
zulks niet lekker zit. Het stimuleert
het werk in leder geval niet. Ik ver-
nam, dat men daarover zelfs zó boos
Is, dat men geweigerd heeft, mee te
werken aan de Jaarlijkse vismaaltijd
op het Gasthulsplein door de VW In
juli. Misschien komt het allemaal nog
wel goed, want dat zou toch wel triest

ziJn.

Ik begrijp trouwens tóch ons gemeen-
tebestuur niet. BU de opening van de
expositie zaterdag JJ. van bet echt-
paar Bouhuys in galerie Eylders, was
van gemeentewege eveneens geen en-
kele vertegenwoordiging. Ik vond het
persoonlijk een slag in het gezicht
van deze wereldberoemde kunste-
naars. Waar zit dat toch in? Moet
ons gemeentebestuur hier niet het
voorbeeld geven door het kulturele

leven In Zandvoort te stimuleren
door ziJn aanwezigheid? Dat kultu-
rele leven lokt In him ogen wel op
een heel laag pitje te staan, om van
kunst maar niet te spreken.

ic ir
ir

Johannes Passion
Inhakend op het bovenstaande wil ik

graag nog even uw aandacht vestigen

op de uitvoering van de Johannes
Passion van Joli. Seb. Bach, die het
Toonktmst Oratorinmkoor Zandvoort
(TOZ) volgende week vrijdag, 14

maart geeft in de Hervormde Kerk.

Een muzikaal gebeuren van de eerste

orde, dat thans voor de tweede maal
in onze gemeente gaat plaatsvinden.

Het is te hopen, dat de belangstelling

ervoor groot zal zljn. Want om dit

concert, dat men zo graag tot een
jaarltllia weerkerende traditie wil ma-
ken, ook in dit opzicht als traditie te

kunnen garanderen, moet de kerk
toch echt wel uitverkocht zijn, dat
wil zeggen, dat gerekend moet wor-
den op zo'n 200, liefst 250 belangstel-
lenden. Dat moet in een plaats als de
onze, met ruim 16.000 zielen, toch mo-
gelijk zUn?
De Heemsteedse Oratorium vereni-
ging voerde het werk donderdag uit
In het concertgebouw in Haarlem en
had ruim 1200 mensen in de zaal.
Zouden wij in Zandvoort er dan geen
250 in de kerk kunnen krijgen? Koor,
solisten en orkest garanderen u by
voorbaat onder de bezielende leiding
van Plet Halsema een avond op hoog
muzikaal niveau. Maar tot nu toe
gaat de kaartverkoop nog maar ma-
tig, waarbij men van de gedachte uit-
gaat, dat de praktijk alttjd bewezen
heeft, dat de verkoop pas goed op
gang komt enkele dagen vóór de uit-
voering.

Moge dat ook ditmaal het geval ziJn.
Het voortbestaan van het koor valt
of staat met het welslagen van en de
belangstelling voor deze uitvoering
waarvoor alle leden zich ten volle
hebben ingezet. Ik doö een dringend
beroep op u bU het concertbureau van
TOZ, t.w. de Anth. Bakels BV, Kerk-
straat 29-31 een dezer dagen een of
meerdere toegangskaarten, die ƒ7,50
per stuk kosten, te gaan halen. Laten
wü gezamenlijk het kulturele leven in
Zandvoort helpen opbouwen.

ir ir'
ir

Strandloop
Van de muziek naar de sport! A.S.

zondag organiseert Klaas Koper in
samenwerldng met 'Olympia' te Am-
sterdam voor de negende maal weer
de traditionele strandloop.

Afstanden moeten weer worden afge-
legd van 4 of 8 kilometer. De start

vindt ook dit Jaar weer plaats onder-
aan de Kerkstraat. Men kan nog in-
schrijven van 12 uur af. Klaas rekent
op een zeer grote deelname. De
strandloop J.1. zondag In IJmulden
trok ruim 1500 deelnemers (sters). Zo-
veel behoeft het in Zandvoort niet te
zijn, maar het mag natuurlek wél.
De opbrengst van deze traditionele
strandloop gaat ook nu weer naar
diverse liefdadige Instellingen in on-
ze gemeente. Ik hoorde, dat reeds nu
de belangstelling ervoor bijzonder
groot Is. Moge het zo zUn.

Kuyper sr.

—1 A L.
weekend 8 en 9 maart

NED. BERV. KERK
1050 uur mej. ds. K. E. Blezeveld;

jeugdhuis, jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
.

10 en 19 uur ds. H. J. Hasper, Halfweg
Radio Bloemendaal
950 en 16 uur ds. F. M. J. Roogstrate,

Edam: 1950 uur ds. h. J. Boeyinga

NfED. PROTESTANTEN BOND
1050 uur ds. R. Boonstra, Alkmaar

ROOMS KATHOUEKE KERK
eucharistteriering met medewerking
van dames- en herenkoor. Bijkerk-N.:

eucbarlstleTiering met orgel en samen-
zang

NIEUW AFOSTOUBCRE KERK
Tot nadere aankondiging Madoerastr.
1. Haarlem-N. Zondag 050 en 16 uur,

woensdag 20 uur

NED. CHR. GEM. BOND
Voorlopig geen samenkomsten in huize
'Pniël'. Nadere inlichtingen tet 4778

JEHOVA'S GETUIGEN
Inlichtingen D. t. d. Pluym, Paradijs-

. weg 16, tel. 6813

VOLLE EVANG. GEM.
Iedere dinsdag 20 uur sameakomst In
gebouw Brugstraat 15

Geen spreekuur
ZANDVOORT - Wethouder K. C. van
der Mile Pzn. (sociale zaken en volks-

gezondheid) is verhinderd woensdag 12

maart i.Jn wekeUJkse spreekuur te hou-
den.

weekend 8 en 9 maart

ARTS:
Inlichtingen over de weekenddiensten
worden verstrekt vla het telefoonnum-
mer van de hulsarts:

dokter Anderson— 2035
dokter Drenth— 3355
dokter Flieilnga— 2181

dokterMol— 5091

dokter Zwerver— 2499
dokter Bouman -~ 5091

TANDARTS:
bU afwezigheid belle met 023-313233

WIJKVERPLEGING:
zr. T. de Roode-van der Horst, Noor-
derstraat 30, tel. 6358

APOTHEEK:
Van vrijdagavond 7 maart half zes tot

maandagmorgen IC maart 8 uur

De Zeestraat Apotheek, N. van Berkel,

Zeestraat 71, tel. 3073

VERLOSKUNDIGE:
mevr. Cbr. Oudshoorn, Linneausstraat
3, flat 2, tel. 4437

HULPDIENST:
teU 033-243340

DIERENARTS:
bU afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men Uitsluitend telefonisch

de Veeartsendleust te Haarlem, teL
023-313233

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 3737 (ootc bulten kantooruren)

POLITIE:

teL 4444

BRANDWEER: i

t«l. 2000
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DANKBETUIGING

Door de overweldigende belangstelling ondervonden

j3ii mijn afscheid als gemeentebode, is het mij on-
mogelijk om ieder persoonlijk te bedanken,

jlet is voor mij en mijn gezin een onvergetelijke

dag geworden.

A.VANDUIJN

Kleine Krocht 9.

Op 3 maart ging geheel onverwacht van ons
heen onze lieve moeder, grootmoeder en over-
grootmoeder, zuster, schoonzuster en tante

Johaiina Chrisliana Bonset
GEBOREN HORST

weduwe van Jac. Bonset
in de ouderdom van 81 jaar.

J. H. Bonset
J. Bonset-van den Boogaard
Kaspar

Israël:
Heljaen Jossl
Ja-Ara. Liriet
en verdere familie

Zandvoort, 7 maart 1975.

„Het huis in de Duinen".

Corespondentie-adres: Brederodestraat 2.

De teraardebestelUng heeft heden in stilte

plaatsgehad.

Oogarts Dr. G-M-Smith

SPREEKUUR VRIJDAGS van M.30 tot 18.30

uur GEZONDHEIDS CENTROM,
Beatrixplantsoen 1.

Gelegenheid tot afspraken op de woensdagen
en donderdagen tussen 17.00 en 18.00 uur in
het centrum en tel. onder nr. 6364.

HET BESTUUR

LET OP!
Wij zijn weer ruim
voorzien van alle

bloemzaden.

BLOEMENHUIS

„V. d. Mey"
j. Bvcrss
Haltestraat 65
Zandvoort

We hebben vast wel wat voor V !

De specialist in al uw bloemwerkeni

!

J. SIJTSMA
van' Lennepweg 75

Zandvoort te koop

bovenwoning van Spijkstraat

Ind.: Vrij entree, 5 kamers, keuken, toilet met
douche, voor- en achterbalkon.

Bern. O.G. de heer B. M. J. DE JONGE,
Voorstraat 2, Egmond aan Zee. Tel. 02206-2219.

AANGEBODEN:
In rustige straat A'dam-Zd. bij het

Olymp. Stadion
ZONNIGE MOD. 3 KAM.WONING

Ie etage laagbouw, gezell. gr. kam. met open
haard, waranda op het zuiden, gr. zolder,

douche, centr. antenne.
Huur slechts ƒ 153,— pjn.

GEVRAAGD:
HUUR- OF KOOPWONING

in Zandvoort of omg.
.Telefoon 020-793067.

IN- EN VERKOOP

ANTIEK KUNST CURIOSA

(DE OUDE TIJD)

Oranjestraat 2a.

Dagelijks geopend van 12.00 tot 18,00 uur.

VERKOOPVAN
SCHILDERIJEN ETC.

ook tijdens de kantooruren van

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Gasthuisplein 12, Zandvoort.

Iedereen kan u vertellen:

Alle merken naaimachines

te repareren.

Maar zelfs uw grootouders
wisten al dat wij het
werkelijk doen en gratis

advies geven bij u thuis.

^
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20,—. Bi.1 oni,

Wij hebben voor u LP's (bovenstaande en vele andere) voor

speciale prijzen. Wij bieden u de grootste sortering in klassiek,

jazz en exclusieve pop LP's o.a. uit de U.S.A. Zorg dat u erbij

bent. Tot ziens bij GALERIJ KERKSTRAAT 22

Koop platen nooit te
duur, koop ze bij Top
siiop, nergens goed-
koper.

Bij aankoop van
bespeelde muziek-
cassette

EEN LEGE

CASSETTE GRATIS

Alles zolang de voorraad strekt

MOZiEKCASSETTES

8 TRACKS enz.,enz.

OETIEK HMiS
DIACONIEHUISSTRAAT 5A

Bij om kepen ss pretifg lopen,

een pracht koüektle.

— HEREN SANDALEN (leder) vanaf 19,95

- LEDEREN DAMES ZOMERSCHOENEN (made in Italië) in alle

kleuren b.v. Avion • Gialio - Aragosta - Bleu enz. . . 29,95

Heren-, dames- en kinderkfompjes in aile maten en kleuren.

Komt u nu al vast kijken voor het voorjaar?

Diaconiehuisstraat 5A (zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

SEKEI

zijn er nog veel mogelijkheden.

GR. KROCHT — TELEFOON 2560

Op alle merkkamerbreedtapijten
zoals PARADE, LOUIS DE

POORTERE, K.V.T., KEIJZER
BONAPARTE, enz., enz. krijgt u bij

Medina 15% echte korting en het

blijft gratis en vakkundig gelegd.
Vergelijk merk, kwaliteit en prijs

bij anderen en u zult zien dat u bij

Medina stukken minder betaalt

met behoud van volledige service
en garantie. Vandaag besteld,

morgen gelegd, dat kan bij

Medina!

Tevens hebben wij in voorraad, geweldige speciale aanbiedingen van
BERGOSS, VENETA, enz.

BERGOSS SU2ANNE div. kleuren

van ƒ 109,00 voor
Gratis gelegd.

VENETA MOZAMBIEK. Zuiver

wollen hoogpool-
tapijt normale prijs

f 209,00. Nu voor

^^^

Waar en wat u
ook koopt hetzij

uw nieuwe auto,

televisie,

wasmachine,
koelkast enz.

financier het

uitgekiend met
een persoonlijke

lening van de
Nutsspaarbank
West Nederland

geld lenen?
er maar om!

Uittreksel uit onze uiterst voordelige tarieven:

[^'

geleend
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De heer J. A. Steen, voorzitter van folklorevereniging De Wurf:

^Zandvoorts dialekt
zal gaan verdwijnen'
Voor dit jaar heeft De Wurf-voorzitter

J. A. Steen 'De Moriaan in de Noord-
buurt' geschreven. Al eerder vloeide uit

zijn pen in oud-Zandvoorts dialekt: 'En

toch kwam Suntereklaes in de Krois-

straot' en 'Lawaai by dappere Kees'.

Stukken, die al eerder in het Zandvoorts
Nieuwsblad verschenen en die op ver-

zoek van De Wurf door de schrijver voor
toneel werden bewerkt. Stukken, die er

bU de Zandvoorters ingaan, als de gort

met stroop In vroegere jaren. Maar in

wolk Zandvoorts huisgezin komt dit

oud-Zandvoortse gerecht nog op tafel?

Hooguit hier en daar by een oud-Zand-
voorter, bij de mensen die intens genie-

ten van de toneelstukken van de heer

Steen. Zandvoorters, die deze op waar-
heid berustende verhalen zelf hebben
meegemaakt.

Hoe lang nog
De heer Steen is nuchter genoeg om
dit harde feit onder ogen te zien en
daarom vraagt hU zich ook af: Hoe lang
zullen mijn verhalen het nog doen in de

badplaats. Zolang de oude generatie nog
leeft is er niets aan de hand, want de

oudjes kunnen zich nog warmen aan
mijn stukken, maar wat gebeurt er als

mijn publiek bestaat uit louter mensen,
die deze verhalen niet hebben meege-
maakt.'
Het zljn woorden, die ongetwijfeld hard
aankomen by de leden van 'De Wurf'.

Hun voorzitter laat nameiyk doorsche-

meren, dat hy zyn laatste jaar als voor-

tiiets is er meer over van deze voor-

oorlogse bouw aan de kop vari de Kerk-
straat. De a/braak maakte de heer Steen

er niet gelukkiger op.

zitter van de folklorevereniging is in-

gegaan. Uitdrukkeiyk stelt hy, dat hy
niet wegloopt, maar dat hy meer naar
de achtergrond wü.

'^'Als ik dit Jaar weg ga, dan doe ik dat

in vriendschap en vrede," zegt de 59-ja-

rige heer Steen, die niet goed weet, wat
hy ermee aan moet, nu wy hem deze

woorden hebben ontlokt.

'Slechts een enkeling weet, dat ik met
deze plannen rondloop, en ik wil beslist

niet, dat de Zandvoorters denken, dat ik

met ruzie wegga. Vanaf 1967 ben ik

voorzitter van De Wurf en Ik mag wel

zeggen, dat ik myn lol ervan heb gehad.

In samenwerking met de plaatseiyke

WV hebben we op het Gasthuisplein

schouwen en visafslagen met sukses ge-

organiseerd. Voor 'De Wurf' was altyd

enorm veel belangstelling en met pün
in myn hart zal ik dan ook afscheid

nemen.'
Maar waarom legt de heer Steen de
voorzittershamer dan neer. Als er een
vereniging in volle bloei staat, dan is

het toch zeker folklorevereniging 'De

Wvrf.
Hier komt nog by, dat de heer Steen

veel plezier beleeft aan de van zyn hand
verschenen verhalen over oud-Zand-
voort; circa veertig In aantal.

De vorige week ontving de heer Steen,

een brief van de historicus en dlalekt-

kenner dr. Tjeerd W. R. de Haan, die

vol lof was over Steens meest recente

stuk 'De moriaan in de Noord-buurt'.

De historicus schreef vurig te hopen, dat

dit soort stukken en de folklorevereni-

ging in stand zouden worden gehouden.

Geschrokken
'Maar dat is het hem nu juist' zegt de
heer Steen, 'tüdens de eerste uitvoering

'Jaen, ik kom effe om je hot

te liene, icant d'r benjie een

hoop vaifvoete an'espoeld en

die wou ik effe haele voor me
landje in doin'

4^..™.jpïpr,p--r-

van de Moriaan ben ik in de zaal gaan
zitten om te kyken, hoe het stuk over-
kwam by het publiek en toen ben ik ge-
schrokken. Niet dat de Jongere genera-
tie er geen plezier aan beleeft, maar
veel uitdrukkingen begrypt men gewoon
niet, hetgeen ook wel te begrypen is,

want In welk Zandvoorts huisgezin
wordt tegenwoordig nog het Zandvoorts
dialekt gesproken.
Daarom zie ik in de toekomst het dia-

lekt niet meer zitten en bovendien nu
hebben we nog leden In de vereniging,

die het dialekt thuis spraken en die dus
geen moeite hebben op het toneel met
de uitspraak, maar hoe moet het als

deze oude generatie er niet meer is. Je
kunt toch moeiiyk voor de Jeugd een
kursus Zandvoorts dialekt gaan begin-

nen'.

Uit de Moriaan in de Noordbuurt: Jans,

die nogal wantrouwend is omtrent zijn

bezoek (want hij kwam feitelijk voor de
Moriaan) maakte de volgende smoes:
Zo juh, hei jou dat smoessie zelf be-

dacht. Ik denk wat anders. Jij bent
'ekomme voor de juffrouw en maek
maer gauw dat je d'r oitkomt, want de

juffrouw heb maer twie voete en as je

niet gauw de deur oit ben, kraig je d'r

nog ien van onder je kont. De visserman

•-
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gaat scJiocirvoetend naar de deur en
herhaalt dan nog eens: Nou Jaen, ken
ik je bafjf^og kraige of niet? Jaen: Nou
hael 'm^n maer oit 't achterhois, maer
breng 'm wel berom en hang d'r gien
stikkende neer.'

'Kyk,' zegt de heer Steen, 'in de zaal
merkte ik, dat byna vyftig procent van
het publiek de oer-Zandvoortse bena-
mingen ontgaat, omdat men ze tegen-
woordig niet meer hoort.'

Voor een oud-Zandvoorter levert boven-
staand fragment uit de Moriaan geen
enkel probleem op, want de echte Zand-
voorter weet nog goed, dat evenals de
doppen van garnalen, de vaifvoete (zee-

sterren) uitstekende mest opleverde
voor de groentelandjes in het duin. Als
de 'vaifvoete' lagen te rotten op het
land kwamen er chemische stoffen vrU,

die stikstof bindend waren.
'De Jonge generatie kent deze benaming
voor zeesterren niet en Ik geloof stellig,

dat er in Zandvoort kinderen rondlopen,
die nog nooit een zeester op het strand
hebben gevonden. Vroeger had je ze op
het strand voor het oprapen, maar te-

genwoordig komen ze nog maar spora-

disch voor. En moeten deze mensen dan
snappen, dat een bot een draagmand
Is?', zo vraagt de heer Steen retorisch.

Bitlere Pil

De heer Steen spreekt over dit pro-

bleem met een brok in zlJn keel. Hy
vindt het Jammer, dat de effekten in

het dialekt verloren gaan, dat bepaalde
uitdrukkingen niet worden begrepen.
Als we gezellig met de heer Steen pra-
ten in het bureau bevolking aan de
Schoolstraat, waar hy op de zolderver-

dieping voor de gemeente het foto-ar-

chief en de historische geschledschry-
ving byhoudt met, en hoe kan het ook
anders, byzonder veel arbeidsvreugde, is

de kater die hy van zaterdagavond in

de zaal heeft overgehouden nog duide-

lyk waarneembaar.
Daar tussen het publiek moest hy een
bittere pil slikken, toen hy bemerkte,
dat Jonge mensen met klinkende Zand-
voortse namen bepaalde oud-Zandvoort-

se uitdrukkingen niet begrepen. Aan hen
merkt de heer Steeën dat het Zand-
voorts dialekt een aflopende zaak is. Nu
heeft de auteur nog plezier als zyn
stukken voor het voetlicht worden ge-
bracht, omdat de rollen gespeeld wor-
den door Zandvoorters, die de figuren,

die zy uitbeelden in levende lyve ont-
moet hebben.
Zoals byvoorbeeld tante Pie oftewel
mevrouw v. d. Veld-Drayer en haar
broer Plet. Zonder twyfel steunpilaren

op de planken, zy hebben in de Jaren na
de eerste wereldoorlog gezien, hoe dik-
wyis Jaen bezoek kreeg van Zandvoor-
ters, die een glimp wilden opvangen
van die knappe vrouw met zwart haar,
die haar vakantie in het huis van Jaen
de Beer in de Spoorstraat op de hoek
van de Pakveldstraat jaarlijks door-
bracht.

De toekomst is de jeugd
Het verhaal kwam de heer Steen ter ore

by kapper Schaap. 'Ik werd geknipt en
achter my zaten enkele Zandvoorters op
hun beurt te wachten, zy spraken onaf-
gebroken over de maintenee de Moriaan
en Ik heb toen niets gezegd en alleen

maar geluisterd. Ik dacht, ik heb weer

-Tir*-''faim|pB||||gj||h||H|

IK DENK EROVER MET
DIT WERK TE STOPPEN

ZANDVOORT— Op de zaterdagavonden van de afgelopen drie weken
bleef er geen stoel onbezet in de grote zaal van gebouw 'De Krocht'.

Overigens geen vreemd verschijnsel, want als folklorevereniging 'De
Wurf' de jaarlijkse toneelvoorstellingen geeft is de zaal uitverkocht.

Een bewijs, dat er bij de Zandvoorters enorme belangstelling bestaat
voor toneelstukken, die het Zandvoort in vroegere jaren doen her-
leven.

Schrijver van dit soort stukken is de heer J. A. Steen. De heer Steen
vraagt zich af, hoelang de zalen nog vol stromen. Tijdens de laatste

voorstellingen heeft hij namelijk gemerkt, dat sommige oer-Zand-
voortse uitdrukkingen niet begrepen worden door de jonge generatie.

De heer Steen is echter geenszins van plan om deze uitdrukkingen te

vervangen door moderne benamingen, want zo zegt hij : 'Zonder oer-

Zandvoortse uitdrukkingen hebben mijn stukken geen zin meer. Daar-
voor zijn de uitdrukkingen te essentieel. Om die reden vraag ik mlJ af,

of het nog zin heeft om met het schrijven van deze stukken door te

gaan'.

stof voor een verhaal en na "natrekking
van de gegevens ben ik 'De Moriaan to
de Noordbuurt' gaan schryven.
Momenteel staan er nog Zandvoorters
op het toneel, die hebben meegemaakt
wat zü spelen, en deze mensen zyn vol-
gens mU onmisbaar, want zy brengen de
juiste sfeer over. Maar wat moot het,

als het acteren een te zware opgaaf voor
deze mensen wordt. Daarom zie ik de
toekomst niet zo rooskleurig in.

De toekomst voor de Wurf ligt bü de
Jeugd, die een nieuwe koers moet gaan
varen en om dit tydlg op te vangen,
moeten we jongeren het roer van de ver-
eniging overgeven en ik geloof dat ik

op die nieuwe koers niet mee kan biyven
varen.

De heer Steen vergelijkt zichzelf met
een topsporter, die aan de top van zijn

karriérc afscheid neemt van het publiek.
Een sportkampioen wil ook niet graag
een dalende prestaiielijn meemaken en
zo is het ook met de heer Steen.

Op 2 februari 1948 werd buurtvereniging
'de Kerkstraat' opgericht en in 1955 vond
Elisabeth Bakels de juiste formule voor
de vereniging en zij schreef schetsen
waaronder 'de reddingboot vaart uit' en
'kopjesdag'.

Door deze schetsen gingen de leden van
de Wurf zich steken in de oud-Zand-
voortse kleren. Na deze periode ging me-
vrouw Jongsma-Schulten voor de ver-

eniging schryven en het was onder voor-

zitterschap van Ernst Keur, toon do heer
J. A. Steen de rol van dominee Hulsman
vertolkte in het toneelstuk 'de kerk en
haar klanten'.

Vanaf die tüd had de heer Steen zün
hart verloren aan De Wurf en nog het-
zelfde Jaar werd luj voorzitter. Wat
hem byzonder aantrok was de hechte
band die er bestond binnen de oude ge-
neratie Zandvoorters.

Toeschouwer
Momenteel telt de folklorevereniging

vyftig leden, waaraan de heer Steen
byzonder veel plezier heeft beleefd en
hy zegt: 'De vereniging zit op het ogen-
blik goed in elkaar en daarom acht ik

de tyd gekomen om op te stappen. Niet
dat ik de vereniging de rug toekeer,
want men kan altyd iiog een beroep op
my doen, maar ik wil er na ruim zeven
Jaar wel eens vanaf.
Ik wil nu wel eens de toeschouwer zyn.
Ik heb altyd al myn vrye tyd aan de
vereniging gegeven en eigenlijk zijn er

De lieer J. A. Steen: 'Hoelang zullen

oer-Zandvoortse uitdrukkingen nog be-
grepen iuorde?i in de badplaats?'

nog zo veel dingen, die ik graag doe,
waan'oor ik als voorzitter van De Wurf
geen tyd heb. Ik heb dit jaar een volks-

tuintje gehuurd by de volkstuinders ver-

eniging Zandvoort en nu kan ik lekker
met myn vrouw in de vrje natuur tui-

nieren. Bovendien is het zingen voor my
en myn vrouw een grote hobby en by
TOZ liebben wy het geweldig naar onze
zin. Wy zyn or trots op voor Zandvoort,
dat TOZ is uitgenodigd om in Amster-
dam de Johannes Passion van .lohann
Sebastian Bach te komen zingen.'

De lieer Steen geeft toe. dat hij er de
voorkeur aan geeft om het schip te ver-

laten nu het nog goed vaart. Komen er

dan mankementen?

De heer Steen: 'Mankementen gaan er

ongetwyfeld komen, als de oude gene-

ratie afvalt. Daarom moeten we door-

gaan met de jeugd en die toekomst is

voor my een groot vraagteken. De volks-

dansgroep zal zich wel handhaven, maar
voor de echt oud-Zandvoortse schetsen

zie ik de toekomst niet meer zo zitten en

die afgang wil ik niet meemaken.
Ik heb nu prettige herinneringen aan
de Wurf en die wil ik houden. Ik heb
al moeiiyk kunnen wennen in een Zand-
voort van na de oorlog en daarom zal ik

in een verjongde vereniging ook moei-

iyk kunnen meekomen.

Aan Zandvoor l vcrkiiocJil

Ik ben nu eenmaal verknocht aan myn
geboorteplaats en die sterke binding zal

ik altyd biyven houden, maar ik moet
eeriyk bekennen: In het voor-oorlogse

Zandvoort heb ik me gelukkiger gevoeld.

Toen beschouwde je Zandvoort als je

eigen doip, maar wat er nu staat is

niet meer van jezelf. Enfin het is oen

pyn. die alle oud-Zandvoorters voelen.'

Gaat de heer Steeën het in het Zand-
voorts Nieuwsblad versche7ien verhaal

van 'de oude Faggel' nog eens voor de

Wurf bewerken?

De heer Steen: 'Als de toneelbezetting

nog voldoende is en 'De Wurf' \\'il hot,

dan zal ik het zeker doen, maar het

wordt steeds moeiiyker voor de jonge

spelers, want het is een stuk over jutters

en daarin wordt een braef stukkie dia-

lekt gesproken.'

Heriiinermgeii aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT

in deBEZETTINGSTIJD
Teneinde een goed inzicht te verschaf-

fen in het rellen en zeilen van onze ge-

meente in de bezettingstyd, lykt het mU
verstandig, u vooraf nog even een in-

zicht te geven hoe het In die tyd ons ge-

meentebestuur verging, ü krygt dan enig

idee, met wat voor moeiiyklieden Zand-
voort in die tyd te kampen had. Helaas
kan ik In dit artikel niet ontkomen aan
het noemen van enkele namen, hoewel

ik u beloofde, my danrin zoveel mogeiyk
te beperken, hetgeen nog steeds myn be-

doeling is.

Periode 1 september 1941-18 november
1942

Op 1 september 1941 kwam de gemeen-
teraad voor het laatst byeen, daar op
genoemde datum de Verordening van de
Rykscommissaris van kracht werd, waar-
by de gemeenteraden naar huis werden
gezonden en alle bevoegdheden in han-
den werden gegeven'van de burgemees-
tei's. Voor burgemeester Van Alphen was
dit wel een uitzonderiyk zware opgave.
De wethouders bleven in funktie als ad^
viseurs, doch de heer A, J, van der Moo-
len vond hierin aanleiding per 1 septem-
ber 1941 zyn ontslag in te dienen als

wethouder.
Bui'gemeester van Alphen hield de be-
slissing over deze ontslagaanvrage aan.
Het zou tot 27 augustus 1946 duren eer

de nieuwe gemeenteraad, (door de bur-
gery gekozen) weer voor het eerst by-
eenkwam.

Gijzeling

Op 13 juli 1942 werd burgemeester van
Alphen als gyzelaar In hechtenis geno-
men. Toen echter bleek, dat hy de zes-
tigjarige leeftyd reeds had overschreden,
werd hy kort daarop weer in vrijheid
gesteld.

Periode 18 novcmlicr 1942-5 mei 1945
Op 18 november 1942 ontving burgemees-
Ier van Alphen tydens een vergadering
van burgemeester en wethouders de te-
lefonische mededeling, dat hy, gerekend
van 11 november af, als burgemeester
van Zandvoort was ontslagen. De ver-
houding van de burgemeester tot de be-
zetter was steeds, — op z'n zachtst ge-

zegd — 'stroef' geweest.
Toen zich een verschil van mening open-
baarde over de lyst van 'biyvers' (dit

waren degenen, die niet behoefden te

evakueren) greep de bezettende macht
In en trok alle beslissingen naar zich toe.

Reeds tydens zyn gyzeltng was de bui'-

gemeester vei-vangen door de NSB biw-
gemeester van Bloemendaal, de heer
Ziegeler, (later de heer Plekker). Eerst-
genoemde werd aangewezen als waarne-
mend burgemeester van Zandvoort. Er
was de Wehrmacht echter veel aan ge-
legen dat de evakuatie, zowel als de
sloop op zo kort mogeiyke termyn zou
zyn geschied en daarom werd een man
uit het hoger bestuusrniveau, nameiyk
de bestuursraad dr. Groeneveld, aange-
wezen eveneens als waarnemend burge-
meester van Zandvoort. (De bestuursra-
den waren de leden van Gedeputeerde
Staten opgevolgd).

Twee burgemeesters
In deze periode van de grootste span-
ning en verwarring had Zandvoort dus
twee burgemeesters die allebei 'waarne-
mend' waren. Hetzelfde was het geval in
Bloemendaal, nameiyk Plekker en Ziege-
ler. Dr. Groeneveld kwam dageiyks en-
kele uren in het raadhuis en zette zowel
evakuatie als afbraak met alle ki-acht

door. In Januari 1943 trok hy zich te-

rug en trad een der waarnemend burge-
meester van Bloemendaal, (eerst Ziege-
ler, later Plekker) als waarnemend bur-
gpineestcr van Zandvoort op.

Wethouder van der Moolen herhaalde
zyn ontslagaanvrage op 26 november
1942, wethouder C. Slegers diende op 18
maart 1943 zyn ontslagaanwage In. De
kommissarls van de provincie vroeg om
de reden van de laatste ontslagaanvrage.
De burgemeester antwoordde daarop als
volgt: 'Ik heb deeerUHoogedelgestrenge
te berichten, dat ik aan de heer Slegers
als wethouder van Sociale Zaken heb
opgedragen, om by het personeel van de
Gemeentelijke Sociale dienst voor So-
ciale zaken propaganda te maken voor
de Nederlandse Volksdienst.
De heer Slegers deelde my daarop mede!
principieel afwyzend te slaan tegen de
Nederlandse Volksdienst en hy verzocht

my, hem van deze opdracht te onthef-
fen. Ik was daartoe niet bereid omdat ik

van een wethouder van Sociale Zaken
meen te mogen verwachten, dat hy
werkzaam Is In de geest van de nieuwe
tyd. Dit was voor de heer Slegers aan-
leiding om zyn ontslag als wethouder te

verzoeken.'

Aan wethouder A. J. van der Moolen
werd daarop met Ingang van 18 mei 1943

en aan de heer C. Slegei-s met ingang
van 9 augustus 1943 ontslag verleend als

wethouder, zy werden opgevolgd door
de heren M. Heyenbrock en C. A. H,
Gerke. Eerstgenoemde kreeg al spoedig
burgemeestersallures. HU ontpopte zich

als een felle NSB'er, Heel anders vtas

dit gesteld met dokter Gerke, die, — met
een Duitse vrouw getrouwd zynde — de
zydevan de bezetter had gekozen, doch
zich nimmer op de voorgrond plaatste en
een gematigd standpimt Innam.

Zandvooi°t had van die tyd af dus een
volledig NSB-bestuur, doch de aktiviteit

van dit bestuur beperkte zich hoofdza-
keiyk tot het uitvoeren van de orders
van de bezettende macht. Zelf hadden
ze wat je noemt 'geen fluit te vertellen'.

Van groot belang was dat het overgrote
deel van het gemeentepersoneel tot de
niet NSB'ers behoorde. Sekretarie, poli-

tie en sociale zaken waren geheel aan de
goede kant. Publieke werken en bedry-
ven hadden wel enkele dwarskykers,
maar die waren bekend.

Werken aan de toekomst
De zorg voor het voortbestaan van Zand-
voort, waaraan door geen enkele goed-
willende getwyfeld werd, was er oorzaak
van, dat men zich toen al ging voorbe-
reiden op de wederopbouwtaak, welke na
de bevrydtng zou moeten worden aange-
vat. Reeds kort na zyn ontslag nam bur-
gemeester van Alphen kontakt op met Ir.

Friedhoff, die destyds aan de dienst van
Publieke Werken In Haarlem verbonden
was.

TalrUke konferentles hadden plaats en
zo ontstond het geheel uitgewerkte zgn.

'plan Friedhoff' het wederopbouwplan
dat dank zy allerlei Inlichtingen, welke
door ue technische dienst te Zandvoort
werden verstrekt, reeds tydens de bezet-

ting in een speciale afdeling, (de zoge-

naamde 'Zandvoort-kamer') van het bu-
reau van ir. Dufour, de algemeen ge-
machtigde voor de bouwnyverheld in

Noordholland te Haarlem, tot in de
kleinste details werd uitgewerkt.

Hieraan Is het vooral te danken geweest
dat de wederopbouw van Zandvoort met
name het Gasthuishofje en de woningen
aan de Burgemeester Engelbertsstraat
en de Noorderstraat zo snel konden wor-
den verwezeniykt. De plannen ervoor la-

gen Immers gereed!

Dolle diusdag
Na 'Dolle dinsdag' (september 1944)

waarover later méér, liet burgemeester
van Alphen zyn gezin In Velp achter
doch bleef zelf in de omgeving van Zand-
voort om dlrekt te kunnen terugkeren
B.\n de kans daartoe geboden werd en het
Nederlandse bestuur ook in Zandvoort
zou worden hersteld.

C. Kuyper sr.

Wordt vervolgd.

Nadruk verboden.

Kollekte

rheumafonds
ZANDVOORT — In de week van 10 tot

15 maart wordt In Zandvoort een huls-

aan-huls kollekte gehouden ten bate van

het Nationaal Rheumafonds. Dit fonds

behvrtlgt de belangen van reuma-pa-

tiënten, bouwt o.a, aangepaste vakan-

tle-bungalows, verzorgt creatieve dagen

in ziekenliulzen en via de plaatseiyke

komltees, zorgt voor aanpassingen voor

de patiënt zowel in eigen woning als In

reuma-centra, geeft jaariyks grote be-

dragen uit aan wetenschappeiyk onder-

zoek; kortom: doet wat rnogeiyk is ten

behoeve van de reiuna-patiënt.

Zó zag de oude Rozennobelstraat eruit in de twintiger jaren. Rechts de bakkers-
winkel van dé kouwe bakker Jb. van der Werff. Waar u de bakkerskar ziet staan
woonde kapper G. Wijdeman.

Dir. Bouwes
bood brandweer
diner aan
ZANDVOORT — Als dank voor de moed
en bekwaamheid, waarmee de Zand-
voortse brandweer de grote brand in ho-
tel Bouwes tegen het eind van het vo-

rig jaar bestreed kregen de vuurbestry-

dcrs de vorige week een diner aangebo-
den door de direktle van Bouwes Hotels.

Onder de genodigden bevonden zich

eveneens Apple Lammers met echtgenote.

De nachtportier, die door zyn heldhaftig

optreden vele Bouwes gasten van de
vuurdood redde,

In de samia van Bouwes Palace heeft

een beheerderswisseling plaatsgevonden,

Wlm Faber is met Bouwes Palace kok
Zerlauth een restaurant l>egoimen In

Riche. De sauna wordt nu beheerd door
mevrouw Del-Pizzal en de masscuse me-
vrouw Belle,

De heren Faber en Zerlauth hebben
zich in Riche kumien vestigen, nadat
sociëteit Duysterghast R^che had verla-

ten. De Sociëteit had het kontrakt met
Riche per 1 maart opgezegd.

De sociëteit heeft tydeiyk onderdak kun-
ny krygen in een van de zalen van
'De witte zwaan' aan het Dorpsplein.

Eind april kan de sociëteit zyn intrek

nemen in het nieuwe onderkomen, de
congreszaal van Zomerlust.

BURGERLIJKE,
STAND '

ZANDVOORT
Geboren buiten de gemeente:
Geoffrey Brlen Leonard, zv Brlen Robert
Gilroy en Bemarda Hendrlka Amia Aii-

tonla Koper.

Ondertrouwd:
Bernard Hendrik Gooyer en Hendrlka
Jacoba Bluys.

Gehuwd:
Theo Willem Kerkman en Maria Magda-
lena Ellen Herfst.

Overleden:
Hendrik Terol, 70 Jaar, gehuwd met
Aagtje Bol.

Overleden buiten de gemeente:
Geertruida Pellemans, 98 Jaar, gehuwd
geweest met Joseph Lucas; Leendert
Ammeraal, 80 Jaar, gehuwd met Marij-
tje Terol; Jacobus Johaimes Spits, 79

Jaar, gehuwd met Margaretha Adriana
van Pothoven; Jacob Slagtveld, 92 Jaar.

Zeeschuimers

wonnen
zwemvierkamp
ZANDVOORT — De Zandvoortse zwem-

en poloklub De Zeeschuimers is zondag

winnaar geworden van de zwemvier-

kamp met de Haarlemse zwemvereni-

gingen H.H.C., Njord '59 en D.W.R.

In totaal behaalden de zeeschuimers 28

maal goud, 24 maal zilver en 16 maal
brons. Tweede werd D.W.R. mot 22 maal
goud. De derde plaats met vyitlon maal
goud was voor Njord '59, tcrwyl H.H.C,

met 12 gouden modailles op do onderste

plaats eindigde. Zondag werd in 'De

Duinpan' de zwcmv.erkamp afgesloten.

Door de zeeschuimers werden de volgen-

de resultaten behaald:
100 m. wisselslag jongens onder 10 Jr.:

1. Paul Nihot 1.52.2 m.
100 m. borst. er. meisjes onder 12 Jr.: 2.

Ingeborg v. Keulen 1,28.5 m.
100 m borst. er. jongens onder 12 jr.: 1.

Ronald Koning 1.32.- ni.

400 m, wisselslag estafette dames: 1.

Z.Z.P.C. De Zeeschuimers 5.47.- m,
200 m, vrye slag meisjes onder 14 jr.: 1.

Ellie Bol 2.48.- m,
200 m. vrye ,slng Jongens o-ider 14 Jr,: 2.

Ruud Uittik 2,46.- m.
200 m. schoolslag Jongens onder 16 jr.: 1.

Albert Haagen 3.04.5 m.
4 X 100 m. B.C. estafette J. en m, onder
12 jr.: 1, Z.Z.PC De Zeeschuimers 6.49,2

200 m. vrye slag heren: 1. Martin Haa-
gen 2.17.1 m.: 2. Rolff Kras 2.18.9 m.; 3.

Jos Kras 2.19,2 m.
4 X 100 ni. vrye slng estafette meisjes

onder 16 jr.: 1, Z.Z.P,C. De Zeeschuimers
5.47.1 m,
4 X 100 m, vrye slag estafette Jongens
onder 16 Jr,: 2, Z.Z.P.C. De Zeeschuimers
5.27.3 m.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zyn als volgt:

Vrydag 7 maart 11,34 — 23.40

Zaterdag 8 maart 0.23 — 12.5G

Zondag 9 maart 1.32 — 13.53

Maandag 10 maart 2.17 — 14.29

Dinsdag 11 maart 2.52 — 15.02

Woensdag 12 maart 3 22 — 15.31

Donderdag 13 maart 3.51 — 16.01

Vrydag 14 maart 4.20 — 16.31

Springty 15 maart
Doodty 7 maart

Voor het berekenen van de laagwatcr-
standen gelieve men by bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten by te tellen.
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rondom in prachtleer,

de nieuwste
twee-driezltter in

rijk rundleer voor... 26dS
^ INKLUSIEF

persoonlijk woonadvies,
100 pot. service en

waar-voor-uw-geld garantie!

Beslist komen kijken, want dit

voor di'e prijs is een ontdekking
apart. ƒ 2695,

—

Royale twee-driezitskombinatie
in het beste rundleer uit één
stuk, dus zonder knopen!
Losse kussens, brede leren arm-
leggers en een donszachte vul-

ling voor eindeloos zitgenoegen.

miva interieur
dennenlaan 53 -zwanenburg - telefoon 02907-4590/5909

Vrijdagavond geopend van 7.00-9.00 uur.

BIJ BOLLE
LENTEBERICHT

HEERUJK ZO'N SCHOON HUIS
WAT EEN MOOIE NIEUWE GORDIJNEN

EN WAT EEN PRACHT BEKLEDING
OP DIE NOG GOEIE 'OUWE' MEUBELEN
EN WAT EEN KOOPJES HADDEN WE

BIJ BOLLE -BIJ WIE ANDERS

BIJ BOLLE -GORDIJNSTOFFEN
HONDERDEN SOORTEN EN KLEUREN

VOOR HALVE PRIJZEN
O.A. DE MOOISTE VELOURS

V.A. 15,90 P.M.

BIJ BOLLE- Bekledingstoffen

ALLE SOORTEN MEUBELEN

BIJ BOLLE - MEER KEUS

BIJ BOLLE - Te KWALITEIT

MEUBELBEKLEDINGSTOFFEN
VOOR SÜVo VAN DE PRIJS

KOMT KIJKEN . EN OVERTUIGT U
Zijlstraat 85 b/d Gr. Markt Haarlem

VRIJ ENTREE
I

GLANDORF'S

MEUBELEN
U weet wel

betaalbare prijzen

in de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem

t/o De Vries

UW WAS
lakens en droogwas,
vóór 14.00 uur
gebracht,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en af (e halen.

SNELSTOMEN
binnen 1 dag.

binnen enlcele dagen.

VAN HOUT
I Een OUD bedrijf mei een JONG hart

BLEKERSVAARTWEG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026.

Openingstijden van 's morgens 8.00 uur tot

's avonds 19.30 uur.

Zaterdag gesloten.

ECHTE EIKEN
T.V. TAFELS

exclusief bU
VAN AMERONGEN
vanaf 169,—
(iedere maat leverbaar).

Raadhuisstraat 26, Heem-
stede, tel. 285002.

VOOB ALLE MERKEN
HOORAPPABATEN
Alle soorten batter)]en en
snoertjes.

Ooi: voor Zielcenfonds.

G. JANSSEK
Gedipl. audlciën.

Binnenweg 92, teL 236963,

toestel 4.

RADIO - T.V. ETC.
DEFEKT?

\vy garanderen u vlotte

en korrckte service.

SMIT Technische Dienst,
Kemphaanlaan 22, Heem-
stede. Tel. 285095.

ELECTRISCHE WEKKERS
voor huls en op rela

reeds vanaf ƒ 25,—

.

JUWELIER SMIT,
Raadhuisstraat 89,

tel. 280267, Heemstede.

ADTOBIJSCHOOL
„MARGRIET"
voor al uw rijbewijzen,

ook automatlc.
Vamor MX gediplomeerd.

Tel. 023-262317 - 324707 -

264906.

VOORJAARSCOLLECTIE
BABY- EN KLEüTER-

KLEDING

BIJ DE
BABYBOX

Binnenweg 140, Heemstede

PEDfCURE

VOETVERZORGING

medisch-gediplomeerd

MEVR. E. MELCHIOR,
Leegbwaterlaan 11,

Heemstede, Tel. 286510.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
VW 1302 S Groen '72

Ford Escort Geel
Ford Taunus radio/cassetterec.
Capri 1700 GT '71

Taunus 20M Coupé '70

Toyota 1000 Special t. 1973
Ford Capri 1700 GT
llanomag Diesel r20, met Ijankcu
Opel Kecord, 4 deurs
Ford Capri 1500
Ford Escort zilver metallic
Ford Capri GT. okergcel, 1971
Ford Capri Z300 GT XLR, radio, t. 1971
Ford Capri 1500 GXL radio, t. 1972
Peugeot 504, t. 1972
Kcnault 6 TL, t. 1972
Simca 1100 GLS. 1971
Ford Escort ISOOL, t. 1972
Austin Sevcn 1973-1974
Ford 2000 17M antom. 1971
BMW 2002 Spec. UitV.
Ford Mustang USA ultv.
Fiat 128, radio, 1971
Fiat 128 1970
Capri 1500 XL 1970
Simca Railey 1973
Ford Taunus lliOO I, ComW 1972
Ford Escort Estate 1972
Triumpli Spitfirc Spec. wielen 1969
Austin Seven geel 1974
Opel Manta 1972
Simca 1000 wit 1972
Kenault 4 1972
Austin Seven 1000, rood, 1971-1972
Simca Kally 1971
Simca 1100 1970
Fiat 124 Spider Sp. Conpë
Austin Mini, ofaergeel met radio
Kenault 4, beige, 1971
BMW 2002 1971
Ford Capri 1500 I,

N.SU 1200 C 1971
Ford 1600 L Combi 1973
2 X Ford Capri ISOO GXL
Ford Capri 1500 GXL 1971
Citroen 2 CV 4. 1970 (lichte schade)
Ford Escort 1972
Ford Escort 1971
Ford Escort 1971
Ford Escort 1970
\nv Porsche 1971
VW' 1300 de luxe 1970
Fiat 127, bl.iuw, 1972
Fiat 128, okergrcl
Ford Cortina Estate 1971
Peugeot 404 1971
Toyota Corolla 1200 1971
Simca 1000, rood, 1970
Simca 1301 1971
Simca nalley 1971
Flat 850 1971
Fiat 850 1972
Ford 1300 L. rood. t. 1972
2 X Ford 1300 L. bruin metallic
Ford 1300 L. lichtbl.
Ford 1600 L. t. 1973
Opel Kadett coupé

3950.— of 130,— p.m,
4450,—
4950,-
5450,—
2950,—
3950,—

3950,
3250,—
2450,—
3550,—
3650,—
4950,—
5950,—
6450,—
5950,—
3950,-
2950,—
4450,—
4950,—
3650,—
2950,—
S950,—
2950,—
2450,-
4950,—
4450,—
4950,—
3950,—
3450,—
5950,—
6450,—
2950,—
3g50,—
3850,—
3350,—
2950,—
2450,—
3450,—
2950,—
5450,—
3850,—
1950,—
6950,—
3950,—
4950,—
1650,—
4950,—
3950,—
3250,—
2950,—
7950,—
2450,—
3950,—
3950,—
2650,—
3650,—
4450,—
1950,—
2950.—
2950,—
2350,—
2950,—
4950,—
4950,—
4950,—
5950,—
1850,—

of 160,— p.m,
of 180,— p.m
of 185,— p.m.
oJ 110,— p.m.
of 135,— p.m.— of 135 p.m.
of 105,— p.m.
of 100,— p.m.
of 110,— p.m.
of 115,— p.m.
of 145,— p.m.
of 180,— p.m.
of 180,— p.m.
of 180,— pjn.
of 120,— p.m.
of 100,— p.m.
of 160,— p.m.
of 180,— p.m.
of 125,— p.m.
of 110,— p.m.
of 185,— p.m.
of 110,— p.m.
of 100,— p.m.
of 160,— p.m.
of 160,— p.m.
of 165,— p.m.
of 335,— p.m.
of 125,— p.m.
of 180,— p.m
of 180,— p.m,
of 110,— pjn.
of 125,^ pjn
of 125,— p.m.
of 115,— p.m.
of 110,— p.m.
of 100,— p.m,
of 105,— p.m.
of 100,— p.m.
of 170,— p.m
of 115,— p.m.
of 85,— p.m
of 190,— p.m,
of 120,— p.m.
of 14.5,— p.m,
of 60,— p.m.
of 145,— p.m.
of 120,— p.m,
of 120,— p.m,
of 100,— p.m.
of 200,— p.m.
of 90,— p.m,
of 110,— p.m,
of 110,— p.m,
of 90,— p.m.
of 105,— p.m,
of 140,— p.m.
of 70.— p.m.
of 100.— p.m.
of 110,— p.m.
of 90,— p.m.
of 100,— p.m.
of 150,— p.m.
of 150,— p.m.
of 150,— p.m.
of 180,— p.m.
of 85,— p.m.

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!
Dorpsstraat 25, Nieuwkoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481
(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS
Voor de bezorging van
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TUINIERTIPS VOOR
„DOE-HETZELVERS"

Het eerste werk Is alle bouwafval radlkaal opruimen
en de grond wat egaliseren. Dan gaat u bepalen waar
de paden, terras, zitje of zltkuU moeten komen. Dat
moet worden aangevuld met een laagje zand. Hierop
worden tegels of andere verharding gelegd (altijd

iets aflopend van af het huis) . Als u In uw ontwerp
een vijvertje of andere bouwwerken hebt opgenomen
dan moeten deze eerst worden gemaakt (vijvertjes,

erfscheidingen, pergola's, bielzen etc. zijn allen in de
handel kant en klaar verkrijgbaar).
Als u daar mee klaar bent dan moet het resterende
grondoppervlak minstens veertig tot vijftig centi-
meter diep gespit worden. Alle ongerechtigheden
moeten worden verwijderd. Daarna egaliseren en op
de gewenste hoogte brengen (afhankelijk van het
ontwerp met of zonder niveauverschillen).
Wanneer u zover bent gevorderd gaat u de tuin uit-
Èetten dat wil zeggen aangeven waar eventueel be-
planting komt en/of een gazon, de bemesting op-
brengen (als er stalmest wordt gebruikt deze on-
geveer vijftien centimeter inspitten). Strooimest
(van compost-bladmeel In korrelvorm) is gemakke-
lijker te verwerken want kan opgestrooid en inge-
harkt worden. Erfscheidingen zijn veelal geplaatst
bij de bouw, deze kunt u aankleden met diverse
soorten klimplanten of behangen met bloembakken
of andere sierpotten, aldus tuinarchitect G. J. van
Dijk van het Tuincentrum Fr. van Empelen en van
Dijk in Heemstede.
Voor kleine tuinen is het raadzaam een erfscheiding
te plaatsen van hout (kant en klare schappen of
halve palen). Deze nemen minder ruimte in dan
een geplante heg. Indien de voorkeur wordt gegeven
aan een natuurlijke erfscheiding zijn ondervermelde
soorten daarvoor geschikt. Ze kunnen behooriyk zee-
wind verdragen.
Voor groenblljvende hagen:
Tuscus baccata in diverse maten verkrijgbaar

' Thyja occidentalis in diverse maten verkrijgbaar
Hulst, in diverse maten verkrijgbaar
Mahonia aquifulium (laagblljvend)

Voor bladverliezende lagen:
Liguster in diverse maten verkrijgbaar
(ook geel of zilverbladig, kunnen hoog opgroeien en
laag gehouden worden)
Acer. campestre in diverse maten verkrijgbaar
Elzen, meer geschikt voor een hoge afscheiding
Haagbeuk, voor hoog en laag
Meidoom, voor hoog en laag
Berberis Thunbugu atropurpurea (bruinblad) voor
halfhoog
Veld up, meer geschikt voor hoge afscheiding
Is de erfscheiding geplaatst of geplant dan kunt u
verdere beplanting aanbrengen (waarbij wel reke-
ning met wind en zeewlndgevoeligheid moet worden
gehouden). Uiteraard de opgaande heesters, groen-
blijvende planten en coniferen op de achtergrond, de
vaste bloemplanten eveneens. Houdt u vooral aan de
voorzijde van de beplanting wat ruimte voor zoge-
naamd wisselgoed (in voorjaar eenjarige zomer-
planten dit geeft lang en veel kleur in de (vooral)
kleine tuin. Indien u heidesoorten, rododendron
of andere Erica plant is het noodzakelijk flink tuin-
turf en -molm door de grond te werken.
Beplant u de gehele tuin (dus geen gazon) dan
vooral in het midden van de tuin veel met rotsplan-
ten en bodembedekkende planten werken. Hier en
daar met steps om er door te kunnen lopen.

AANLEG GAZON:
De bodem behoorlijk aantrappen, goed vlakken met
rug van de hark, gazon inzaaien met het gewenste
gazon-zaadmengsel (siergazon — sportveldmengsel
of indien de ligging dit eist, schaduwgras) . Het zaad
(ongeveer 3,5 g per 100 m) luchtig inharken en aan-
vullen — bodem gedurende de klemtijd vochtig hou-
den. Indien u het gazon dlrekt klaar wilt hebben
(denk aan de kinderen, honden of katten) belegt u
het gazon met zaden — (ook in diverse kwaliteiten
verkrijgbaar (ook gezaaide zoden!). De grondbewer-
king is als bij het inzaaien, alleen iets steviger aan-
rollen en invegen met een weinig zwarte grond.

OER

DEGELIJKE

SPADE
VAN

HET

WERELD
BEKENDE

MERK
„SPEAR

EN

JACKSON"
Bladafmeting
255x165 mm.

Met fraai gelakte
essen houten steel:

Van 33,70 voor

21,95
Tijdelijke aanbieding

zolang de voorraad strekt

KORT
Binnenweg 138.

Heemstede.

Tel. 023-285202.

alstom
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voorde fvisse lucht
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gaat u toch naar van Empelen & van Dijk.

Ja, simpel, zult u denken maar u wilt 20
graag dat persoonlijke, dat eigen in uv/

tuin behouden. En niet zo'n alledaags
aangelegde tuin. Nou, daar houden wij dan
ook zeker rekening mee.
Kom gerust met uw ideeën naar ons
tuincentrum. Wij geven u dan graag ons
advies en kunnen met u van gedachten
wisselen over al die mogelijkheden die er

meer zijn.

Dénkt u maar eens aan dingen zoals:

tuinen op het zuiden, op het noorden,
vochtige tuinen, tuinen met hoge bomen,
enz. enz.

Allemaal stuk voor stuk faktoren waar u
'beslist rekening mee moet houden.
U mag ons ook bellen. Dan komen wij even
een kijkje nemen in uw tuin.

*/l
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Rozestruiken, heesters en planten.

Plant ze nu, die brengers van frisse lucht.

In uw tuin. Op het balkon van uw flat. Juist daar!

Voor de fleur en de geur.

Straks zituoprozen!

En als u toch naar ons drive-in tuincentrum
komt, ga dan eens gezellig in onze kassen
en kwekerij kijken, en doe daar eens
allerlei leuke ideetjes op.

(jrive-in tuincentrum

van empelen&van clQlc
Zandvoortselaan192-Tel. (023) 241950-241951 Heemstede- Aerdenhout

geopend van maandag t/m zaterdag

Vööf ëëh voorjaar niet kleur,

ga dan naar TLEUR'
Daar loopt het storm,

want de keus is enorm
Violen . . . .

Muurbloemen
Madelietjes
Potgrond 50 liter

Compost vanaf
Heide ....
15 voor ....
Forsythia . . .

7,50 per kist

0,60 per stuk
0,60 per stuk

. . . . 6,50

2,35 per stuk
. . . 27.50
1,75 per stuk

Thuya's nu 200 cm . . . 20,00
175 cm . . . 17,50
150 cm . . . 15,00

Hyacinten wit, rosé of blauw
0,50 per stuk

Enzovoort is overbodig,

als u komt zelfs niet nodig.

Tuinbedrijf 'FLEUR'
RAMPLAAN 24A HAARLEM-WEST — TELEFOON 243482

Nu is het tijd

voor uw tuin
Bij vau Wirdum vindt u alles,

o.a. stalmest — compost — potgrond —
bestrijdingsmiddelen— kamerplanten-

mest— tuinkabouters— hangpotten—
bladbarken — bloempotten — bloempot-

scliotels— bloemen- en groentenzaden—
voederhuisjes— voedertafels.

vanWIRDUM
Wilhelminaplein 10, Heemstede. TeL 281806.

PLANTEN DECORATIES
TUINCENTRUM

iêl

Jan van Verseveld,

Aalsmeerderweg 424, Aalsmeer

Telefoon 02977-26287.

voor huis, kantoor, tuin en balkon, bruidswerk en
grafwerk.

Tevens voor grinttegels (16 versch. soorten), tulnaarde
en biels.

VÓÓR tUINDECORAtlis

BOOGAARD
DOE-HET-ZELF-MARKT
Opheiialaan 162, Aalsmeer, telefoon 02977-24456.

Wij kunnen u het meest uitgebreide sortiment leveren in

l<ant-en-l<laar tuinafschermingspanelen. Alles reeds
gecreosoteerd.

— SCHARENHEKKEN— GEVLOCHTEN SCHERMEN
— RUSTIEKE SCHERMEN— DUO-SCHERMEN

Levering uit voorraad, eenvoudige plaatsing.

Koop UW
tuingereedschap

bij een vakman

Wij hebben een grote sortering.

En u kent het spreekwoord: „Goed
gereedschap is het halve werk".

• Grasmaaimachlnes

• Beugel- en Boomzagen
• Spade, liark, schoffel

• Snoeischaren

• Tuinslangen met alle

hulpstukken

• Dekoratief gevlochten

tuinafscheidingspanelen

IJzerwaren gereedschappen

IJZERHANDEL

H.ZANTVOORTb.v. /e.»

HEKSEN

KETEL
met niuurhang;er

'

inl.i!
I lï I K'Sil '.J«iJ. '<>

' '

«'",111 \%

Diameter 22 cm.
Oud-Hollands mode?.
Kunstof uitvoering met
ijzeren hengsel.

Van f 10,65 voor

Swaluëstraat 9, tel. 2418, Zandvoort
Tijdelijke aanbieding
zolang de voorraad strekt.

Binnenweg 71, Heemstede,
telefoon 282697.

ALLES VOOR UW

HUISDIEREN
tevens BLOEMEN- en

GROENTENZADEN

NICK ROOYAKKERS
Zandvoortselaan 29, tel. 023-280696,

Heemstede.

Bloemen -Groenten- en

kruidenzaden met groeigarantle.

ERKENDE ZAADHANDEL

Voorjaarsaanbieding in

tuingereeds^Siappen

TUINSPADE 13,45 , . onze prijs

TÜINHABK 7,60 . . . onze prijs

Z^VENKSPROEIER 23,00 onze prijs

BEGGESCHAAR 16,50 onze prijs

GRASMAAIER 62,00 . . onze prijs

GRASSCHAAR 12,75 . . onze prijs

9,30

6,35

19,75

12,95

52,00

9,95

Deze aanbieding blijft geldig t.m. zaterdag
8 maart a.s.

J.HJEiSMEySB.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort. Telefoon 5204.

plant een boom
geefeenboom

alle soorten bomen

Ék
boomkwekerij

herenweg 103''-heemstqde-hollandl^tel. 023-2364S5

Dagelijks geopend van 07.00 tot 17.30 uur. Zaterdags tot 12 uur.

,iCI
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ATLANTA
DE

GROOTSTE
MAPPEN
MAKER

Wij laten u graag 38

manieren zien om
papieren op te

bergen.

KANTOOR-
BOEKHANDEL

D. Ja S
van Ostadeplein 4,

Heemstede.
Telefoon 285866.

nOGE BIJVERDIENSTE
(o.a. thuiswerk voor leder-

een) aangeboden, ƒ 100,

—

tot ƒ 300,— per week.
Postzegel insluiten.

AGENTUUR-CENTRAL,
Postbus 4026, Utrecht.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, Rysenhout.

Vri,jdagavond- en zaterdag-
verkoop.

OPENING
voorjaars-seizoen!

BERDY's nieuwste modellen

zijn binnen.

Mooier en goedkoper

dan ooit!
.\i^-

Verkoop Nappa en Suède Ie etage (roltrap)

Tel. 24 71 35 - 22 73 01

NIEUWENDIJK 133-143, AMSTERDAM

Dit geweldig

mooie jasje

inde
voorjaarskkuren

149.-

Berdy's sportief

en elegante nappa-

leren overhemd.
Zwart, geel,

bleu, bruin.

Elegant—Charmant
is deze mantel.

VoorU gemaaktvan
de allerbeste antiloop

kwaliteit

De voorjaarsmode

voorU mevrouw
is deze lichtgewicht

suède mantel.

Maten 36-48

169.- 498.- 269
De grootste speciaalzaak in Nappa- en Suède-kleding

assurantie-carrière

Wij VAKANT,

zoeken voor de steeds interessanter wordende
werkzaamheden in de verzekeringswereld

mannelijke medewerkers om op diverse afdelingen
verantwoordelijke cijfermatige werkzaamheden te

verrichten.

Zij die een HAVO-opleiding hebben genoten en
cijfermatige werkzaamheden ambiëren alsmede
enige jaren praktijkervaring hebben opgedaan,
kunnen afhankelijk van leeftijd en ervaring een
salaris genieten van ƒ 1800,- per maand bij aanvang
+ bijzonder aantrekkelijke overige

arbeidsvoorwaarden.
Sollicitanten met pit, kunnen eveneens met de
verzekerden zelfstandig de geleden schade
afhandelen.

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek
voor een begin van uw carrière
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020-239668' ^k

INBRAAKBEVEILIGING
eenvoudige maar doeltreffende

ALARM
installaties voor woonhuizen en kantoorruimten.

VAN DER POL
BJEKTnOTECHNIEK

023-2S9491 — OVERVCEN

Parian Meubelen

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-

5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,
koopavonden tot 21 uur.

AMSTERDAM, Boelelaan 12, tel. 020-429039.

2 minuten vanaf de R.A.I. Tegenover Ingang
Esso Motor Hotel.

BADHOEVEDORP, Nieuwe Meerdijk 17, tele-
foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

WIJ MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOB D

Set fiööcUjtttjöi

AUéén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer !

TEL. 0Z3-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

EDELHOUT VLOERE
PARKET

TAPfJT

VINYL

LINOLEUM

ALLE VLOERIJIATERIALEN
voor de Doe-het-Zelver

in klassieke modellen, stroken; tegels en lamellen.

wol en kunstvezels, kamerbreed en tegels.

in banen en tegels

in banen en tegels

Showroom-verkoop: Zijlstraat 9G - Haarlem - Telefoon 31 05 80.

solliciteer

voor
een
vaste

baan
in

amsterdam
als

lypiste nederlands

typiste mod. talen

ponstypiste

boekhoudmachiniste

stenotypiste nedfs

adm. boekhouding

cdm. loonafdeling

datatypiste

iakturiste

videotypiste
u
geniet

uitstekende
arbeidsvoorwaarden
w/aaronder
een
salaris

van ƒ1400,-.
tot/ 1840,-

per

maand
maak
een
afspraak

voor
een
persoonlijk

gesprek
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020-239668* ^r
K!l«DERKLEDINGtot14jaar

SPECIALE AFDELING

BABY-KLEDING

Speciale aanbieding

DENIM PANTALONS ƒ 22,50

gedempte oudegracht 95 haarlem-centr.

IJZERHANDEL ZWAGER B.V.

HOOFDWEG 726 — HOOFDDORP
HOGEWOERD 111 — LEIDEN

tttttkit
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantiek,

leuke verlichting,

Perzische tapyten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bU
ons komen kyken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Julianalaan 9,

Uithoorn.

Tel. 02975-66455 ot

02974-509.

ledere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.

Dinsdags gesloten.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

$t\ 5i60ClljlU|ïï

Alléén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Dit ontzag voor uw lange
armen hebben wU
OVERHEMDEN MODWL. 7

in voorraad. ZeUs het gehele
hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat
extra knoopje niet vergeten
15.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINGS
heren- en Juniormode,
Hoofdstraat 178, HiUegom.

MATRASSEN-
CENTRALE

WU maken uw stoel-,

boot- en caravankussens
In elke gewenste maat.

Sarphatipark 16, A'dam,
telefoon 020-717687.

Ook te bestellen op ons
magazUn Herenweg 47,

Leimuiden, tel. 01721-8809

MAAK HET VAN

EIKEN!
barbladen

9 vensterbanken

9 parketvloeren
salontafels

boekenrekken

% bielzcntafels

% schouwbalkcn

# plafondbalken
bijzettafeltjes

traptreden

9 plantenbakken
% tuinmeubelen

9 hekplanken

9 tuinblelzen

enz. enz. enz,

EIKEHOUT van 2 tot 30 cm
dlkl Alles ook kant en klaar
geleverd op gewenste maat
en kleur.

% TEVENS VOOR AL DE
BRANDSTOF VOOR UW

OPEN HAARD
Koster Eikelioutb.v.

Cruquiusdijk 79, vyfliuizen
(by het gemaal Cruquius),
tel. 02508-457.

DRAAIERS OP CENTERBANKEN

MONTEURS IN MECHANISCHE AFDELINGEN

MONTEURS IN ELEKTRONISCHE AFDELINGEN

BANKWERK IN GEREEDSCHAPMAKEN

L.T.S.'er IN ELEKTROTECHNISCHE MONTAGE

IN DAGDIENST

IN DAGDIENST

IN DAGDIENST

IN DAGDIENST

IN DAGDIENST

OPERATOR IN CHEMISCHE/FABRIKAGEAFDELINGEN IN 4- PLOEGEN

Solliciteer naar één van de vermelde banen

maak daarvoor een afspraak met VAKANT BV

IN AMSTERDAM

IN AMSTERDAM

Uw salaris: van ƒ 135Ó tot" ƒ 1760 i3?m afh'anl<eliik van leeftijd en/of ervaring

Uw^ vakantie: zo'n 20 dagen per jaar bij dagdienst en voor de ploegendienst

zo'n33 dagen per jaar plus aan vakantiegeld zo'n 8% van het jaar-

salaris.

GRAAG TOT ZIENS BIJ ONS GESPREK.

V

ï
n
t

n
t
e
R
m
e
ö

I

R

020-239668* ^r
WELKOMOPONZECiïROBMDOOSlTIEOC
OMWATWEGTE DROMEN BU
DEwrov/^ hetjaar:zmerd^as

Zaterdag a.s. kan voor u da
dag van hef jaar zijn om de
'auto van hef jaar' bij ons fe

bewonderen. De nieuv^/e Citroen

CX die een wereld oproept die

voorheen slechts fantasie kon zijn.

Een echte veiligheidsautö waar-
mee alle toekomstverwachtingen

thans zijn Ingelost.

Hoezeer de CX uw komst
ook waard is, hij blijft in feite da
exponent van de geniale basis-

gedachte die aan alle Citroëns

ten grondslag ligt. Daarom mag
u best voor een 2cv komen.
Of voor een Dyane, een AmI,

een GS.Want met welke Citroen

uookweg!oopt,ze beantwoorden
alle aan dezelfde realiteit van
een droom die uitkomt.

Graag tot zaterdag.

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinv/eg - hoek Leidsevaart-
Westelijke Randweg
Haarlem -tel. 023 -248221

Als attentfe ligt'n bijzondgre reproJuctfsvoor u ktaart

dlTRÖËN^eX
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Zandvoortse Hockey Club viert zaterdag 40-jarig jubileum

'De overvloed aan talent

danken we aan de zeelucht
ZANDVOORT — Door middel van een
jubileum-weekend viert de Zandvoortse

Hockey Club zaterdag en zondag: zUn
veertig jarig jubileum. De officiële re-

crptie wordt zaterdag geliouden van 15

tot 17 uur in het lilubliuis van het sport-

oomplex "Duintjesveld'. Voorts vermeldt

het feestprogramma onder meer hockey-
wedstrijden voor reünlsten en families,

een reUnisten-ontbyt en reiinisten-diner

en een feestavond in de 'Sterrenburg',

het home van de hockeyers.

In feite wordt er In Zandvoort al eenen-
veertig Jaar hockey gespeeld. Immers in

september van het jaar 1934 werd door
de voorzitter van de Zandvoortse Cricket
Club, de heer C. L. Bolwidt jr. binnen
het verband van de ZCC een hockeyklub
opgericht, waarbt) de algemene naam
van de Zandvoortse Cricket- en Hockey-
club werd aangenomen.
Deze samenwerking ging precies een half
jaar goed, totdat de hockeyers liet niet

meer namen dat de klubkas voortdurend
leegstroomde naar de cricket-afdeling.

Goedkope kleding
Op 5 maart 1935 barstte de bom. Tüdens
een vergadering In café Diemer op het
Kerkplein ki'egen de cricket- en hockey-
spelers onenigheid met het gevolg, dat
deze laatste groep boos opstapte om een
verdieping hoger in café Diemer de
Zandvoortse Hockey Club op te richten.
Voorzitter werd de heer Meeth, penning-
meesteresse Erna Weber, sekretaris de
heer C. L. Bolwidt jr., terwül de heren
Raalte en Petrovltch benoemd werden
tot sekretaris.

Veel geld was er niet in kas en aange-
zien stoffen in de kleur zwart het goed-
koopst waren besloot men zich in deze
kleur te steken. Een Zandvoorts wapen
op het shirt was geen probleem, want
Carel Bolwidt had er voldoende in voor-
raad; Als direkteur van 'Zuiderbad' ver-
huurde hij badpakken en op deze lium--
pakken werd het wapen van Zandvoort
genaaid,

In de oorlog werd het zwart verwisseld
voor bruin. Voorzitter Maus Gatsonides,
die tildens de oorlog de heer Jung als
voorzitter was opgevolgd, liad nog wel
één bruin lapje stof liggen en aangezien
kleding in de oorlogstijd schaars was,
werd besloten van zwart op bruin over
te gaan. Na de oorlog zUn de klubkleuren
zwart-geel geworden, maar het is voor-
uitlopen op de feiten, want voor het zo-
ver was heeft de vereniging heel wat ups
en downs gekend.
•Het was een erg gezellige tyd' zegt Jo
van Pagée, 'maar de grote bloei van de
ZHC is begonnen na 1955, toen we op het
"Dulntjesveld" kwamen'. De naam van
Jo van Pagée Is niet weg te denken In de
Beschiedenls van de Zandvoortse Hockey
Club.
In 1937 werd de Zandvoortse leraar in
lichamelijke opvoeding voorzitter, en liü .

bleef dit tot het uitbreken van de oorlog.
Toen moest hU evacueren naar De Bilt,

maar ondanks zijn uitwijzing kon Jo van
Pagée toch nog mee blijven draalen in
het eerste elftal, tot 1944, toen de treinen
niet meer reden.

Gouden hockeybal
Na de oorlog nam Jo de voorzittereha-
mer weer op om hem pas In 1968 voor
goed neer te leggen. Als speler en voor-
zitter van ZHC heeft Jo van Pagée zich
zeer verdienstelijk gemaakt voor de vere-
niging. Als dank voor het vele werk,
heeft hij van het bestuur de gouden
hockeybal ontvangen, een onderscheiding
die bij hoge uitzondering uitgereikt wordt
aan iemand die zich zeer verdienstelijk
heeft gemaakt voor de vereniging.

Zijn naam ziet Jo van Pagée liever niet

Il '!i|il'S,
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Jo van Pagée ... 25 jaar voorütter

in de kraiit, want hü is van mening, dat

er nog zovelen in Zandvoort zijn, aan wie

de vereniging enorm veel te danken heeft

en hij noemt de naam Krot, die dertig

jaar lang sekretarls/penningmeester van
de vei-eniging is geweest.

Samen met de heer Ki-ot heeft Jo van
Pagée na de oorlog de oude leden weer
opgetrommeld en hy zegt: 'Na de be-

vrijding telde de vereniging nog een
kleine twintig leden. Toen kwam Krot
bij me en zei 'moeten we nu maar kap-
pen?' Nee zei ik dat nooit en toen heb-
ben we samen de oud-Ieden opgezocht

en met sukses, want nog in 1945 konden
we opnieuw beginnen met drie hereneJf-

tallen en één daraeselftal.' Namen die

veel voor de jeugd betekenen zijn Van
der Vorm, Lindeman en Eysvogèl, terwijl

Jan Meier en Jaap Kuypers-Wentink
zicli zeer verdienstelijk maken als trai-

ners van de jongste jeugd. 'Maar schrijft

die namen maar niet op' zegt Jo van
Pagée, die van mening is, dat er nog veel

meer personen een plaats op de 'erelijst'

verdienen.

De oprichting, het kompctitierccord, de
noodkompctitie in de oorlog en de bloei

van ZIIC na de oorlog; Jo van Fagce
heeft het allemaal meegemaakt.
In 1935 mochten één heren- en één da-
meselftal aan de kompetitie van de Ne-
derlandse Hockey Bond deelnemen. Bij
gebrek aan een eigen veld werd dat eer-
ste jaar gespeeld op de terreinen van de
Beverwijkse 'Strawbenies' en van 'De
Ki-aaien' in Wormerveer. Geoefend werd
er op het strand en op de aardappelland-
jes in het duin. ^

__^ .^

Kompeliticrekord

Maar de slechte akkommodatie dfsed

geen afbreuk aan de resultaten. Beide
teams werden kampioen van de vierde

klasse en promoveerden. Dit beeld her-
haalde zicli by de heren nog drie jaar.

Vier jaar achtereen werd men kampioen
en men stootte in een ruk door van de
vierde Idasse naar de promotieklasse:

Een kompetitierekord.
Het suksesvoUe eerste jaar waren bm--
gemeester Van Alphen, de heer -C. Sle-

gers en de voetbalvereniging ZW niet

ontgaan met het gevolg, dat men het
tweede kompetitiejaar gedeelteiyk ge-
bruik mocht maken van het ZVV-ten-eln
aan de Gerkestraat. Op 30 oktober 1938
volgde de verhuizing naar de nieuwe
velden aan de Nlcolaas Bcetslaan, waar

de ZHC tot 1955 zou biyven.
Mannen van het eerste uur, die de ZHC
met het kompetitierekord zo'n sukses-
voUe start bezorgden waren: A. Bolwidt,

D. Petrovltch, J. v. Pagée, H. v. Perlstein,

N. Mazée, H. Haan, B. Weemink, J.

Brokman, J. Metselaar, H. Nagel en J.

Beets.

Pionieren
Aan deze spelers Iieeft Jo van Pagée
fyne herinneringen en hU vertelt: 'Vlak

na de oorlog was het nog pionieren. Toen
was je een dag kwyt aan een wedstrUd.
Het vervoer naar een ult-wedstryd was
erg moeiiyk en het is vele malen voorge-

komen, dat we met z'n vieren op de tan-

dem gingen naar Wormerveer of Bever-
wyk'.

Omdat Jo van Pagée de moeiiykheden
met het vervoer in de Jaren na de oorlog

heeft meegemaakt heeft hU op het ogen-
blik zo'n grote waardering voor de ou-
ders, want dankzy deze groep kent men
by de ZHC tegenwoordig geen vervoers-

moeiiykheden meer. 'Je bent nergens als

Je de medewerking van de ouders niet

hebt, wat betreft de begeleiding en het
vervoer van de jeugd', aldus de heer
Pagée, die met het coachen van het
tweede dameselftal nog steeds aktief is

voor de vereniging.

Jo van Pagée heeft nooit spyt gehad van
het vele werk, dat hy voor de Zandvoort-
se Hockey Club verricht heeft en hy
zegt: 'Het geeft Je een zekere voldoening

als je na veertig Jaar ziet, dat het nog
steeds een bloelende vereniging is. Ik ge-

loof dat wy het sukses danken aan de
vaste kern. Een kern die bestond uit

mensen op wie Je altyd kon rekenen. Dit

is natuuriyk alleen mogeiyk als je een
vrouw hebt, die meewerkt en gelukkig

voor de vereniging hebben we die vrou-

wen gehad. Geweldige vrouwen, die

vroeger zelf ook hockey gespeeld hebben
en daarom begrepen waarom het ging'.

Jo van Pagée vindt liet jammer, dat uit-

gezonderd de tweehonderdzestig leden

van de ZHC, zo weinig toeschouwers bij

wedstryden komen kükeu op het Duln-
tjesveld', terwyi er toch vooral door het
eerste dames-team zeer aantrekkelUk
hockey wordt gespeeld.

Ditzelfde team behaalde twee jaar gele-

den de nationale beker In de vorm van
de Pamasslaprys en is de afgelopen ze-

ven jaar in de tweede laasse niet lager
geëindigd dan op de tweede plaats. Drie
maal werd men kampioen, doch de pro-
motiewedstryden werden op de beslis-

sende ogenblikken verloren.

Entreegeld wordt er op 'Dulntjesveld'

niet geheven dus daaraan kan het niet

liggen. De heer Pagée: 'Er heerst een ze-

kere schroom om om op een hockejfveld

te komen, waarbij nog komt, dat voetbal
voor de meesten aantrekkeiyker is om te

zien. By hockey is men nu eenmaal niet
-altyd op de hoogte van^alle spelregelsi

maar nogmaals, iedereen is by ons van
harte welkom'.

Klub van Pagée
Tweeëntwintig Jaar achtereen is Jo van
Pagée voorzitter geweest. Hy heeft in
1968 de voorzittershamer neergelegd, om-
dat liy als voorzitter vastgeroest kwam
te zitten aan de Zandvoortse Hockey
Club en hy vertelt: 'Als men het over de
ZHC had sprak men over de klub van
Pagée en toen ik dat hoorde wist ik

dat ik er spoedig mee zou stoppen. De
doorslag echter heeft de bouw van het
nieuwe klubhuis gegeven.
Men begon tydens vergaderingen voor
die Irauw bedragen te noemen van hon-
derdduizend gulden. Dat werd me te gek
en ik dm-fde het niet aan. Ik ben met
stuivers en halve centen grootgebraclit.

Situatie kritiek

voor de Meeuwen
HAARLEM — Door een 4

—

1 nederlaag
tegen Ripperda is Zandvoortmccuwen
in ernstige dcgradaiiczorgen komen te

verkeren. Nog één punt scheidt de
Zandvoorters van de onderste plaats.

Enig lichtpuntje: Zandvoortmceuwen
heeft een wci^strild minder gespeeld dan
Stormvogels en DEM.
Zondag brengt miscohicn enige opluch-

ting, maar dan zal wel op eigen terrein

gewomien moeten worden van het één
punt hoger op de rangiyst geplaatste

Alkmaarse Boys. Voorts krygt men nog
Stormvogels en HRC op bezoek, terwijl

uit nog moet worden aangetreden tegen
ADO'20 en DJK.
Tegen Ripperda maakten de Zandvoor-
ters zondag geen schyn van kans. Zand-
voortmeeuwen miste in de defensie de
voor een wedstryd geschorste Ab Ko-
ning. Weliswaar had men in Kees Bruin
een goede vervanger, maar het bete-

kende dat Zandvoortmceuwen deze spe-

ler in de voorhoede moest missen. Toen
Zandvoortmeeuwen met 2—1 achter
kwam te staan, ging Kees Bruin mee in

de aanval en toen bleek, dat hy een
onmisbare kracht in de defensie was.

Er vielen gaten en Ripperda had geen
enkele moeite om de eindstand op 4—1
te bepalen.
In de eerste helft had invaller De Ro-
deiykheid het zeer gemakkeiyk tussen

de Haarlemse palen. Door het zeer of-

fensieve spel van Ripperda moesten de

Zandvoorters zich volop konsentrercn

op de defensie. Na een kwartier kon
Tervoort de score openen vla een kop-
bal: 1—0. Ripperda bleef aanvallen,

doch tot scoren kwam men de eerste

helft niet meer, omdat men te slordig

omsprong met de kansen.
Na rust probeerde Zandvoortmeeuwen
langszU to komen. Er werd meer aange-
vallen, maar zonder resultaat. Na twin-
tig minuten moest doelman Pellerin op-
nieuw buigen voor een kopbal. Ditmaal
kwam de bal van het hoofd van Joop
Koene uit een vrUe trap van John
Kroonsberg.
Met nog een kwartier te spelen werd
Aaldert Stobbelaar door twee man fors

onderuit geliaald en dat betekende een
penalty, die door Aaldert werd benut:
2—1. Na deze treffer ging Zandvoort-

meeuwen alles of niets spelen en Kees
Bruin ging mee naar voren. Het werd
niets, want door de verzwakte Zand-
voortdefensle kwamen Kees Boenders:

3—1 en Rob Blokker 4—1.

De stand:

ZVV 17 26 ADO '20 18 17

Ripperda 18 23 DJK 15 15

HRC 18 20 Alkm. Boys 18 15

Vitesso '22 18 18 Zandvoortm. 17 14

Velsen 18 18 Stormvogels 18 14

Upendam 17 17 DEM 18 13

Off. dealer

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

Kontributie
ZANDVOORT — In ons nummer van
vorige week, deelde het bestuur van de
algemene bond van bejaarden mede, dat
de Jaa/-kontrlbutle met twintig procent
verhoogd was.
Het bestuur van de bejaardenbond laat

echter weten, dat de jaarkontrlbutie voor
echtparen tien gulden biyft, terwyi het
bedrag van ƒ 7,— voor alleenstaanden
eveneens gehandliaafd biyft.

'Indien er sprake zou zyn van kontri-

butie-verhoglng dan zal dit uitgemaakt
en besloten moeten worden op het jaar-

congres van het hoofdbestuur in het na-
jaar van 1975,' zo deelt het plaatseiyk

bestuur modo.

Zaterdagvoetbal

Z^meeuwen
versloeg

koploper
AMSTERDAM — In de vierde klas A
van het saterdagvoetbal heeft Zand-
voortmeeuwen voor de prestatie gezorgd
door koploper KMVZ in ciger huis mei
O—2 te verslaan.

Weliswaar moesten de Zandvoorters het
zonder de geblesseerde Dlck Koper en
Bert van Duin stellen, maar dit gemis
werd gecompenseerd door de aanwezig-
heid van Gerard Nykamp, die geruime
tyd verstek moest laten gaan vanwege
een enkelbreuk. Gerard Nykamp bewees
zyn nut voor de ploeg door de twee doel-
punten te scoren.

KMVZ güig na liet beglnslgnaal hevig In

de aanval, doch de counters van Gerard
Nykamp, Frlts Keur en Joop Paap wa-
ren ge-aariyker. In de eerste helft

schoot Nykamp onhoudbaar in: 0—1.
Na deze treffer gingen de Amsterdam-
mers in de fout door te gejaagd te gaan
voetballen, waarby nog kwam, dat de
achterhoede van Zandvoortmeeuwen uit-
stekend op dreef was.
Een kwartier na ri'^t kon Gerard Ny-
kamp de stand opvoeren tot O—2, nadat
Raymond hem daartoe de kans had ge-
geven.

Na dit doelpunt kwam de thulsklub sterk
opzetten, doch de Zandvoortse defensie
met de goed keepende Bert Molenaar
tussen de palen vormde een te groot
struikelblok voor de Amsterdammers.
Tydens een van de snelle coimters kreeg
Frits Keur de kans om de stand op 0—3
te brengen, doch zün schot ging rake-
lings langs de buitenkant van de paal.
Zaterdag komt het boven Zandvoort-
meeuwen op de rangiyst geplaatste ADM
naar de badplaats.

De stand:

Vierde klas A:

KMVZ 14 19 Brandweer 11 12

Intimls 13 18 Purmerst. 15 12

ADM 15 18 Kromhout 13 10
Zandv.m. 15 17 Hoofddorp 14 10

SAC 13 15 Blocmendaal 16 8
ZOB 13 13

dan ga ik me toch niet wagen aan een

projekt van een ton? Bovendien hadden
we Dick Muller, de coach van het eerste

dames-team, al op het oog en hy was de

man om de financiën rond te krygen.

Het nieuwe klubhuis is dan ook de giole

verdienste geweest van Dick Muller al

mogen we daarbU het vele werk niet ver-

geten, dat hy heeft verricht als coach
van het eerste damesteam'.

Gedurende twaalf jaar traint Dick Mul-
ler het eerste damcsciftal, waarin zün
dochter Micke Lcvcrt-Muller speelt.

Waarschijniük za! hij nog ccn jiiar door-

gaan met coaclien, maar het staat wel

vast dat Dick Muller zü» laatste jaar als

voortittcr van de ZIIC is ingegaan.

Hy zegt: 'Ik moet de leiding nu aan de

Jongeren overgeven nu ik meen, dat ik

myn doel als voorzitter bereikt heb. Men
had Indertyd voor de bouw van het

nieuwe klubhuis een zakenman nodig.

Via een burgerzinlening heb ik de finan-

ciering rond gekregen en kon de gemeen-
te 'n klubhuis bouwen (de mooiste In

Kennemerland, vertelt de voorzitter met
trots)

.

Oiilangs heeit de gemeente een krediet

gegeven van ƒ 270.000,— voor de aanleg
van een vyfde veld, hetgeen voor onze
klub erg belangryk is, omdat we dan een
veld kunnen sparen. Als voorzitter moet
Je wat bieden en nu ik wat geboden heb,

vind ik dat ik myn plaats moet afstaan

aan iemand met Jonge en frisse ideeën'.

Groolstc probleem
Voor de nieuwe voorzitter ligt alweer een
nieuwe taak klaar, want het grootste

probleem van de vereniging is momen-
teel de konditie van de velden. Dick Mul-
ler: 'Op onze velden staat het peil van
het grondwater veel te hoog en daardoor
zyn de velden erg zacht en dus zwaar
bespeelbaar. Zowel publieke werken als

het kollege van b. en w. doen erg hun
best, om hier iets aan te doen, maar een
oplossing is erg moeihjk. Daarom is het
zo belangryk, dat wy een vyfde veld
krygen. Dan kunnen we tenminste een
veld sparen'.

Evenals zyn voorganger vindt Dick Mul-
ler de begeleiding van de elftallen enorm
belangryk. Als voorbeeld noemt hy het
eerste herenteam, dat het vorig jaar In
de derde klasse byna degradeerde. Jan
V. d. Brom ging het elftal coachen met
het gevolg, dat het elftal momenteel een
van de promotiekandidaten is.

Corrie Balledux ...35 jaar doel-

verdedigster

Het rykste bezit van de vereniging noemt
de tegenwoordige voorzitter het over-

vloed aan talent. 'Ik denk dat het de
zeelucht is, want we hebben altyd een
overvloed aan talent gehad. Vooral by de
dames zyn er in de veertig jaar nogal
eens meisjes tereclitgekomen in de na-
tionale selektie.

Ook nu hebben we weer een overvloed

aan talent. By de twaalfjarigen zie Je

nu al meisjes rondlopen, die het in de
hockeysport nog ver zullen brengen. Voor
een klub van tweehonderdzestig leden,

hebben wy talenten waar grote vereni-

gingen uit de omtrek Jaloers op zyn'.

Dit talent onder de jeugd vindt Dick
Muller enorm belangrijk voor de door-

stroming in de elftallen en hU is dan ook
niet bang,- dat er geen opvolgers zullen

zyn voor de dames, die momenteel de
rangiyst in de tweede klasse aanvoeren.
'Neem nu meisjes A' zegt hy, 'die werden
drie Jaar geleden landskampioen'.
Het eerste dameselftal heeft nog nooit

de eerste en hoogste klasse bereikt. Wel
is men er drie maal lieel dicht bijge-

weest, toen men tot drie maal toe kam-
pioen werd van de tweede klasse.

Misschien is dit wel de reden, dat Dlck
Muller promotiewedstryden een onver-
diende straf vindt. Hy Is van mening,
dat er gemakkeiyk een oplossing te vin-
den is, als de Boud maar wil. Indertyd
werd toch ook de degradatieklassen af-
geschaft? Waar de oplossing ligt wU dê
ZHC voorzitter nog wel kwyt en luj zegt:

'De bond moet niet één, maar twee ploe-
gen automatisch laten degraderen, dan
kunnen de vier kampioenen automatisch
promoveren en hoeven er geen twee elf-

tallen af te vallen'.

Ilurley
In Ierland werd al in de tweede eeuw na
Christus hockey gespeeld, maar in die
tyd heette het nog Hurley. Ook in Enge-
land was de sport enorm populair, zelfs

zo populair, dat in 1365 koning Eduard
de derde het hurley verbood. Uit militair
oogpunt vond hy het beter, dat men zich
ging toeleggen op het boogschieten. Een
sport die door hurley in de vergetelheid
dreigde te geraken.
Spelregels waren er in die tyd nog niet.

Die werden pas ingevoerd in 1880 en in
vyfennegentig jaar is er nog maar wei-
nig veranderd aan die regels.

De mannen «an het eerste uur

Voor een opzetteiyke overtreding in de

slagcirkel is in die Jaren de strafoorner

vervangen door de strafpush (penalty by

voetbal) en by een uitbal wordt er niet

meer onderhands ingerold, maar mag
men inpushen, maar voor de rest is er

in de spelregels weinig veranderd.

Zo mogen de dames nog steeds niet de

bal tussen de benen laten rollen. Een

spelregel, die stamt uit de tyd, toen de

speelsters nog met lange rokken op de

gi-asmat verschenen en uiteraard de bal

niet mochten verbergen onder het lange

gewaad.
Een ZllC-spcelstcr die dit verbod vele

malen genegeerd heeft (al was het met
tegenzin) is Corrie Koper, in Zandvoort

beter bekend als Corrie Balledux, de

echtgenote van Bondsschcldsrechter met
A-Iicentic Bertus Balledux. In 1940 werd

zij lid van de Zandvoortse Hockey Club.

Op advies van haar sportleraar Jo van

Pagée is zij tussen de doelpalen gaan

staan, een plaats die Corrie Balledux

heden te dage nog inneemt.

'In 1940 zei Pagée dat ik in het doel

moest staan en ik ben er niet meer uit-

gekomen' zegt Corrie, die nog niet aan
stoppen denkt. Na al die jaren het doel

van het eerste en tweede damesteam ver-

dedigd te hebben, staat ze momenteel
tussen de doelpalen van het derde team.

Een elftal, waarvan de veldspeelsters

onder de twintig Jaar zyn en dat geen
getrouwde vrouwtjes telt.

Je blijft er jong bij

Op de vraag of Corrie het niet moeiiyk

heeft temidden van deze jongere gene-

ratie antwoordt ze: 'Je moet het natuur-

iyk niet over het huishouden hebben,

want dan lig je er snel uit. In de ploeg

heb ik geen moeiiykheden en bovendien,

door het kontakt met die Jongeren, biyf

jezelf ook jong. Pas in een uitwedstryd

kryg ik wel eens het gevoel dat ik oud
ben, want dan zie Je de mensen wel eens

denken van; moet Je die zien, dat is een
oudje. Ik heb büzonder veel plezier in

het doelverdedigen en zolang de elftal-

kommissie my opstelt biyf ik het doen'.

Echtgenoot Bertus is evenmin een onbe-
kende by de ZHC. Ook hy heeft vele

Jaren het ZHC-doel verdedigd en niet

voor niets spreekt hy over een keepers-

huweiyk, als hy het heeft over zyn hu-
weiyk met Corrie. In 1947 werd Bertus

bestuurslid van de ZHC en bleef dat ze-

venentwintig jaar.

In liaar vyfendertig ZHC-Jaren is Corrie

Balledux nooit geblesseerd geweest op
die ene keer na, toen Bertus haar voor

de wedstryd wel even zou inslaan en een

bal keihard in haar maag schoot.

Het grote verschil tussen nu en vroeger

vindt Corrie het onderling kontakt en zy

zegt: 'Tegenwoordig zie Je elkaar alleen

op het veld. maar vroeger' trok Je met
elkaar op. Je ging met z'n allen naar
een wedstryd. Ik heb het na de oorlog

wel meegemaakt, dat we in Wormerveer
met de trein aankwamen en naar het

sportveld gereden werden op een paard
en wagen'.
Desondanks is Corrie Balledux van me-
ning, dat zich tegenwoordig nog veel

mensen inzetten voor de hockeysport.

'Het zyn vooral de ouders aan wie de
ZHC erg voel te danken heeft', zo zegt

Corrie, die een goede reaktle heeft over-

gehouden aan vyfendertig jaar doelver-

dedigen: 'Als ik in de keuken een kopje
laat vallen zet ik er d'irekt myn voet op,

of ik schop het weg'.

Heeft voorzitter Dick Muller toch gciyk
als hij opmerkt: 'De techniek van het
hockey leer je thuis in de hal, maar het
kost wel plinten'. De techniek van een
doclverdedigstcr gaat echter ten koste
van kopjes, zouden we aan deze uit-

spraak willen toevoegen.

Zaterdag en zondag viert de Zandvoortse

Hockey Club zyn veertig Jarig bestaan.

Hoe men dat doet volgt hieronder:

Zaterdag: 9-9.30 uur. Ontvangst oud-

reünisten in het klubhuis. 9.30-11 uur.

Ontbyt door de oud-reünlsten. 11-12.30

uur. Hockeywedstryd reünlsten-oud-

vrienden Strawberries. 11.30-14.30 uur.

Familie-hockeywed&tryden (dit wordt

een Jaariykse traditie). 15-17 uur. Offi-

ciële receptie in klubhuis. 18-20.30 uur.

Diner in hotel Sonnewende. Vanaf 20.30

uur. Peest anno 1935. Gekleed in de tyd

van The Sting en Great Gatsby met
muzikale opluistering van de Midgetown
Jazz Band en medewerking van een ZHC-
kabaretgroep.
Zondag: 11-16 uur. Sevenixes, voor de

gehele klub. Zowel veteranen, senioren.

Junioren als aspiranten zullen op het veld

komen om te spelen. 16-20 uur. Thee-
dansant met muziek van de Obelix-dis-

koteek.

AyiO-SERffICE
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Or. Scbaepmanstraat 1 boeb
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Telefoon 02507-6Ï48.

SPORTPROGRAMMA
ZATERDAG 8 MAAKT
VOETBAL
Zandvoortmccuwen
Zandv.m. 1-ADM 1, 14.30 uur
Bloemendaal 2-Zandv.m. 2, 16.15 uur
Zandv.m. 3-SAC 4, 15.30 uur
Zandv.m. 4-Kemiemerland 10, 15.30 uur

A-junioren:
Zandv.m. 1-IJmulden 1, 12 uur
SIZO 2-Zandvjn. 2, 12 uur

B-junioren:
Zandv.m. 1-TYBB 1, 14 uur
Zandv.m. 2-Halfweg 2, 14 uur
Van Nispen 2-Zandv.m. 3, 14 uur

C-juniorcn:
Zandv.m. I-Haarlem 1. 12 uur

TZB-Sp.vogels 2-2
ZANDVOOilT — TZ8 heeft twee keer
een achterstand moeten wegwerken om
uiteindelijk tot een 2—2 gelijkspel te ko-
men. Voor de rust had Spanmevogels het
betere van liet spel, maar na de hervat-
ting kioam het door schorsingen geteis-

terd TZB sterk terug.

Direkt na de aftrap nam Spaamevo-
gels het initiatief, maar moest toch een
kwartier wachten voordat dit succes ging
opleveren. De Htuirlemmers waren voor-
al in persooniyke duels feller op de bal,

torwyi TZB het vaak erg moeliyk had
om zuivere passes af te leveren. Na vyf-
tien minuten mocht Poerwo een indi-

rekte vrye trap voor Spaamevogels ne-
men, enkele meters buiten het zestien-

metergebied. Keeper Peter van Houten
kon de bal net niet goed genoeg raken
om hem over de lat te tikken. Vla zyn
vuisten en de paal verdween de bal In
het doel: 0—1.
Dit was de afsluiting van een goede pe-
riode van de gasten, want allengs kreeg
TZB meer vat op het spel. Dit werd be-
nadrukt toen Kees Molenaar hard op
doel schoot, maar vla het houtwerk ver-

dween de bal weer In het veld. Ook Roy
Auberlen ni Willem Koning sprongen
wat makeiyk met de kansen om.
De tweede helft continueerde TZB de in-

middels verkregen veldmeerderheid en
na tien minuten was de stand weer la
evenwicht; 1—1.

Toch moest TZB toestaan, dal Spaame-
vogels met nog twintig minuten te spelen
de leiding nam. ült een aanval over
rechts wist De Veer te scoren; 1—2. Voor

de tweede maal keken de Zandvoorters
tegen een acliterstand aan. De üi de rust
voor Leen Bol in hel veld gekomen Han-
no van Essen wist nogal eens verwarring
te stichten, maar echt gevaariyk waren
de momenten ül het Haarlemse doelge-
bied niet.

De aan zUn enkelbanden geblesseerde Ed
Keur werd vervangen door Rob Riebeek.
Tien minuten voor het einde kon het
thuisfront voor de tweede maal opveren.
Willem Koning schoot een vrye trap via
een tegenstander raak: 2—2. TZB conti-
nueerde Merdoor zyn vijfde plaats, ter-
wyi BSM de kampioensvlag kon hijsen
omdat naaste concurrent Waterloo voor
de tweede maal in successie verloor.

De stand:

BSM 19 30 EHS 19 17
Waterloo 19 27 VVD 19 16
THB 19 23 Spaaraev. 19 16
DSB 19 23 CBS 19 14
TZB 19 19 AlUance 20 8
Schalkwyk 19 17

Kampioen
Door een overwinning van 4—1 op naas-
te belager NAS B3 uit Hoofddorp z^n de
B2 junioren van TZB kampioen in hun
afdeling geworden. Vijf minuten na het
begin keek de zenuioachtigc TZB-formc-
tie al tegen een achterstand aan, maar
mede door drie doelpunten van aanvoer-
der Dolf van der Mei} liepen zij tenslot-

te uit naar 4—1.

DSS 2-Zandv.m. 2, 12 uur
Zandv.m. 3-HBC 4, 12 uur

TZB
Bloemendaal Bl-TZB BI, 13.45 uur
TZB Cl-OG Cl, 14 uur
DSS C3-TZB C2. 12 uur

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
MJV.: wyk aan Zee 1-Zandv.m. 3, 17 uur

BASKETBAL
Typsoos-Lions
Akrides C-Tj-psoos B (JAB), 16.15 uur
Akrides A-Typsoos A (JWD), 16.15 uur
Akrides A-T^PSoos A (MJA1, 16.15 uur
Tj-psoos C-Rac. Beverwyk D (JAC), 17.15

uur
Cronjé Shots A-Typsoos (JJA), 14.15 uur

ZONDAG 9 MAAKT
Strandloop Zandvoort
Afstanden 4 km., 8 km. en 15 km.
start in de Kerkstraat voor de 4 kjn. om
14 uur.

De overige afstanden 14.05 uur.

VOETBAL
Zandvoortmcenwcn
Zandv.m.-Alkm. Boys. 14.30 uur
Zandv.m. 2-Velsen 2, 12 uur
Van Nispen 2-Zandv.m. 4. 11.30 uur
EDO 3-Zandv.m. 5, 9.30 uur
HPC 4-Zandv.m. 6, 9.45 uur
Hillegom 7-Zandv.m. 7, 9.45 uur
Spaarnwoude 8-Zandv.m. 8, 12 uur
Zandv.m. 9-Heemstede 6, 12 uur

A-junioren:
VSV 1-Zandvjn. 1, 9.30 uur
Zandvjn. 2-Stormvogels 3, 12 um'

Dames:
Progres 1-Zandv.m. 1, 12 uur

TZB
TZB-EHS, 14.30 UUr
ADO'20 5-TZB 2, 12 uur
TZB 3-DCO 3, 9.45 uur
DSB 4-TZB 4, 9.45 uur
TZB 6-NAS 7, 12 uur
TZB 7-Bloemendaal 8, 9.45 uur
Junioren:
TZB Al-Schalkwyk Al. 14.30 uur
Schalkwyk A2-TZB A2, 9.45 uur

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
D.S.: wyk aan Zee-Zandv.m. 3, 11.30 uur
H.S.: IJmond 2-Zandvjn. 2. 13.55 uur
M.A.: Bato 1-Zandv.m. 2, 16 uur
J.A.: Bunkert 2-Zandv.m. 1, 16.40 uur
M.P.: O.G. 1-Zandv.m. 1, 11.20 uur
M.P.: ADO 1-Zandv.m. 2, 16.45 uur

uitslagen
ZATERDAG 1 MAAKT

VOETBAL

Zandvoortmccuwen
KMVZ-Zvm 0-2, SAC 3-Zvm 2 1-1, Zvm
3-Odin 8 1-1, Energie 6-Zvm 4 9-3. A-

junloren SIZO 1-Zvm 1 0-3. B-junioren

HFC 1-Zvm 1 0-1, RCH 2-Zvm 2 0-0,

Zvm 3-RCH 3 2-2. C-Junloren Kenne-
mcrs 1-Zvm 1 8-0, Zvm 2-Haarlem 2

0-4, Bloemendaal 4-Zvm 3 1-0.

TZB
HBC Bl-TZ'iB BI 5-0. TZB B2-NAS B3
4-1 (TZB kamp.). TZB Cl-HCP Cl 0-1,

TZB C2-DIO C2 1-1.

HANDBAL
Zandvoortmccuwen
Hoofddorp 1-Zvm ma 2 9-7, IJmond 4-

Zvm ma3 3-11.

BASKETB/VLL
Typsoos-Lions
Typsoos Lions dl-White Stars 2 16-36,

Typsoos Lions d2-Onze Gezell. 33-13,

Typsoos Lions h2-Akrides 2 75-47, Typ-
soos Lions h3-Hoofddorp 3 46-60.

ZONDAG 2 MAART

VOETBAL
Zandvoortmccuwen
Ripperda 1-Zvm 1 4-1, HFC 2-Zvm 2

4-1, Zvm 3-Terrasvogels 2 2-2, RCH 3-

Zvra 4 0-1. A-Junioren Zvm 1-VSV 1

4-0, Zvm 2-Velsen 3 2-1. Dames VSV 1-

Zvm 1 0-4.

TZB
TZB-Spaarnevogcls 2-2, TZB 2-Hecm-
stede 0-4. TZB 4-DSB 4 1-0. TZB 5-

Spaamcvogels 5 2-2, EDO 7-TZB 6 5-1,

Junioren Bloemendaal Al-TZB Al 1-0,

TYBB A4-TZB A2 2-4,

HANDBAL

Zandvoortmeoiwen
Zvm dsl-ADO 1 20-6, Zvm d.s3-Conc. (H)
3 10-6, Zvm hs2-Bato 1 16-18, Hoofd-
dorp 1-Zvm djl 11-18, Concordia 1-Zvm
mal 2-27.
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REDPOINT Behang
voor blije mensen

Vraag hei unieke dubbelstalenboek bij:

KEUR VERF
Paradijsweg 2. Telefoon 5602

BLOEMEN- F D I ^ A
MAGAZIJN /^/ fci % ^* .^%

brengt het voorjaar

in uw huis
GROTE KROCHT 24 — ANNO 1908 — TELEFOON 2301

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor a! uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werl(en.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

BOH

OÖ
Gemeten met de maat der onmisbaarheid komt na

het horloge onmiddellyk de zak-agenda.
Prof. G. V .d. Bergh

HORLOCERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07
by de KostTcrlorenstRiat

Is het daarmee volledig eens maar dan moei het
by voorkeur een horloge, klok of wekker uit zijn

horlogerle zyn. Die zün altijd betrouwbaar en
u kunt er van de minuut op aan.

Komt u maar eens kijken in zUn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

electronlsche apparatuur.

CENTRALE VERWARMING
^ Technisch installatie barean

lADIATOR
IROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek KamerlLngh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedipl. instaU. - Erk. A.CI. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

DE KAASHOEK
HEEFT WEER LEUKE AANBIEDINGEN

500 gr. IIOMIGE JONGE KAAS voor

500 sr. heerlUke GATENKAAS
van 4.50 voor

10 EIEREN voor

HALTESTRAAT 38

3,50 Grote doos CAMEMBERT voor 2,75

Voor de fijnproevers heerlijke

3,95 BOEREBOTER voor 3,99 500 gram
1,25 ROOMBOTER 250 gram 1,79

TELEFOON 5000
TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

DEZWEMVIERKAMP
GEWONNEN

28 X GOUD
24 X ZILVER

16 X BRONS

Wordt lid van de

Z.Z.P.C. „DE ZEESCHUIMERS"
Zwemt u in de prijzen.

Aanmelden op de cluburen vrijdags van
18.00-21.00 uur in het Sportfondsenbad „De

Duinpan" te Zandvoort.
Tel, aanmelden: 4951 — 2198 — 3776.

Restaurant La Reine
Kerkstraat 15, telefoon 2253,

vraagt voor direct:

jonge café-rest. kelner

leerling kelner

leerling kok

vrouwelijke schoonmaakhuip
voor het restaurant (3 ochtenden p. w.).

Hoog loon.

FA.GANSNER&CO.
GAS- EN OLTEHAARDEN. GASFORNUIZEN.

Deskmidlg advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA, PABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Sclielpcnplein. Tel. 5068. 3613, 2518.

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitalr-

instaliateur

EEN ZUIVER PLANTAARDIG PRODUKT

EDEL-GINSENG SUPERIEUR

GEZONDHEIDS
TONICUM

Edel-Ginseng Superieur is een puur
kruidentonicum, uitstekend voor het
welzijn van jong en oud.

Edel-Ginsene Superieur Is samenge-
steld uit de werkzame bestanddelen
van heilzame kruiden:

Melisse, Foenum-grraecum, Hypericum,
Lavendel, Fotentilla Anserina, Rosma-
rinus, Taraxacum. Ginseng.

Edel-Ginseng Superieur bevat géén
chemische conserveringsmiddelen,
géén synthetische toevoegingen en
géén kleurmiddelen.

Edel-Ginseng Superieur is een zuiver
plantaardig produkt, dat zeel veel vi-
taminen, mineralen en sporenele-
menten bevat.

Edel-Ginsenff Superieur krulden ge-

zondheidstlnicum

:

° verhoogt de weerstand van het
organisme

° werkt eetlustbevorderend

° stimuleert de spijsverteringsorganen

• geeft nieuwe energie

' zuivert het bloed en verfrist het
organisme

• bevordert de opname van voedsel
in bet lichaam.

De heilzame werking van Edel-Gin-
seng Superieur kan worden vergroot
door een kuur van acht weken, waar-
bij per dag één maaltijd wordt ver-
vangen door een maatbeker van 15

ml Edel-Glnseng Superieur, aange-
vuld met fruit of fruit- en groente-
sappen.

Deze gezondheidstonicum kost

per halve liter ƒ 27|50.

DROGISTERIJ • PARFUMERIE

KLOKKERS
HALTESTRAAT 46. ZANDVOORT

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEDTAPUT, o.a. Hatema, Desso, K.V.T.,
Ploegtapijt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Linoleums Krommenie — Viltze!) —
Balatred — Tapiflex — Heugafelt tegels.

Alles voor uw woning !

Luxaflex jalouzieën — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

AUG. V. d. MME
Marisstraat 13a, telefoon 518<,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

GEMEENTE ZANDVOORT

AANGIFTEVANNIEUWELEERLINGENVOOR

HET CURSUSJAAR 1975-1976

Zij, die iiun l<ind(eren) met ingang van de cursus 1975/1976 de Inierna volgende
openbare scliolen voor lager onderwijs willen laten bezoeken, t.w.:

a. de Hannie Schaftschool, Corn. Siegersstraat 11;

b. de Dr. Alben Plesmanschool, A. J. van der Moolenstraat 57;

c. de Mr. G. J. van Heuven Goedhartschool, Fahrenheitstraat 3 (deze school zal

straks met de openbare kleuterschool „Hummeloord" in een nieuw schoolge-
bouw aan de Flemingstraat worden ondergebracht);

gelieven daartoe thans aangifte te doen bij de hoofden dier scholen, waarvoor
gelegenheid zal bestaan dagelijks na 15.45 uur, met uitzondering van woens-
dagmiddag en zaterdag in het betreffende schoolgebouw.

De kinderen moeten, om tot bovengenoemde scholen te kunnen worden toe-

gelaten vóór 1 oktober 1975 de leeftijd van zes jaar hebben bereikt.

Trouwboekje of geboortebewijs dient te worden meegebracht.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rolisserie Fran^aise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Salie a Manger „La Reine" - Patisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253



zandvoorts^^T
OhTAFHANKELIJK NIEUWSBUD
VOOR ZANDVPORT, BENT.VELD EN AERDENHOUT

«mv mtnm
nieuwsblad.

uitgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, Aalane»r,
telefoon 02977-25141, 5 Hjnen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuisplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Redal:tie telefoon 2472 of 4281.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkeiyke Icontrakttarieven op
Dp aanvrage. Ooi: kombinatletarle-

ven met de overige bladen van RJP.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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KOLLEGE KONKLUDEERT:

Stichting begrijpt niets van

problematiek „Groot Bentveld"

Dodeliik

ongeval
Z.'VNDVOOBT — Een frontale botsing

heeft maandagmorgen aan een vUfcn-

vUftig jarige inwoonster van ZandvooTl
liet leven gekost.

Op de terugvfeg van Schiphol, waar de
kinderarts E. R. haar zooa naar het
vliegveld liad gebracht, raakte de kin-

derarts op de Zaridvoortselaan ter hoog-
te van herbergh "t Boeckanlersnest' om
elf uur door onbekende oorzaak van de
weg. Inplaats een bocht naar rechts te

volgen ghig de wagen rechtuit en botste

frontaal tegen de wagen van de uit de
richting Zandvoort komende Zandvoort-
se fabrikant E. R. N.

Door de hevige klap moet de vrouw op
slag dood zün geweest. De wagen was
veranderd in een schroothoop. Vanwege
het grote aantal nieuwsgierigen besloot

de politie van Zandvoort het voertuig

naar de brandweergarage In Zandvoort

te vervoeren, waar met snijbranders het

stoffeUJk overschot van de kinderarts

uit het wrak kon worden gehaald.

Ook de wagen van E. B. N. werd volko-

men vernield. De drieënveertlg jarige

bestuurder liep slechts een hoofdwond
op.

Er is broodnodig BLOED

nodig.

Wat u vandaag geeft, geven
anderen morgen misschien voor u!
Kom naar de BtOED-afname-
avond op 18 maart a.s. in hotel
„Keur", Zandvoort, tussen 19.00

en 21.00 uur.

„WURF- PRAET"

WULLUM v.d. WURFF
Ilcinrlclicn weer es kommc hurc.

azuo itsp 'piBj i3.« nou ipjo^V 1.

Monumenten

op kaart
ZANDVOORT — In liet kader van het

monumentenjaar 197S is er mede dankzij

de medewerking van het nationaal bu-

reau voor toerisme een monumenten-

kaart uitgegeven over Nederland.

Deze kaart is Wj de plaatselijke VVV
verkrijgbaar voor vijftig cent.

Op een aantrekkelijke en natuurgetrou-
we wüze zUn vele tientallen afbeeldin-

gen weergegeven van belangrijke gebou-
wen in geheel Nederland. Eveneens Is

met een duidelijke codering aangegeven
van welke aard men monumenten in de
verschillende plaatsen kimt vinden.
De achterzijde van de kaart geeft twaalf
deelgebieden aan, welke niet gebonden
zijn aan provinciegrenzen, doch meer
kultureel en historisch een eenheid vor-
men. Voorbeeldprojekten die door de
Baad van Europa gekozen zijn, worden
apart vermeld. Voor ons land zijn dat
Amsterdam, Middelburg en Orvelte.

De edukatieve waarde wordt onder an-
dere verkregen door een opsomming
(met afbeeldingen) te geven van de ver-
scliillende bouwstijlen van boerderijen
en molentypen, alsmede een beknopte
uiteenzetting van bouwstijlen van het
jaar lOOO tot aan heden.
De kaart wordt aangevuld met de ver-
melding van instanties, die zich met
monumentenzorg bezighouden, literatuur
over monumenten en de aktlvitelten van
de NS In het monumentenjaar. Beknopt
weergegeven zijn onder andere achten-
twintig routes van de ANWB en de
adressen van de provinciale VW's in Ne-
derland, alwaar uitvoerige dokiunentatie
ovr- vele bezienswaardigheden verkrijg-
baar is.

Handelsver.

vergadert
ZANDVOORT — Donderdag 20 maart
houdt de federatie handelsvereniging-
Hanze een algemene ledenvergadering in
restaiurant 'De Kousenpael', aanvan-
gend om 20 uur. De agenda luidt als

volgt:

1. Opening door de voorzitter

2. Notulen

3. Ingekomen stukken

4. Jaarverslag secretaris

5. Verslag penningmeester

6. Rapport kascommissle

7. Benoeming kascommissle

8. Verkiezing bestuursleden, aftredend
zijn de heren A. G. Burger en J. J.

Pas, die zich herkiesbaar stellen

Pauze
9. Vaststelling contributie 1975

10. Verslag verlichting

llj Bespreking VVV-aangelegenheden,
o.a. plaats van vestiging nieuwe kan-
toor

12. Medewerking aan feestweek 30-4 t/m
5-5

13. Wat verder ter tafel komt
14. Bondvraag

ZANBVOORT — Burgemeester en wet-
houders van Zandvoort over%vcgen 'om
niet langer samen te werken met de

, sttqhtlDg..tot 1>ehoad'en .insttandhoudlng
' van..'Qraot,'BentrcId'. Aanlcidlns: jiiortoe

is de VQzê >an handelen door 'de stich-
ting.

In een brief aan de stichting schrijft het
kollege met grote verwondering kennis
te hebben genomer^ van èen artikel In
een dagblad, waai}il,ty.blijkt dat in een
brief van de stichtmgjaan Monumenten-
zorg zou wordeii-gèsuggereerd als zou de
gemeente liet landgoed willen verljave-
len, zonder dat restauratie van het bui-
ten gewaarborgd zou zijn.

'Indien deze mededelingen juist ziJn
heeft ons gesprek met u op 3 december
1974 geen enkele waarde gehad, omdat
uit de gepubliceerde uitlatingen moet
worden gekonldudeerd, dat u niets van
de Problematiek heeft begrepen', zo
deelt het kollege het stichtingsbestuur
schriftelijk mede.
Volgens b. en w. van Zandvoort kan elke
goede lezer in de notulen van dat ge-
sprek duidelijk terugvinden wat de pro-
blemen en mogelijkheden zijn van 'Groot
Bentveld'.
'Ons is helemaal niet duidelijk wat het
terrein aan de noordoostzijde van het
landgoed te maken kan hebben met enig
plan om het buiten te restaureren en wU
hebben dan ook ernstige bedenkingen
tegen uw wijze van handelen en vragen
ons af o£ nadere gespreklcen met de
stichting tot behoud en instandhouding

Geslaagd voor

diploma EHBO
ZANDVOORT— Op 6 maart heeft dok-
ter P. J. ParlevUet het examen afgeno-
men, voor de toekenning van het EHBO-
dlploma, aan de kurslsten die de afgelo-

pen wintermaanden in hotel 'Keur' de
kursus EHBO volgden. Deze kureus werd
georganiseerd door de afdeling Zand-
voort van het Nederlandse Rode Kruis
en geleld door dokter B. Drenth en de
heer A. Loos.
Geslaagd ziJn de dames: C. M. Bluys; M.
E. Borstel; W. J. Bothof; E. Th. Dorlas-
Honcoop; M. Faber; E. W. Keur-Molen-
maker; A. P. van Koerten-Kuylaars; J.

M. Luykse-WiUeinse; W. A. Meijer; M.
J. Molenaar-Janssen; I. Paap-van Zoe-
len; M. E. Spil; M. Storm; H. A. M.
Swinkels; J. W. Vogelsang; M. O. de
Vrles-Trieliels; H. L. Wemars; M. M. de
Wolff-de Kruijf ; M. J. A. Wijsman-v. d.

Ploeg; en de heren: A. J. Arens; B.
Blom; j. M. Bluys; J. J. P. Borman; M.
L. Haagen; J. F. Hollander; B. Huy-
boom; B. van Koerten; F. G. van Lam-
meren; C. W. J. de Vries sr.; A. A. W.
de Vries jr.; J. E. Winkel en B. M. van
Zoelen.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

van 'Groot Bentveld' nog enige zin heb-
ben', aldus het kollege.

Voor kommentaar was woensdagmorgen
niemand bereikbaar van het stichtings-
bestuur.

LANGS DE VLOEDLIJN

Iedereen lun van de zon en de na-
tuur genieten. De beste dingen die

het leven ons biedt, kosten geen
geld. - AmdTCW Lang (1814-1912)

SLAGERIJ

BURGER

TOPSUGERS
« Haltestraat'è^Zandvoort.

TOP TIPS VOOK VBliDAG EN
ZATERDAG

500 gr. VARK. FRIKANDO 5,98

mals en mager.
500 gr. fijne RIBLAPPEN 4,48

500 gr. pracht RUNDLAPPEN 3,98

VOOR DE BOTERHAM
100 gr. PEKELVLEES en
100. gr. LEVER, gelardeerd of
ongelardeerd,
samen normaal 2,78 nu '.

. . . 1,98

100 gr. SLAGERSHAM en
100 gr. BERLINER,
samen normaal 2,09 nu 1,48

200 gr. ARDENNER HAM,
normaal 3,58 nu 2,G8

De hele week:
500 gr. LAMSBOUT 4,48
1 kilo KDNDERLAPPEN .... 7,48

500 gr. RAUWE LEVER .... 1,95

4 SLAVINKEN 2,50
100 gr. HAM en
100 gr. CORNED BEEF, samen 1,98

WOENSDAG:
500 gr. VLEESGEHAKX .... 2,48

met gratis zakje kruiden.

# T*^
^

BARTEIiJ0RISSTK'.40>
HAARLEM

kondigt de geboorte aan van zijn
zoon:

FILIAAL-

HEEMSTEDE
Binnenweg: 174,

naast parkeerterrein A.H.

Receptie: donderdag 20 maart
van 17.00-19.00 uur.

Opening: vrijdag 21 maart.

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

Voorstanders tekenden appèl aan

Circuit-proces vier

weken uitgesteld
ZANDVOORT — De pleidooien, die

dinsdagmiddag hadden moeten begin-

nen inzake het proces tussen het anti-

circultkomitce en de CENAV gerugge-

stcund door de gemeente Zandvoort
zün voorlopig uitgesteld.

Oorzaak is het appèl dat vijf Zand-
Toorters hebben aangetekend bij liet

Ilof in Amsterdam, nadat de Haar-
lemse rechtbank had besloten het vijf-

tal niet aan de kant Tan de CENAV
en de gemeente Zandvoort aan Iict

proces mee te laten doen.

De vijf, de hotellers Bouwes en Dui-
venvoorden, VW direkteur de heer
Hilberts, het WD raadsUd de heer
Boselaar en mejuffrouw B. Roozen,
werd niet toegestaan zich in het pro-

ces te mengen omdat de rechtbank van
Haarlem van oordeel is, dat er niet

was aangetoond, dat een overwinning
voor het anti-circuitkomltee een be-

dreiging zou vormen van de rechten
van genoemde Zandvoorters.

Tegenpartij
Namens de Zandvoortse middenstan-
ders zegt mejuffrouw Roozen: 'De

rechtbank heeft gelijk, als men stelt,

dat onze rechten niet bedreigd worden,
maar men heeft blijkbaar geen reke-

ning gehouden met onze belangen, die

zeker geschaad worden bü een even-
tuele sluiting van het circuit. Nog los

van het feit, dat wü er nog niet van
overtuigd zijn dat het anti-circuit-

komitce het proces gaat wimien. heb-

ben wü lils groep van vijf toch ge-

Mcj. Roozen . .

.

geschaad in belangen

meend een tegenpartij te moeten vor-

men. Anders zou men de Indruk krij-

gen, dat Zandvoort slechts anti-clr-

cuitmensen kent. Stel je bovendien
voor, dat do rechter aan de CENAV
het verbod b;j voorbaat oplegt van de
racebaan gebruik te maken voor auto-

of motorraces. Dat zou een ramp bete-

kenen voor Zandvoort.'

Koiilraktbrcuk
Het anti-circuitkomitee wil in ver-

band met de geluidshinder van do

racebaan, dat de gemeente van haar
recht gebruik maakt om het vijftien-

jarig kontrakt met de CENAV te ver-
breken. Het antl-circuittomltee Is van
mening, dat de CENAV zich niet
houdt aan de voonvaarden zoals die

In hot kontrakt ziJn opgenomen.
Voorts wordt de gemeente verweten,
onzorgvuldig te werk te zijn gegaan bij

het geven van toestemming voor de
nieuw aangelegde Panoramabocht In
de racebaan. De gemeente zou daarbij

hebben verzuimd de In de wet op de
ruimtelijke ordening voorgesotacven
procedure tot wijziging van een be-
stemmingsplan te volgen.

Om een einde te maken aan de ge-
luidsoverlast wil liet anti-circuitkoml-

tee, dat de rechter de CENAV niet

meer toestaat auto- en motorraces op
het circuit te houden.

Omdat het race-seizoen voor de deur
staat en het komltce om die reden een
snelle uitspraak wil hebben over al

of niet sluiten van de racebaan maakt
men gebruik van een verkorte juridi-

sche procedure.
Verwacht wordt, dat het appèl van de
vijf een vertraging betekent van circa

vier weken, maar liet Is vrijwel zeker,

dat de rechter een uitspraak doet voor
de grand prix op 21 juni.

Mejuffrouw Roozen: 'Stel je Toor, dat

de grand prix niet op Zandvoort ver-

reden zal mogen worden. Internatio-

naal gezien zou dat niet alleen een

grote schande betekenen voor Zand-
voort, maar ook voor Nederland.*

verrukkelijke fondue- en
dipsauzen uit eigen keuken.

MODES

HEEFT EXCLUSIEVE FRANSE EN ITALIAANSE
VOORJAARSMODE.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

S A U N A BOUWES PALACE S A U N A
j

ONDER NIEUWE DIREKTIEÜ

Voor een gezonde sauna en een

voortreffelijke massage.

Privé Sauna— Familie Sauna
Dames— Heren— Gemengd

Speciale arrangementen voor clubs en
groepen
Massage uitsluitend volgens afspraak.

Voor inlichtingen 02507-3871 Mevr. R. Del Pizzol.

centrale yerwarming

.JECHNISCH WERK'
Erkend installateur - Zandvoort - Thorbeckcstraat 19 - Tel. 32T0

Belangrijke meaedcling over het

Adresboek Zandvoort
Zie pagina 2.

H.W.GOSTER [jQ
Makelaar o.g. iLidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
PLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

UOOMAN
Briilen-Kontaktlenzen
Haltestr5TeL2174 Zandvoort

Ziekenfondsleverancier

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in het
waterdlciit maken van

woningen en flat

Tel. 02507.30 86 en 6091.

SPAARNESTAD
Verwarmingsservice

• GAS- EN
OLIESTOOK-
INSTALLATÏES

• ONDE1H0DD
• OMBOm; OLIE

OP GAS
Tel. 023-310440*
Friese Varken-
tnarkt 4 - Haarlem
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ATTENTIE ADRESBOEK

ADVERTEERDERS!

HierljiJ verklaart uitgeverij LOU PO-
LAK dit jaar zijn uitgave ADRES-
BOEK ZANDVOORT normaal te her-
halen.

In tegenstelling tot beweringen na-
mens NtJHA, die bij de verkoop van
advertenties voor een zakenglds de
leugen verspreidt dat wij er mee
stoppen.

BEWONERS:

nioclit u m het vorige adresboek ver-

keerd of niet vermeld staan of met
langer vermeld willen worden, geef
dat dan vóór 1 augustus a.s. schrlfte-

Ulk op aan:

Uitgeverij Lou Polak

Prins Hendrikkade 20-21. Amsterdam.

ZEILMAKERIJ en
ZONWERINGSBEDRIJF
Het juiste adres voor het repareren en ver-

nieuwen van uw bootzeilen en kuiptenten,

voor uw kussens, bedden, vloerbedekking,
gordijnen, voor uw jacht.

Afd. zonwering doe-'t-zelf

Zonneschermen
in drie kwaliteiten en tegen scherjie prijzen,

winkel- en terrasschermen, ook dealer van de
markisol.

Houten markiezen
in alle maten, tevens het opnieuw bekleden
van uw oude markiezen in diverse kleuren en
kwaliteit-doek. Kom onze showroom bezich-

tigen.

Ook voor alle reparaties aan tenten en zomer-
stoelen, uw caravan-tent, uw ritsen en doeken
voor de doe-'t-zelvers.

Koop en bestel tijdig, het voorkomt wachten.

Eventueel worden doe-'t-zelf schermen door
onze vakmensen opgehangen.

RIEKO
Haven 34 - Hillegom - Telefoon 02520-16274.

Vanaf 15 maart, 's zaterdags geopend van
9.00 tot 13.00 uur. Koopavond 19.00-21.00 uur.

Extra voordelige aanbieding

ROSWELL VAATWASMAGHINE

SLECHTS 2 MAANDEN GEBRUIKT

NIEUWPRIJS ƒ 990,— HU J OOÜj""

K.I.B.DEUTEKOM
Paradijsweg Ha, telefoon 02507-2361.

FA.L.BALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWEKK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEDTAPUT, o.a. Hatema, Desso, E.V.T.,

Floegtapyt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Linoleums Krommenie— Viltiell—
Balatred '— TapUlex— Hengatelt tegels.

Alles voor nw Tvonlng !

Luxaflex jalonzleëa — Balaslores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 259S-3759-401S

Voor onze

AMBACHTELIJKE
SLAGERIJ

in de nieuw te openen supermarkt van

DIRK VAN DEN BROEK
Burg. Engelbertstraat 21 - Zandvoort

hebben wij plaats voor een

vakbekwame slager
die op de hoogte is van de moderne verkoopmethoden

gevorderd of halfwas

slager

ervaren verkoopster

Goede krachten bieden wij een hoog salaris

meisjes
voor het verzorgen van de fijne vleeswaren

leerling-verkoopster
mm. leeftijd 16 jaar, netto aanvangssalaris ƒ 110,— per week

parttime dames
voor 1 of meerdere dagen of voor enkele middagen per week

Wilt V uitvoerige inlichtingen? Kom dan a.s.

vrijdagavond 14 maart tussen 19.00 en 21.00 uur naar
HOTEL-CAPÉ-RESTAÜRANT „QUEENIE"

Kerkplein 8 - Zandvoort
Vraagt U even naar de Heer E. D. Veer

BentU verhinderd, maak dan telefonisch een afspraak na
19.00 uur onder nr. 01711-3728 met de heer E. D. Veer

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38- Bloemendaa! -Telefoon 025-260533.

informaties betreffende Begrafenissen of Crematies gelieel
vrijblijvend.

Geen lidmaatsciiap.

¥
MEDEDELING

Gazelle Bijwielfabriek B.V. te Dierea
verklaart hierbij dat onderstaande firma in
het bezit is van de officiële aanstelling als:

GAZELLE DEALER
Datbetekent datuop ditadres bent verzekerd
vanvakkundig advies en optimale service.

Datbetekent óók, datu daar eenkeus
kunt doenuit de vele modellen, uitvoeringen

enkleuren die het 1975 programmavan
Gazelle biedt.

Alsuvanplan bent eennieuwe fiets

tekopenkandezemededeling vooruvan
belang zijn, dachtenwe. .

,

TWEEWIELERBEDRIJF

VERSTEEGE B.V.
Ilaltestraat 18, telefoon 4499.

Gudla RVwhirabrlek B.V. ta Dieren. Gazello tfelsen hebben Vretlesleln bUiden.

^

CHRISTELIJK ONDERWIJS

ZANDVOORT

Aanmelden
BASISONDERWIJS

BEATRIXSCHOOL

Dr. J. P. Thijsseweg 26
Telefoon A66A
Hoofd :A.L.!v1oll

Dr. J. P. Thijsseweg 24
Telefoon 6061

ORANJE NASSAUSCHOOL

Dr. CA. Gerlcestraat 12

Telefoon 4325
Hoofd: L. K. de Vries
Reinwardstraat 7

Telefoon 5176

van leerlingen
KLEUTERONDERWIJS
„DE WOELWATERS"
Dr.J.P. Thijsseweg 28

Telefoon 5083
Hoofdleidster: Mej. M. 't Hooft

WILHELMINAKLEUTERSCHOOL
Lensterstraat 3
Telefoon 4523
Hoofdleidster: Mej. A. Smits
Oosterparkstraat 61

Telefoon 2681

„KLIMOP"
Dr. de Visserstraat 2

Hoofdleidster: Mevr. A. Bosma-
Veenstra

Sophiaweg 43
Telefoon 3721

Aanmelden dagelijks aan de school of telefonisch.

VERHUrZINGEN

A. J. Behage & Zn
Azalcatasn II, Dcemstede

Telefoon 023-28 6274

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

iit:&>^;v

?S2
'j??

:^

m
'&

OP ALLE
MERKKAMERBREED-

TAPIJTEN
15% ECHTE KORTINC

mm
'^y^. v;

.AllT.V

Op alle merkkamerbreedtapijten
zoals PARADE, LOUIS DE

POORTERE, K.V.T., KEIJZER
BONAPARTE, enz., enz. krijgt u bij

Medina 15% echte korting en het

blijft gratis en vakkundig gelegd.

Vergelijk merk, kwaliteit en prijs

bij anderen en u zult zien dat u bij

IVledina stukken minder betaalt

met behoud van volledige service

en garantie. Vandaag besteld,

morgen gelegd, dat kan bij

Medina!
^#^¥^'!^

«II»-»;;}!»

1975 ONS

JUBILEUMJAAR

Speciale aanbicdini;:

Anker lichtgewicht vrüe arm
zig zag machine geheel com-
pleet ƒ 650,— en onze be-
leende service en garantie.

AFWASBARE ROLGORDIJNEN
in een wip aangebracht.

IN 12 FLEURIGE DESSINS.

90 X 180 cm J w/ijVV

120 X 180 cm J Vayf W

J. H. VERMEMS B.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort. Telefoon 5204.

SCHOENBOETIEK HARMS
DIACONIEHUISSTRAAT 5A

Bij ons kopen is prettig lopen.

HELIOFORM ZOMERSTEUNSGHOENEN
een pracht kollektie.

— HEREN SLIPPERS (leder) vanaf lïl^JïO

— Leuke KINDERSCHOENEN met lioge zolen.

— Moderne DAlVlESSCHOEN met plateauzool .... Olj%fO
Komt u nu al vast kijken voor h«t voerjaar?

SCHOENBOETIEK HARMS
Diaconiehuisstraat 5A (zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VAN DER POL
EUaCTROTECHNIEK

OVERVEEN TELEFOON 023-25 94 91

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-7166.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kentrakteit.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

FAIVIILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantooi' bestellen uit dè uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering. ;

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw/ bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.



37

h^'^-^^^^^-^'^''^.^^^^^'^''^.'^.<

Hierbij delen wij u mede, dat onze zaal< met ingang van 17 maart a.s. voortgezet wordt door diir.

M. de Klerck. Wij danken u voor liet ons gesclionken vertrouwen in de 3 fijne jaren en hopen
dat u de gezellige sfeer bij ons gevonden, ook bij dlir. IVI. de Klerck zult terug vinden.

Met vriendelijke groeten

DHR. EN MEVR. D. P. WIJDENES-DEKKER
Drog.Parf. „De Gaper". Kerkstraat 36. Telefoon 5006.

DONDERDAG 13 MAART 1975

Hierbij deel ik u mede met ingang van 17 maart a.s. de zaak Drog.Parf. „De Gaper" op dezelfde
voet zal voortzetten en hoop, datu het vertrouwen, in de 3 fijne jaren aan dhr. en mevr. Wijde-
nes-Dekker geschonken, op mij wilt overdragen.

Met vriendelijke groeten

DHR. M. DE KLERCK
Drog.Parf. „De Gaper", Kerkstraat 36. Telefoon 5006.

Enige en algemene kennisgeving
Afscheid nemen wij met onbeschrijfelijk leed
van onze liefste vrouw, moeder, zuster en
schoonzuster \

Elly den Harlog-Ricardo

die door een noodlottig ongeval plotseling van
ons Is heengegaan op de leeftijd van 55 jaar.

Joel C. den Hartog
Rob
Yvonne en Paul
Frank

L. C. v. Ackooy-Ricardo
E. V. Ackooy

H. Strauss-Ricardo
W. H. Strauss

Zandvoort:

Amsterdam:

Amsterdam:

Geen bezoek.

Zandvoort 10 maart 1975.

Mr. Troelstrastraat 43.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

HET IS DE HOOGSTE TIJD

OM UW ZOMERVAKANTIE

TE BOEKEN

NU

xijn «r nog veal mogelijkhedtn.

REISBUREAU

KERKMAN

GR. KROCHT— TELEFOON 2560

Zaterdag, 3 mei opening van de buitenakkom-
modatle van

SJZWEMBAD „DE DUINPAN
Voor het zomerseizoen hebben wij nog enige
VAKATDRES. - - - — - ~ - - -

Onze gedachten gaan uit naar:

EEN GEDIPLOMEERD

ZWEMONDERWIJZER
ENIGE

PART-TIMEHULPEN
leeftijd minstens 18 jaar en in het be-
zit van tenminste zwemvaardlgheid 1

KASSIÈRE

BUFFETBEDIENDE
ervaring in die richting wel gewenst.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de di-
rektie van

N.V. Sportfondsenbad

Zandvoort

Vondellaan 57, Zandvoort.

GEVRAAGD:

2 KAMERMEISJES
Hotel van de Aar

Brederodestraat 44, Zandvoort aan Zee.

Telefoon 02507-4802.

LET OP!
Wi] zyn weer ruim
voorzien van alle

bloemzaden.

BLOEMENUUIS

„V. d. Mey"
J. BLUXS
Haltestraat CS
Zandvoort

We hebben vast wel wat voor U i

De specialist in al uw bloemwerken !

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat ISa, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK

Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

Levering en reparaties van glas, glas
in lood, glasplaten en thermopane.

J. L M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

NIEUWBOUWFLATS
- - IN HET CENXRUM DORP '

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-

kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ 104.300,— tot ƒ 145.500,— v.o.

Uitzicht op zee en duinen.
Ook geschikt als tweede woning

Inlichtingen bij Makelaar o.g

H. W. COSTER
Burg. Engelbertstraat 11— Telefoou 5531.

VOOR AL UW BEHANG-
WIT- EN SCHILDERWERK

Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-565S.

BLOEMEN-
MAGAZIJN

¥¥

/AERICA
brengt het voorjaar

in uw huis
GROTE KROCHT 24 — ANNO 1908 — TELEFOON 2301

FA. GANSHER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASPORNUIZEN.

Deskundig advies

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA, FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpcnplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

KONTAKTLENZEN

J. W. V. PUHEN
Belastingconsulent— Accountant

Brederodestraat 61 - Zandvoort - Telcf. 2G56

ADMINISTRATIES
Invullen van aangifte-
biljetten
ASSURANTIëN

Ook voor u h«*1l Kontaktlens-

instituut Looman passende
lenzen in voorraad zowel da
conventionele harde als de
comfortabele zachte lenzen.

Vroag gratis inlichtingen on
folder of maak dit»kt uw af-

spfook Orath ' proefp<*r}oöe

LOOMAN
Htltastreal 5, Zandvoort,

02507-21 7.«

t
BOEKENKASTEN

Plaats voor ± 250 boeken
167 X 86 X 25 cm wil

ƒ 145,— , eiken en palis-

sander f 170,—.

Ook andere maten lc\ ci -

baar.

RUIME SCHEIJF-
BUKEAtl'S

106 X 50 cm met 3 laden
ƒ 129,—.

STELLAG, Westerhout-
park 14, Haarlem, tel. 023-

324595.

Ook 's zaterdags geopend.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

Waarheen mat Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen-Konfakdenzeii

Hjllfstr,5Tel.2I74 Z.inilïooil

Zipktnlondslevtijncici

G. KOL
Schuitengat llat 7. Tel. 3212

ALLE VEBZEEERINGEN
Aoto - Brand - LcTen

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENSIAKER

J. VAN DEN BOS
BllderdUkstr. 5. Tel. 3795.

CHBISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Hemhjgstr. 146, tel. 5185

Medisch gedlpl. pedicure

van het Elisabcth Gast-
huis, behandeling ook aan
huis.

Bij geen gelioor bollen na
19.00 uur.

UW GORDIJNEN IV1AKEN7

Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

•T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15

Telefoon 02507-6975

•t (kinder) WINKELTJE
heeft füne kleren voor

kleuters, peuters, tcencrs

en irrote mensen met
kleine maatjes.

Buurcweg 1-3, tel. C580.

zUstraat v. d. Kerkstraat

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bureau

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Teleloon 5845*.

Gedlpl. Install. - Erk. A.C.I.ltd

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

Bentiuiti

w service-zekerheid
bij rinko

De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurten en reparaties met de modernsta
apparatuur worden uitgevoerd (o.a. electro-

nische diagnose). Dus snel. Door speciaal

opgeleide monteurs. Met vaste reparatie-

tijden zodat alle arbeidsl<osten u vooraf

bel<end zijn.

Renault-service viraar u ais Renaultrijder op
l<unt rekenen.

Renavlt 1B

esn renault loopt langer op een liter RENAULT^

rinko
Oranjestraat 2-1 2, Zandvoort.
Telefoon 02507-2323 en 2424.

Vanaf nu t/m 22 maart 1975 een extra inruilpremie bij aankoop van een Renault 12 of een

Renault 16

Aljcs \oor uw
SI-AAPCOMFOUT

hu
KÜIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

tcleXoon 02507-6975.

VOOR UW PRIVé,
VERENIGINGS- EN
HAIOJEI/SDRDKWEIIK
Drakkerl) F. M. v. Deursen
Schoolstraat - Telef. 25 07

Krijgt U gasten?

Geen bezwaar!

WIJ VEBHÜECN:
bedden, ledikanten, dekens,
tafels, stoelen, glaswerk,
porceleln enz. voor elke

gelegenheid!

Ook verhuur van leuke co
praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2 > TEL. 2164
Ot 3713. Privé na 6 uur 6G68.

Groot en klein Tinden

VAN DER WERFF's
brood FIJN

!

Oasthulspleln 3, Tel. 2129

DCSSO
•T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975

EELTIHK'S

SOUVENIERSHUIS

Elg. mevr. E. v. Zaïidvoort-
Eeltink.

Speelfocd - Wenskaarten
Strsttdartikelen . stabo-

,

banen,

AUc soorten spellen.
' Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2G58

ZANDVOORTSC
UITVAARTVEREMGING
Ite^rftteniS - Crematie

Transport

Keesomstraat Cl. Tel. 5331

ZandToorl

Dag en nacht te ontbieden

LAMPENOLIE
In B geuren ƒ 4,75 p. itr.

DrOg. BOUWMAN,
Oranjestr. 7, Zand\ooit

DcPOSITAIRE ftlARBERT
Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvooit

UW TRAP BEKLEDEN?
\raag advies van uw
specialist.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES I

A. RITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

Wlo ruilt

MIJN RIJLAARZEN
m.iat 40 voor maat 38?

Telefoon 5932 na 7 uur.

To koop gevraagd

EENGEZINSWONING
plus tuin

Prijs tot f 100 000,—

Brieven onder nr 497 bur
van dit blad

Tc koop

GROTE PARASOL
met voetstuk ƒ 35,—

TJ. HiddestraatG'S
Telefoon 64G5.

FLINKE HELDERE
WERKSTER GEVRAAGD

Werktijden in overleg
overeen te komen

Telefoon 3186.

Wie VERDUURT er In

Z'voort een AUTO voor een
avond'

Gaarne opgave v. merk en
prijs per avond, per dag,

per weekend en per week

Br. onder, nr 496 bur van
dit blad.

Tc koop gevraagd.
MaRKLIN TREINBAAN

Telefoon 023-241928

MEISJE GEVRAAGD

± 18 jaar, voor huishou-
dciyke uerkzaamheden,
op zaterdag en zondag-
ochtend

Luncliroom Berkliout,

Kerkstraat 17, Zandvoort.

tel. 02507-3273

Tc koop

MOD. DRESSOIR
EN VLOERKLEED
2 maanden oud, Ueidc

halve prijs

De Groot, Ijorentzstr. 347

Naast onze gerenommeerde
woonvilrines worden ook

eiken hoekkastcn voor ii op
maat gemaakt htj Wole-
rings naudvltrlnes.

Jan van Vliurcn^lrnnt 2.

Nunspccl.

Uct hoogtepunt van uw
bruiloft is een gedicht van
FIGARO, onverretelUk als

uw trouwdatum.
Jan van Vuurenstraal 2,

Nunspcel.

ARIE VIVEEN

biedt aan:

Mercedes 200 D m 1974 17250,—

Ford 1300 L Combi 1971 4450,—
Ford Escort op gas 1971 4250,

—

Ford Cortina 1600 L 1971 4250,—
Ford 1300 Lm 1972 4500,—
Ford 15M Bestel 1970 1950,—
Ford 12M 1970 2750,—

Simca 1000 LS 1971 2950,—
Simca 1000 1969 1750,—
Simca 1100 Spec. 1971 5 drs 3950,—

Opel Kadett 1970 2950,—
Opel Record 1700 1971 3950,—

Fiat 125 Automaat 1970 2750,—

Vauxliall 1970 2350,—

VW 1303 m 1973 4950,—

Ami 8 Brealc 1972 3950,—

Peugeot 204 Breal< m 1971 2950,—

SLOTERWEG 1551, AMSTERDAM

bij de Ringvaart, brug Badlioevedorp,

Eindpunt Lijn 19.

TELEFOON 171K2.

Uc enige stcenhouwerU In de omgeving

Natuursteen
Flagstones
Vensterbanken
Grafmonumenten
ook voor het zagen van belontcgcls e.d.

FA. A. WESSELS
Uiterweg 384, Aalsmeer. Telefoon 24175.

'}

msiTmmne "bsm:op zondag-
'zr^ti'pool^e

greep dit lQLad,waaï'ïn s'taat

wieóedieti0t dóet;

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bl] Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20 ~ Tel. 31 37 53 - 31 04 57

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

[ADIATOR
iROENESTEiN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitsir-

installateur
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POESIE EXTKA TS
Een fraalo en zeer soepel

pantycorselet dat is samen-
gesteld uit twee luiieke

Trlumph-artlkelen: de
poesie extra belia en de
panty poesie extra H.

Kleuren: wit en poudrc.
Maten: B en C 70-90.

Prys .f 59,—.

Verkrijgbaar by

:

CORSETTERIE

Binnenweg 123,

telefoon 282900.

De grote mode.bij Berdy

Nevr. D. Sleijsel-

Slijger
Heemstede.
MED. GEDIPLOMEERD
PEDICDEE, MANICURE

Teleloon 286208.

Lieven de Keylaan 2.

-ir
Behandeling ook 's avonds
volgens afspraak.

MATRASSEN-
CENTRALE

Wy maken uw stoel-,

boot- en cfiravankusbens
In elke gewenste maat.

Sarphatlpark 16, Adam,
telefoon 020-717687.

Ook te bestellen op ons
magaziln Herenweg 4 7.

Leimuiden, tel. 01721 -X8U9

HOERA

!

De donderdag-avondverkoop

is er weer!

Berdy toont u haar

nieuwe modellen.

Mooier en goedkoper

dan ooit!

Verkoop Nappa en Suède 1 e etage (roltrap)

Tel. 24 71 35 - 22 73 01

NIEUWENDIJK 1 33-1 43, AMSTERDAM

Dit geweldig

mooie jasje

ia de
Toorjaarskleuren

Berdy's sportief

en elegante nappa-
lercn overhemd.

Zwart, geel,

bleu, bruin.

Elegant—Charmant
is deze mantel.

VoorU gemaakt van
de allerbeste antiloop

kwaliteit

De voorjaarsmodc

voorUmewouw
is deze lichtgewicht

suède mantel.
Maten 36-48

169.- 498.- 269.-
De grootste speciaalzaak in Nappa- en Suède-kleding

Te koop aangeboden:

MOOIE BRUINE
KINDERWAGEN
(hoog model)
GROENE WANDEL-
WAGEN (hoog model).

Telefoon 285828.

Gevraagd:

VRIJE WOONRUIMTE
met keuken, douche, toi-

let door oude dame.
Geen verzorging.

Tot ƒ 425,— per maand.

Inl. tel. 023-284282.

cy^kiSjeS &joi]geriS van II t/m Mjaat

UitisJe eigen Spaarplan
om ek§tm geld tegrijpen!

baaldefolderë^deStick^rbijde

Rabobank S

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67. tolcf. 023-287650
ZRndvoortselsan 179
Wiuiclmlnapleln 21
J. V. Goyenstraat 20,
AmstellBan 9

ZANDVOORT:
arote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

OPENINGSUREN KANTOREN:
maandag t.m. vrijdag van B.00-12,30 en van 13,30-16.30 uur,
openingsuren Amstcllaan 9: woensaag en vrijdag vnn 14.00-
16.30 uur. Alle Santorcn zijn ook geopend op vrlldagavond
vnn 18.00-20,00 uur.

BUITENBOORDMOTOREN

Speciale HiSKA-aanbiedingen

Koop prijsbewust. Zolang de Hiswa duurt,
bieden wij u aan:

EVINRUDE (Johnson) 2 pk ... ƒ 640,—
4 pk voor slechts ƒ 750,

—

TOHATSÜ 9,2 pk ƒ 1650,— - 14 pk ƒ 1990,—
TOMOS 3 pk ƒ 599,—
Idem 4 pk met losse tank .... ƒ 750,

—

Andere types of merken op aanvraag.
Ook inruil.

ROEI- en TOERBOTEN 5% KORTING.
Wacht niet tot de laatste dag,
want onze voorraad Is beperkt.

Eigen servicewericplaats. - Dealer van Evin-
rude (Johnson), Honda (ook lichtgenerato-

ren), Seagull, Tohatsu, Tomos en Yamaha.

RENAUTIC
NASSAULAAN 40, TELEFOON 310535.

SECRETARESSE
DIRECTIE-SECR., vóóropl.: Gym., Athcn.,
HAVO 5
BUREAÜ-SECR., vóóropl.: MAVO 4 jr., HAVO

RECEPTIONISTE
Vooropleiding: MAVO 4 jr. of HAVO 4 jr.

Voor deze 10-maands BEROEPSOPLEIDINGEN;
is de definitieve of voorlopige inschrijving ge-
opend. Aanvang sept. '75. Spoedige aanmelding
gewenst. Prospectus op aanvraag.

PONTINST.
STOLBERGSTR. 10 (einde Tcmpelierstr.)

HAARLEM
TEL. 321895

DRANKENHANDEL CITADEL

J. C. Beetslaan 155, Hoofddori^, tel. 02503-G645,

vraagt:

CHAUFFEURS
Sollicitaties aan bovengenoemd adres.

• ACCU'S, ACCU'.S. N. v. Aalst & Zn., Doelstraat 8,

Haarlem, tel. 315966. Zaterdags geopend.

Voor auto's - motoren - traktoren - vrachtwagens -

boot en T.V. Meten en plaatsen, laden en snelladen.

/

Het Secretariaat van de

Vereeniging van Ne(jerlancJse

Papierfabrikanten
vraagt voor de afdeling Statistiek en Docu-

mentatie een

MEDEWERKSTER
Taak:— het hewerken en typen van Nederlandse en

Internationale gegevens over de papier-
sektor.

Vereisten:— opleiding Mulo/Mavo— accuratesse— leeftijd vanaf 20 jaar
Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.
Vakantiegeld: 8%.
Gehuwd geen bezwaar.
Kantooruren: 8.30 - 12.30/13.30 - 17.30.

Kennis van de Franse, Duitse en Engelse taal
strekt tot aanbeveling.

Sollicitatie:— schriftelijk te richten aan het secretariaat
van de Vereeniging van Nederlandsche
Papierfabrikanten, Julianastraat 30, Haar-
lem (op de enveloppe vermelden: sollici-
tatie) óf— telefonisch onder nr. 023 - 319125, toe-
stel 35.

REFORM VOEDING

EEN GOEDE BASIS VOOR

UW GEZONDHEID
elixers en versterkingsmi(dcJelen

b.d. tuinbouwprodukten van Proserpina

Demeter produkten

dieetvoeding

diverse granen

plantaardige kosmetika

Loverendale, Lima- en mannabrood

dr. Vogel artikelen

boeken over betere leef- en voedingswijze

diverse soorten honing o.a. :

bliK honing 2V2 kilo 18,-

pot honing, 900 gram 6,7

REFORM- DIEETHUIS

Zandvoortselaan 8c - Heemstede - Tel. 023-287691

Hoe kom ik toch zo dik?

Ik gun me nog geen tijd

om te eten!

Alles waar u tijd voor
heeft zijn „kleine
maaltijden". Hapjes.
Altijd „op roof uit", in

uw eigen huis. In het
wilde weg „wat op-
peuzelen" ... en daar
zit nu het probleem. U
hebt het kennelijk te

druk om „verstandig"
te eten!
Dus wat moet u doen?
U aanmelden bij

Welght Watchers/
Club voor slankblijvers.
Daar leert u „smikke-
len" op de juiste
manier.

U leert hoe u uw eet-
gewoonten kunt „om-
buigen". Volgens de
EETWIJZEB: dat is

LEKKER ETEN. ZONDER
HONGERGEVOEL.
U leert slank te worden
en . . . te blijven, uw
leven lang. De eetwijzer
werkt écht!
Meld u aan bij de enige,
ware Welght Watchers!
Een wereldwijde
organisatie, met
cursussen ook door heel
Nederland versoreid.

WEIGHT®.WATCHERS.
VoorSlarMMper^^

SAIMEN SLANK WORDEN EN . . . SLANK BLIJVEN!

WILT U MEER WETEN?
BEL VANDAAG NOG! Er is altijd wel een afdellnir
van Weight Watchers/Club voor Slankblijvers bü u

in de buurt.

Inl.; MEVR. KROONSTUIVER,
Wijde Gcldelozepad 10, Haarlem, tel. 023-317868.

Vraag om een GRATIS oricntatic-foldcr!

VERENIGING VOOB HOGER BEROEPSONDERWIJS

INSCHRIJVINGiJViNCl pj h rl =j rT\VAN STUDENTEN LrÜirS ZAA
DAGOPLEIDING

Hogere Technische School "Amsterdam"

Opleiding: tot ingenieur (ing.)

Afdelingen: • Chemische Techniek
• Elektrotechniek

• Werktuigtx)uvi/kunde

Toelatingseis: VWO, HAVO (wis- en natuurkunde,

liefst ook scheikunde) of

ivlTS-nieuwe-sfij!. ^^^^^-'^^

X^

..-'S^'^^

W

}0
aa^'-

AVONDOPLEIDINGEN

Hogere Technische Avondschool "Amsterdam'

Opleiding: tot ingenieur (ing.)

Afdeling: Chemische Techniek
Toelatingseis: HAVO of MTS- nieuwe-stijl.

Voorts opent opleiding en /of praktijk in de chemie
interessante studiemogelijkheden, waarover wij u
gaarne voorlichten.

AVONDAPPLICATIECURSUSSEN
Opleidingen: Kerntechniek

l^eet-en Regeltechniek

Milieuhygiëne

Technische Bedi-ijfsvoering

Toelatingsels: HTS of gelijkwaardig niveau

AVONDSCHOOL VOOR ANALISTEN
Opleiding: laboratorium personeel (HBO-B,

chem. afdeling, organlsch-

preparatieve richting)

^Toelatingseis: HBO-A of overgang van 2 naar
3 HBO-B

^^^-^^-
sOoO^

,^V^^^

•Prospektus en/of

inlichtingen krijgt u door;

Zowel de dag- als avondopleldingenworden
gegeven In hetHTS-A-gebouw,

Europaboulevard 23 Amsterdam (nieuw-zuid), vlak bij de RAI,

telefoon 020-429333.

de ingevulde bon in te zenden.
te bellen (020-429333). van 8.30 tot 1 6.30 uur.

op ons spreekuurte komen, dinsdag 2-4iiur.

telefonisch een ander(e) dag en/of tijdstip af te spreker.

'.?'f^ll;,^K'
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Hij reist stad en land af op zoek naar oude foto's

Oud-archivaris de Heer heeft

kleurrijk Zandvoorts verleden

(Adv. Ingez. Meded.)
in—Mw

Uw vertrouwd adres voor

ZANDVOORT — Dinsdag 25 februari vierde de heer G. N. de Heer
zijn tachtigste verjaardag. Het werd voor de Icweike tachtiger een

drukke dag in zijn woning aan de Julianaweg en hoe kan het ook
anders met zo'n grote vriendenkring. Een vriendenkring, die de oud-
gemeentearchivaris heelt opgebouwd door zijn hobby: het verzame-

len van foto's, geschriften, gravures, ansichten, prenten, schilder-

stukken en dia's van Zandvoort in vroegere jaren.

Het resultaat is een unieke koUektie his-

torisch materiaal, die hU heeft onderge-
bracht in een speciaal voor zUn hobby
ingerichte werkkamer. In die werkka-
mer doet de heer de Heer deels vergane

en reeds vergeelde foto's en prenten her-

leven.

HU maakt reprodukties om vervolgens

de foto's te kleuren met transparante

olieverf. Zo komt het, dat men het Kur-
haus, het eerste spoorwegstation, de Pas-

sage, Germania, Palals d'été (circus) of

Van d. Berg

won zware

strandloop
ZANDVOORT — In een druilerig re-

^ gentje werd zondag de strandloop van
Zandvoort gehouden. Ondanks het slech-

te weer waren er in totaal vijfhonderd-

twee deelnemers en dat waren er nauwe-
lijks honderd minder dan het vorig jaar,

toen er onder heel wat aantrekkelijker

weersomstandigheden werd gelopen.

'Het geeft de burgsr moed daar het be-

wust, dat de strandloop van Zandvoort
populair is', aldus organisator Klaas
Koper, die het volgend Jaar de strand-

loop gaat uitbreiden met de halve mara-
thon, hetgeen Inhoudt de afstand Zand-
voort-IJmuiden en terug.

Zondag bestond de strandloop uit de 4,8

en 15 kilometer. De start van de drie

afstanden vond plaats onderaan de
Kerkstraat.

Hoe moeiiyk de lopers het hadden be-

wust het kommentaar van de winnaar
van de langste afstand J. v. d. Berg
toen hl) na 52,10 minuten opmerkte: 'De

loop was bijzonder zwaar. Ik heb het

zelden zo moeilijk gehad'.

Erg snel

Toch liep de Haarlemmermer zes minu-
ten sneller, dan het vorig Jaar, toen hij

eveneens op de vijftien kilometer zege-

vierde en toen nog wel op hard strand,

terwijl, zondag, .door rul ^zand_ gelopen
moest worden vanwege dé* vloed.

'Dat ik het desondanks zes minuten
sneller heb gedaan, dank Ik aan de
training. Ik heb het afgelopen jaar erg

intensief getraind en dat komt er nu
uit', aldus J. V. d. Berg, die bil de finish

achttien sekonden voorsprong had op
tweede man H. v. d. Eisen uit Hülegom.
Drie werd K. Cornet uit Haarlem in

54,15 minuten; vier, G. v. d. Veen uit

Zaandam, 55 minuten en vijf J. Beets

uit Zaandam in 56,22 minuten.
De eerste dame werd Comine Kalbfleisch

uit Haarlem in 70,10 min. Aan de vijf-

tien kilometer namen zesenzeventig lo-

pers deel.

De overige uitslagen: 4 km. heren: 1. B.
Muurdtjk, Amsterdam, 19,10 min. 2. G.
Verburg, Wassenaar, 23,24 min.
4 km. dames: 1. A Zonneveld-Paap
Zandvoort 23,15 min. 2. Bullee Zandvoort
24,28 min. (Beide dames zijn in training

voor de estafette in Zandvoort, waar-
aan zü deelnemen met de ploeg De
Duintrapsters).

4 km. Junioren tot en met 12 jaar: 1.

Ricky Toorenent Zandvoort, 19,28 min. 2.

Martin Woudstra Amstelveen, 20,12 min.

3. Ruud V. d. Bos Zandvoort, 20,38 min.
4. André van Marie Zandvoort, 20,46 min.

5. Jan Blokland Zandvoort, 20,54 min.
Meisjes: L.MarJa Keur Zandvoort, 23,15

min. 2. Rla Heemskerk Zandvoort, 25,40

min.
8 km. heren: 1. Frans Smit Heerhugo-
waard, 31,14 min. 2. Kees Joppe Hoog-
woud, 31,34 min. 3. Driekes Haalboom
Bennekom, 34.00 uur 4. Adrie Martin
Heemstede, 35.10 min. 5. P. Zonneveld
Llsse, 35,10 min. 9. P. v. d. Sloot Zand-
voort, 37,18 min. 10 Louis Schuurman
Zandvoort, 37,25 min. (beide heren trai-

nen voor de Zandvoort-estafette).
Dames: 1. Van Dam De Kwakel, 46 min.

2. Buising Amsterdam, 46,44 min.

de hotels Driehuizen en Groot Badhuis
in kleur in zijn prachtige koUektie aan-
treft. Er is vrijwel geen gebouw uit het
Zandvoort van vroeger, dat de heer de
Heer niet op de gevoelige plaat heeft
vastgelegd. Van ruim zeshonderd foto's

en zevenhonderd Ideurendia's heeft de
oud-gemeenteambtenaar een voor Zand-
voort uniek archief samengesteld.

Uitleven in hobby
De heer de Heer heeft zich na zyn pen-
sionering pas goed kunnen uitleven in
zün liobby. Toen had hij de tUd en hij

reisde stad en land af, op zoek naar af-
beeldingen van oud-Zandvoort.
'De jaren van mijn pensioentijd zijn de
gelukkigste Jaren van mijn leven' zegt de
verzamelaar, die niet schroomt om op
een dag vierduizend prenten bij een han-
delaar te bekijken in de hoop een oud-
Zandvoortse afbeelding te vinden.' Ook
heeft hij regelmatig kontakt met ge-
meente- en rijksarchieven en vooral in
Den Haag is hü een vaste klant.

De Heer: 'Het klinkt raar, maar in Den
Haag ben ik beter geslaagd dan in Zand-
voort. Daar heb ik veel materiaal kun-
nen weghalen by handelaren, verzame-
laars en archieven.'

Waardevolle schat
Meneer de Heer beseft heel goed, dat zijn

dokumentatie-materiaal een waardevol-
le schat is voor de gemeente Zandvoort.
Als we het materiaal en de werkiu-en
gaan rekenen is de waarde ervan niet te
schatten.
'Als de gemeente een kollektie zou wil-

len hebben, zoals ik die bezit, dan zou
men voor drie jaar werk hebben voor een
speciaal voor dit doel aan te stellen

ambtenaar. Alles, bij elkaar schat ik

mtjn foto-archief op een waarde een
ton,' zo zegt de Heer.

Het is duidelijk, dat de koUektie Toor
Zandvoort bewaard moet blüven, maar
omtrent de nalatenschap sluit de Heer
als een bus.

Wel laat hU weten, waar de verzameling
beslist niet terechtkomt en dat is het ge-
meentearchief, want zo zegt hü: 'In "20

trad ik bij de gemeente Zandvoort in
dienst als adj. commies op de afdeling
algemene zaken. Later werd ik reglstra-

teur en in 1922 werd ik door de toenma-
lige sekretaris Jellema voorgedragen
voor commies, in welke rang ik achten-
dertig Jaar gebleven ben, totdat ik in

. 1959 -op . eigene verzoek ;na medische _^keu-

ring ontslag heb genomen.
Al die tiJd ben ik commies gebleven. Nee
gedurende de bijna veertig Jaren, die ik

werlaaam- was op het Zandvoortse ge-
meentehuis heb ik weinig waardering
genoten voor mijn werk, maar ik geloof
ook niet dat ik een echte ambtenaar
was.'

Komplimeatjes

De start van de 4 km onderaan de Kerk-
straat

Na zijn vervroegd pensioen heeft de Heer
toch al zijn vrije tijd gegeven aan dat-
zelfde Zandvoort, waarom?
'In mijn periode bil de gemeente merkte
ik, dat er bitter weinig oud-fotomateri-
aal in Zandvoort was. Toen ik hier en
daar eens wat weghaalde en het Zand-
voorters liet zien, was men dolenthousi-
ast. Men vond het geweldig, dat een
iemand van bulten Zandvoort afkomstig,
zich in de historie van Zandvoort ver-
diepte en die komplimentjes hebben me
doen besluiten door te gaan met verza-
melen.

Daar kwam nog bü, dat ik liefhebberil

had in tekenen en kleuren en zodoende
heb Ik het oude Zandvoort letterlijk en
figuurlijk weer kleur gegeven. Bovendien
had ik ervaring in dit werk, want voor
de gemeente Mijnsheerenland, waarmee
ik nog sterke banden heb, heb ik uit

dank voor mijn verblijf aldaar, een uit-

gebreid foto-archief gemaakt.'

Uit MiJiBheerenland was ook zijn vrouw
Pietcrtje de Jong afkomstig, met wie hij

in 1924 in het huwelijk trad. Het was een
groot verlies voor de heer De Jong, toen
Pietertje in hun vijftigste huwelijksjaar
in mei van he vorig Jaar overleed.

De Jong werd geboren te Polsbroek in de
Lopikerwaard in de Lekstreek bil

Schoonhoven. Een zoals hij het uitdrukt

rustige buurtschap' waar men de stilte

beluisteren kan'.

Na ziln schooltild werd De Jong als vo-
lontair aangenomen op de gemeente-
sekretarle van Mijnsheerenland. Daar-

^^
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tevens vakkundig: stemmen
en repareren.

PSanospecialist

Rijksstraatweg 67 — Haarlem.
Telefoon 023-263081.
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na kwam hü op de gemeentesekretarie
van Elburg en Velsen.

Uniek archief
Zo heeft het werk op de verschillende

gemeentesekretarieën het leven bepaald
van de nu tachtig-Jarige G. N. de Heer.
Na zijn pensionering is De Heer een
nieuwe koers ingeslagen. Men zou kun-
nen zeggen, dat in 1959 een gemeente-
archivaris vervroegd pensioen aanvroeg
om voor zichzelf te kunnen beginnen.

Nu, vijfentwintig Jaar later bezit G. N.
de Heer een utiiek foto-archief van
Zandvoorts verleden. Een archief, dat
nog steeds groeit, want dagelijks gaat
De Heer nog op zoek naar oude prenten
van Zandvoort.

Wellicht vindt hü nog ergens in Den
Haag, Groningen of Maastricht een af-

beelding, die hy niet heeft. Xa een. duik

in zijn kollektie lijkt dat ons overigens

nog nauwelijks denkbaar.

Ontmoetingsdag

langdurig

zieken
ZANDVOORT — Dondcrdaff S april or-
ganiseert dl! lokale raad van kcriicn ccn
oiilmoctingsdug voor langdurig zieken en
gcliandicaptcn.

Deze öag zal van 9.30-16 uur worden ge-
houden in de Ned. herv. kerk aan het
Kerkplein. Hel Zandvoorts Christelijk

kinderkoor en de folklorevereniging 'De
Wurf' liebben hun medewerking aan de
ontmoetingsdag toegezegd. Primair op
deze dag staat de ontmoeting met el-

kaar, waartoe voor velen de mogelijk-
heid heel klein is.

zy, die deze dag willen meebeleven en zU
die langdurig zieken of gehandicapten
kennen, die op 3 april graag aanwezig
zouden willen zyn in de Ned. herv. kerk
kunnen kontakt opnemen met één van
de onderstaande personen,
mevr. Castien. Helmerstraat 11, tel. 2903;

mevr. Schuiten, Patryzenstraat 13, tel.

3579; mevr. De Waard, Julianaweg 17,

tel. 2328.

Antiekmarkt

in Treslong
HILLEGOM — Do in het najaar 19"4 ge-

houden antiekmarkt in Trcslong is zo'n
sukscs gebleken, dat de organisatorrn
hebben besloten deze unieke markt te

herhalen op zaterdag 15 en zondag: 16

maart.
In totaal zuilen negenenzeventig antiek-
en curiosahandelaren met even zovele

kramen op de markt aanwezig zyn. De
antiekmarkt is zaterdag geopend van 14-

22 uur en zondag van 11-18 uur.

Heriimeringeii aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT
in deBEZETTINGSTIJD
Het jaar 1943 mag zeker wel worden
aangemerkt als het dieptepunt van de
oorlog, althans voor de Duitsers. Werden
tot aan het voorjaar van dat jaar de

Duitse soldaten belast met alles wat met
de bezetting te maken had, daarna werd
dit anders. De Wehrmacht, die tot dan
toe de touwtjes in handen had, werd met
grote onderdelen tegelijk overgeplaatst

naar andere jronten, waar hun aanwe-
zigheid dringend vereist was, omdat de
oppermacht van de Duitse legers danig

aan 't slinken was.

Maar het vertrek van die troepen moest
toch worden aangevuld en daarvoor wer-
den hele bataljons krygsgevangenen voor

de keus gesteld, óf in dienst van het

Duitse leger om sommige bezette gebie-

den aan te vullen door het vertrek van
de Duitse troepen, öf te moeten vechten
aan het Oostfront of welk front dan ook.

Brils-Indiërs

De keus was niet moeilijk. In het Westen
liepen de Duitse legers tot dan toe wei-

nig risico en zo kreeg Zandvoort zo om-
streeks de eerste helft van 1943 een ba-
taljon soldaten uit India. .In hun licht-

bruine uniformen en met een tulband

rond het hoofd waren het indrukwek-
kende en charmante kerels. Op liun

mouw droegen ze een Bengaalse tUger,

ze waren oorspronkeiyk uit Bengalen
afkomstig.
Het mag dan ook zo verwonderlijk niet

worden genoemd, dat een deel van Zand-
voorts (vooral jonge) bevolking bezweek

voor de charmes van deze nieuwe bezet-

tende macht, die in hun hart helemaal
niet warm liepen voor de Duitse Wehr-
macht, integendeel, ze waren tenslotte

noodgedwongen naar Zandvoort gede-
tacheerd, hetgeen niet wegnam, dat ze
hier in Abrahams schoot terecht kwamen.
Het duurde niet lang of er kwam een
geest van verbroedering tussen hen en de
vooral vrouweiyke jeugd. Men zag ze
dikwyis Innig gearmd de duinen inwan-
delen, hetgeen de Duitse bezetting maar
zeer matig zinde. Van zulk een Bengaal-
se soldaat toon ik u liierbij een foto. Het
duurde niet lang, óf overal in het cen-
trum van het dorp verschenen grote
aanplakbiljetten, zwart gedrukt op wit
papier. Hierop stond, dat het voortaan
verboden was, dat Hollanders zich op
enigerlei wyze ophielden met de Ben-
gaalse officieren of soldaten. Op over-
treding van dit verbod werden zware
straffen gesteld, onder andere — en dat
was nog wel het minste — evakuatie.
Men schrok er wel van, doch klandes-
tien bleef de zaak toch doorgaan. Er wa-
ren zelfs gezinnen, die de Bengalen thuis
op bezoek ontvingen. Toen maakte de
Wehrmacht er radikaal een einde aan.
Plotseling werden de Bengaalse krijgers
naar elders overgeplaatst. Niemand wist
waarheen, maar ze bleken opeens ver-

. dwenen.
Ze werden vervangen door een bataljon
krijgsgevangenen uit Georgië. Aan hun
aanwezigheid in Zandvoort Ivoop ik bin-
nenkort een apart artikel te wijden. Het
was wél een groot verschil. De Keurig
geklede Bengalen en de in versleten uni-
jormen gestoken Georgiërs.

Toch werden het onze beste vrienden,
want toen we hen béter leerden kennen,
bleken ze een ingekankerde haat te heb-
ben tegen al wat Duits was. Hun beken-
de opstand op Te.\el, (waarover later
méér) is daar een sprekend voorbeeld
van geworden, ccn opstand, die reeds in
Zandvoort ten dele werd voorbereid.
Maar hun verbiyf in Zandvoort was voor
degenen, die ook in Zandvoort de bezet-
tende macht heimeiyk afbreuk deden
van zó groot belang en we ondervonden
van hen zóveel medewerking, dat een
apart artikel daarover zeker niet mag
ontbreken.

Bombardementeu
Bombardementen hee't Zandvoort in de
bezettingstyd vrywel niet gekend. Er viel

ook weinig meer te bombarderen, want
meer dan het halve dorp was afgebro-
ken. Meerderen onder ons heeft dat wel
eens venvonderd, want vry algemeen
was men de mening toegedaan dat de
geallieerden de Atlanticwal, die in en om
Zandvoort byzonder sterk was, nog wel
eens zouden trachten te vernietigen, zo-
als men ook meerdere malen aanvallen
deed uit de lucht op de dulkbootbunkers
in IJmuiden.
Maar echte bombardementen heeft Zand-
voort niet gekend. Zo gebeurde hel in de
late nanacht van 22 op 23 Juli 1941 dat
een zeer laag overvliegend vliegtuig vlak
by de Rooms Katholieke kerk aan de
Grote Krocht een viertal bommen liet

vallen in de Haarlemmerstraat Een er-

van was een zgn. 'kcttlngbom', (drie pro-

Jektielen verbonden met een ketting) zo-

dat ze vlak naast elkaar moesten neer-
komen. Men neemt algemeen aan dat
het vliegtuig, dat snel hoogte verloor,

zyn bommenlast kwyt moest en ze maar
ergens liet vallen. Zoals reeds gezegd:

de kettingbom kwam terecht in de Haar-
lemmerstraat de vierde losse bom viel op
het Patronaatsgebouw en richtte daar
een geweldige ravage en een grote scha-
de aan.

De voorzienigheid is toen wel met Zand-
voort geweesl, want wonder boven won-
der kwam geen der projektielen, (waar-
schyniyk door de geringe hoogte waarop
ze werden afgeworpen) tot ontploffing.

Ware dit wél het geval geweest, dan zou
de ellende niet te overzien zyn geweest.

Over de ware loedraciit van het gebeu-
ren lopen de meningen nog altyd uiteen.

Sommigen beweren dat het toestel werd
aclitei'volgd door een ander vyandeiyk
vliegtuig en daarby de bommenlast heeft

afgeworpen. Anderen zeggen dat het toe-

stel waarschyniyk opdracht had het te-

genwoordige 'Hotel de Sclielp' te bom-
barderen waarin toen veel Duitse troe-

pen waren ondergebracht en waarin ook
een radio-zendinstallatie was aange-
bracht.

Door de duisternis misleid zou men zich

toen in het doelwit liebben vergist. De
Duitsers bleken zéér geheimzinnig en
uiterst vlug met het opruimingswerk.
Men laeeg eenvoudig geen enkele kans
dicht by het opruimingswerk te komen.
Alle toegangen werden hermetisch afge-
grendeld, waardoor dit mysterie nimmer
werd opgehelderd.

Afgcliakle handen
Nu we het tóch over de Rooms Katho-
lieke kerk hebben moet ik hier nog een
laaghartige daad vermelden die plaats

vond in de nacht ran 11 op 12 septem-
ber 1940.

Een onbekend gebleven dader (of da-
ders) sloeg toen van het Heilige Hart-
beeld, geplaatst in de tuin van liuize

'Sterre d^r Zee' beide handen af. Zowel
by de katholieken als by de niet-katho-
Heken verwekte deze laffe daad, die

plaats vond in een tyd, dat niemand
meer tussen 10 en 4 uur op straat mocht
komen, grote verontwaardiging. De Zand-
voortse steenhouwer S. van der Kool
herstelde later het beeld op byzonder
fraaie wyze teheel belangeloos zodat er

van deze schending niets meer te zien is.

Op 10 november 1J43, (2 maanden na
het opblazen van de Zandvoortse water-

toren) werd ook in de kerktoren van St.

Agalha een dynamietladlng aangebracht.

De toren werd geheel onderniUnd om
deze by een eventuele invasie dirckt te

kunnen Uten springen. Het is gelukkig

nooit nodig gebleken. Op 8 april 1943

waren de drie grote bronzen klokken
reeds uit de klokketoren weggeroofd. Na
de bevrydlng werden ze door drie andere
klokken vervangen.

Ik spring zo maar van de hak op de tak,

omdat ik zo graag wil dat u de sfeer in

de laatste oorlogsjaren in Zandvoort
goed zult aanvoelen. Misschien lukt me
dal wei door u diverse voorvallen te ver-

tellen, die in deze laatste Jaren plaats

vonden. Misschien vry onbetekenend in

Met oog en oor

de badplaats door
Laf
Een inwoner van onze gemeente be-

zit een ruigharigc poncy. Hel dier is

de lieveling van zijn kinderen die er

dagelijks mee bezig zijn.

Hü lieeft het dier staan in de zuider-

duinen aan een grote pen en een 10

meter lange dikke ketting. Enkele
malen achtereen lieeft men het dier

van de pen losgemaakt. De laatste

maal heeft men de ketting doorge-

knipt. Hel paardje werd toen aan-
getroffen op de Zandvoortselaan ter

hoogte van de voormalige manege.
Het wonderiyke van het geval is dat

even verderop een andere poney staat

te grazen en die laat men niet rust.

Er is dus kenneiyk een wraakoefe-
ning tegen de eigenaar in het spel.

maar om dit op een zodanige manier
te doen is toch wel erg laf.

Er bestaat een grote kans dat de
steeds weer losgesneden poney van-
daag of morgen by het oversteken
van een verkeersweg door een auto
wordt gegrepen en niet alleen het
paard, doch ook de automobilist loopt

dan groot gevaar. Dat lykt men met
te beseffen. Laat de bedrüver van dit

laffe gedoe nu emdeiyk eens deze

mlsseiyke wraakneming — want an-
ders kan ik het niet zien — gaan
staken en niet mens en dier in de
waagschaal stellen voor een waar-
schyniyk zuiver persooniyke lielze.

Expositie in Parijs
Onze Zandvoortse kunstenaar, de
beeldhouwer Kees Verkade, gaat ex-
poseren in Parys.

Van 2 tot 15 april zal zyn werk te

zien zyn in de Galerie André Weil
aan de Avenue Matignon No. 26, da-
geiyks van 10 tot 12 en van 14.30 tol

18.30 uur. Een receptie op woensdag
2 april van 17 lol 20 uur gaat aan
deze tentoonstelling vooraf. Namens
zeer vele bewonderaars in Zandvoort
wens ik liem van harte veel succes
tijdens deze expositie.

Riek-Bonsel-lIorst

overleden
Vorige week is op 81-jarige leeftijd

overleden mevr. Rick Bonset-IIorst,

weduwe van de bekende Zandvoortse
toonkunstcnaar Jac. Bonset, die reeds
verscheidene jaren geleden overleed.

Haar overiyden kwam vry plotseling,

want een onschuldig lykende val van
een trap bleek zy niet meer te kun-
nen overleven. De laatste paar Jaren
verbleef zy in 'Het huis in de duinen'.
Een fyn besnaarde vrouw Is daarmee
van ons heengegaan.
Vóór my hgt het laatste nummer 'De
Golfslag', het tydschrift van het te-
huis, waarin zy gehuisvest was. Ver-
scheidene bydragen van haar hand
werden erin opgenomen en aange-
kondigd werd dat zy op dinsdag 8
april zou declameren: 'Het sprookje
van de witte Erica' van Nico van
Suohtelen en een fragment uit

'Droomkoninkje' van Herman Heyer-
mans. Het mag allemaal niet meer
zo zyn. Riek Bonset-Horst is van ons
heengegaan en laat by velen een gro-
te leegte achter. Tot het laatst toe is

zy bezig geweest met 'de dingen des
levens'. Moge het feit, dat een boei-
end, ryk en arbeidzaam leven achter
haar ligt en dat zy niet voor niets
geleefd heeft, doch tot het laatste toe
met een grote biymoedlgheid hel le-

ven aanvaardde en dit ook uitdroeg
naar anderen, haar nabestaanden lot
troost zyn. Riek Bonset-Horst heeft
niet voor niets geleefd!

was vertrokken. Op de terugweg
greep de dood toe. Hoe het ongeval
zich precies lieeft toegedragen, toen

zy frontaal een tegenligger raakte,

zal wel altyd een mysterie blüven. Al-

gemeen neemt men aan dal zy m de
beruchte bocht bU "t Boeckaniers-
nest' geen benul meer had van de
wegligging, omdat zy inpiaats van de
bocht te nemen, rechtdoor reed. Zy
moet daarby op siag zun overleden.
Hoe dan ook, liet verschrikkeiyke on-
geval heeft in onze gemeente in bre-

de kring veel verslagenheid gebracht.
Als kinderarts had zü een hoge op-
vatting van liaar taak en was vast

verbonden aan 'Zuigelingenzorg'.

Nimmer trad zy op de voorgrond,
maar zy, die met haar in aanraking
kwamen, roemden haar kundigheid
en ware mensenliefde. Ook hier werd
een mensenleven afgesneden dat —
naar menseiyke maatstaven — nog
van zoveel nut en betekenis had kun-
nen zyn. Ook hier werd plotseling

een leven uitgeblust, waarvan gezegd
mag worden, dal dit van veel beteke-
nis was. Moge dit ook haar nabe-
staanden lot troost zyn by dit wel-

haast ondrageiyke verlies.

•it -k

Waarom wit?

Er zijn mensen, die mij gevraagd heb-
ben, waarom de strandp.iviljoens op
ons strand nu per se wit moeten zyn.

zy zouden hel persooniyk veel leuker

Weggerukt
De dood slaat dikwUIs toe op de meest
onverwachte momenten. Vele malen
ervaren wü dat.

Zo ook deze week weer, toen op de
Zandvoortselaan maandagmorgen de
Zandvoortse kinderarts dokter E. den
Hartog-Ricardo op 55-Jarlge leetiyd
door een noodlottig auto-ongeval
overleed. Zy had haar zoon naar
Schiphol gcbraclit, die met vakantie

vinden, wanneer er eens wat afwisse-
lende kleurtjes waren. b.v. het rode.
liet groene, het blauwe, het gele pa-
viljoen en gaal u maar door. Per-
sooniyk zou ik hel ook wel leuk vin-
den, maar ik lieb zo'n idee. dat onze
schoonheidscommissie dit bonte ge-
doe op ons strand niet zou toeslaan.
Bovendien is wit warmte-afstotend,
maar dat kan geen argument zyn,
want over het algemeen hebben we
op ons strand meer gebrek dan teveel

aan warmte.

ir ^

Niet kultureel
De contactcommissie Culturele belan-
gen belegde vrijdag 7 maart de jaar-
lykse traditionele contactbijeen-
komst met de besturen van de Zand-
voortse culturele verenigingen en u
kunt het geloven of niet, maar de
zaal in het Gemeenschapshuis was
stampvol.

De sekretaris, de heer P. Brune hield
een causerie over hetgeen de contact-
commissie culturele belangen deed en
doet en ook de wethouder van cul-
turele zaken, de heer I. M. Aukema
liet zich, wat betreft een opbloei van
het culturele leven in Zandvoort niet
onbetuigd. Er werd onderling veel
van gedachten gewisseld en al met al

werd het een vruchtbare avond. Wie
durft er nu nog te zeggen, dat Zand-
voort op cultureel gebied niet mee-
telt? Hoogstens zou Je dat kunnen
zeggen wegens het gebrek aan be-
langstelling van de burgery. De ver-
enigingen zelf willen wei en biyven
vol goede moed.

ir ir
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Johannes Passion
En tenslotte wil ik u nog éénmaal
wyzen op de bclangryke uitvoering
die morgen, vrydag 14 maart plaats
vindt in onze oude dorpskerk aan het
Kerkplein, waar het Toonkunst Ora-
toriumkoor ZandvoorK TOZ), een
volledige uilvoering geeft van de Jo-
liannes Passion van Joh. Seb. Bacli
onder leiding van Piet Halsema. Er
zyn nog kaarten verkrygbaar, tevens
toegangsbewys. aan de kerk. Moge
deze tot de laatste plaats bezet zyn.

KUYPER SR.

:Jlil.lii!lhhi"'ii'ji!!.! I'
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het licht van de geweldige stryd. die zicli

rondom in de wereld afspeelde en in hc*'

llclil van hel leed, dat andere gemeen-
ten werd aangedaan, die met liet dlreklc

oorlog-sgebeuren in aanraking kwamen.
Maar voor Zandvoort, als toen zéér klei-

ne gemeente, betekende üi die dagen hel

kleinste voorval iets, waarover nog lang

gesproken werd. Men mag niet vergeten,

dat onze eens zo welvarende badplaats,
gonzend van vakantie-rumoer, een kleine,

door leder gemeden plaats was geworden.
Mèn zag er praktisch geen mensen meer

op straat. Café's en restaurants waren
er niet meer. de bedryven. die nog open
waren, werden of waren reeds ingericht

ais Welirmachtsiicim on men zag er

sicclits Duitsers of bezottingstroepen.

'Zomerlust' was liet klublokaai geworden
van de NSB en het dorp, waar men nog
vry rond kon lopen beperkte zich tot de
kern. De rest was afgebroken, of omge-
ven door mynenvelden.

Wordt vcrv'olgd.

C. Kuyper sr.

1^
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HOFVAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

»»
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Sfeervol en uniek is liet restaurant

voor u die de Indonesische
gerechten prefereert of wil leren

kennen en apreciëren.

KLEINE HOUTSTRAAT 113,

HAARLEM. TEL. 023-321842

Elk weekend toevoeging apart r,
-

- • bovendien iedere dinsdag en

woensdag maaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65 + -ers.

IJSSALON -PIZZARIA

Ie Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

Exclusief

SExcelent

kxim
RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE

De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIAliTEIT:
Franse kaas - Petit Fondue • Zalm •

Saté enz.

Restaurant

E)E HANEEALK
SMAKELIJK ETEN

Chef kok
R. Duin

de eigenaar

Excinsieve
keuken.

B{j ons njt eten,
iets om nooit meer te vergeten.

BOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314;69.>

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

ïC ^^
CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaalsewcg 35 (naast postkantoor),

Bloemeiidaal, telefoon 023-267374.

: 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruiloften

en diners.

Alle gerechten kimnen afgehaald worden.
Onze gasten moeten tevreden zyn,

niet socd celd terug.

EIG. P. D. WONG. ^

DANSEN EN DINEREN
70 METER BOVEN DE
ZEESPIEGEL.
Soirees zat. en zon. 19.30, matinee
zon. 15 uur in.m.v. het orkest
COK HALLE
in het Panoramarcstaurant.
Bowling- en kegelbanen en
Biljartzaal.
Dagelijks geopend.

BOUWES PALACE
Zandvoort. 02507-2144.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•MMi

Sfeervolle rustpunten voor vermende eters

HoteS Queenie - Rotisserle Frangaise SaHeaManger„LaReke" - PatÊsserÊe ParfaH

KERKPLEIN 8, ZAI^JDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253
iiMiiiiiii ijiiii |iiiiiiiiiijiiiatiawii^iBiiWTa'«twi«uwByM<ww!ira8BiiaaBM

Voor een nieuwe Daf Voor een goede inruilauto
met Bovag garantie

DAF 44 DAF 46 — DAF 66 DAF MARATHON
Ook voor: Banden — Onderhoud — Reparatie — Herstellen schade

volgens fabrieksvoorschrjften.

DAF
OFFr DEALER

H. P. KOOYMAN
Brederodestraat G-10, Zandvoort.

Telefoon 02507-3242. DAF
OFF. DEALER

TE

'L(l^f»^

Elke werkdag van
halt neoon tot half édn
on van half twee tol
halfzos geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19 00-21 00 uur.

En zeterdag's van
10.00 -12 00 uur.

U bent welkom.

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & scniJdis D.v
De Bidder & Slrlibis B.V. DIr. J.M. SlrUbis, makeloaren taxateur

onroerende goederen, Adr. Pauwlaan 29 te Heemstede. Telefoon: 023 - 28B550*

In verband met uitbreiding van onze werkzaamheden
zoeken wij een

half-time staffunktionaris (m/v)

deskundigheidsbevordering

Het gaat om de vorming en deskundigheidsbevordering
van onze personeelsleden. In concreto wordt gedacht aan
het organiseren van diverse kursussen en aan verdere
verdieping van de maandelijkse kontaktbijeenkomsten.

Diploma H.S.A., Sociale Akademie (bij voorkeur soclaal-

kultureel werk) of andere gelijkwaardig diploma vereist.

Rechtspositie volgens COAM-regellng voorzover subsidla-

beL

Salaris afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.

Autokosten volgens ambtenarenregellng. Goede pensioen-
voorziening en verhuiskostenregeling.

Wilt u nadere Inlichtingen bel dan met mevrouw C. M. v.

Schie (telefoon 02503-3300).

stichtingyoorgezinsverzorging engezinshnlphaarlemmermeere.o

Kieuweweg 45 Hoofddorp.

Onze instelling werkt in de (ge-
meente Haarlemmermeer, Haar-
lemmerliede c.a. en Aalsmeer.'

Dit overwegend landelijk gebied
telt 90.000 inwoners. Vanuit Hoofd-
dorp, waar onze buro-aktiviteiten
zijn gekoncentreerd, idijn .Amster-
dam, Haarlem en Leiden uitste-
kend bereikbaar.

Voor de gezinsverzorging «n de
hulp aan bejaarden en chronisch
zieken zijn 10 leidsters, 50 full-

time en 220 part-time gezinsver-
zorgsters/helpsters beschikbaar.

,nffggSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS^
T Janswegl (hoekpr.bolwerk) haariem tel.023 320955/6Wi^

Namens één van onze relaties in VOGELENZANG, een klein technisch handelskantoor, zoeken wij een

SEKRETARESSE
Het kantoor, is gevestigd in een woonhuis In een rustieke omgeving.

Zij gaat t.b.v. een tweetal heren alle korrespondenüe in Ned. en Duits verzorgen en kontakt onder-
houden (telef., telex en schriftelijk) met leveranciers en afnemers.

Opleiding: tenminste MAVO, alsmede goede kennis van Duits in woord en gesclirlft. Steno Ned. en/of
Duits is gewenst.

Salaris: ƒ 1500, ƒ 1800,— p. m.
Voor inlichtingen en/of sollicitatie:

ADVIESBUREAU VOOR PERSONEELSZAKEN

VOOR WERVING EN SELEKTIE VAN VAST PERSONEEL

Jansweg (hoek Prinsen Bolwerk— Haarlem— 023-320955
_

• ^«'

^
vestigingen te amsterdam, den haag, haariem, rotterdam en utrecht.

^

Eén van de vervelende dingen in het leven: als je

ErecieS weet, welke kleur jb wilt hebben en de verhvinkel
eeft alleen iets wat er een beetje op lijkt. Maar het nee

niet is.

Bij ons is daat geen kans op.Want wij latenu niet

kiezen uit 40 kleuren, maar uit 850. Adithonderdviiftig

kleuren Vetvetal hoogglans, zijdeglans of muuivert.

Hoe dat dan gaat? SimpeL U kiestuw eigen kleur

uit, in de winkel of rustig thuis. Dan gaat onze elek-

tronische mengmadiine aan de slag. Minuut of vijf

wachten enu krijgtuw eigen verf mee. En als u eenweek
later meer nodig hebt, krijgt u precies dezelfde.

Uwnaam en de datum van bereiding zettenwe er

ook nog op. . IUw verf hoort tenslottein liwbus. VGrVGlQl
plusU

VEEFHANDEL

H. REE EN ZN.
Binnenweg 89-89A — Heemstede,

Telefoon: 286479.

HEEMSTEDE - Binnenweg 91. - Tei. 289639
Chlnees-Ind. Restaurant en Bar

TAi-HAO
GEEN FILIALEN

Exclusieve Oosterse sfeer
Chinese prima keuken
specialiteiten goede bediening

Ind. RIjsttafel redelijke prijs.

Wij zijn de gehele week geopend.
(Gerechten kunnen ook worden meegenomen).

/f''' : .. M *,'A '>"
lis' r''

*

DE BLAUWE VAAS
Antiek en curiosa

OVERWIN DIE
DREMPELVREES
Snuffel eens rustig In ons
oergezellig zaakje rond.

Ook voor u is er zeker Iets bij.

KLEINE HOtlTWEG 35
OTELEFOON 313359

Ook 's avonds en in '^3

weekends van harte welkom.

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS

!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

RBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Bennebroekerdijk 205b. Cruquius, Haarlemmermeer, 1

telefoon 023-283437. Let op juiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrieterrein, 1

maar voorbij Signode, Ie nieuwe weg links, de middenloods. Groot parkeerterrein. |

's Maandags gesloten Vrijdag koopavond van 7-9 nur. I

Haarlem
Kleine Houtweg 11,
telefoon 023-313140.

's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselschadeplein 8,

telefoon OZS-SISS^é.
's Maandags gesloten.

Iilmuiden
Lange Nienwstraat 184,

telefoon 02550-13120.

's Maandags gestoten.

GLANDORPS
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In d* Gen. Cronjóstraat 113, Haarlem
^ \ ~^ i: ^ ! s. I/O De ^Vries

OCCASIONS
Mereedessen 20 stuks 200 D - 220 D en
240 D fabrieksnieuw en demonstratie,
alles in diverse kleuren, 1974 en 1975.

Ook met schuifdak en/of automaat.

HONDERDEN GULDENS ONDER
NIEUWPRIJS.

Nu ook fabriaksnieuwe 240 D 3.0 Itr.,

vijf eylinder.

200 D al vanaf ƒ 25.500,->.

MERCEDES 200 D 24.000 km 1974

MERCEDES 240 D 11.000 km 1974
MERCEDES 200 benzine, zeer mooi 1971

MERCEDES 200 benzine, automaat 1973
MERCEDES 350 SE automaat, zeer veel

extra's 1974
MERCEDES 280 SE norm. bak, november .

.

1973

MERCEDES 280 S automaat 25.000 km ...

.

1974

MERCEDES 280 kort model 32.000 km 1973

ALPA'BOMEO MONTREAL 1600 km '. 1975
(met zeer hoge korting)

'ALFA ROMEO 200OGTV 1972

JAVEUN SST 6 cyl. automaat, november . . 1974

OLDSMOBILE CtTTLASS SALOON 8 cyl.

automaat, zeer veel extra's, gasinst 1974

V.W. 41H.E 4 deurs ' 1970

2 X MERCEDES 280 S automaat 1972

MERCEDES 280 BE 8,5 1. automaat scpt... 1972

V.W. BUS met geel kenteken (9 pers.)

23.000 km 1973

MERCEDES 460 SEL automaat, zeer veel

extra's, 20.000 km 1974

AUe prUzen Incl. B.T.W.

Tevens vragen wl) te koop alle merken auto's van
recente bouwjaren. Absoluut aanrijdlngsvry en

sohadevry.

EN DIVERSE INRUILWAGENS

Inkoop - Verkoop - Inruil en Taxatie.

. Onze welbekende 10.000 km garantie.

Vlotte financiering 12-36 maanden.
Elke keuring wordt gaarne toegestaan I

AUTOBEDRIJF

SINT BAVO
AMSTERDAMSEVAART 28 - HAARLEM.

Telefoon 023-313240 - 313241 en
privé 525039.

Dagelijks geopend vanaf 9 uur I

U kunt te allen tijde terecht want wij

wonen boven de zaak.
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auto-test Volkswagen Golf

Eén van Volkswagens grootste

troeven zal de Golf moeten worden.
De tot nu toe behaalde verkoopre-

sultaten wijzen al in die richting.

Met de komst van de Golf is er

weer een modem geconstrueerde

VW bygekomen. De Hjn naar bene-

den, rlchüng model die de „kever"
moet gaan vervangen, wordt ook
binnenkort afgerond, wanneer de
.vril recentelijk geïntroduceerde

Audi 50 ook onder het VW-
embleem verkrijgbaar wordt. De
kleine VW zal eenvoudiger van uit-

voering worden en Polo gaan he-

ten.

De Golf wordt In diverse uitvoer-

ingen geleverd, niet alleen met ver-

schillende motoren, maar ook in

diverse • carrosserie-varianten. Een
2-deurs, een 4-deurs, een standaard

en een luxe. Als testobject namen
we de 4-deurs uitvoering met 1100

cc. motor, in z'n eenvoudigste Jasje.

De Golf was wel met een M-pakket
uitgerust, dat enkele extra's als

wisselstroomdynamo, achterruit

verwarming, achteruitrijlampen e.d.

omvat. Hetgeen een uitvoering im-
pliceert waar niets te veel aan zit.

Alles is strak en functioneel gehou-
den.

goede wegligging
Het woord goed is zeker wat te

summier uitgedrukt. Want zowel
wegliggingl besturing als vering zUn
optimaal afgestemd.- Het rijcomfort,

alle wegonetfenheden worden zeer

goed verwerkt, staat op een peil

dat men gewend is van grotere au-
tomobielen. Men kan rustig stellen

dat het de eerste auto van Duits
ontwerp-signatuur in de compact-
klasse Is met een Frans veercom-
fort.

Rondom onaihankellJke wielop-

hanging, voor volgens het bekende
MC. Pherson systeem en achter

eveneens voorzien van hoog in bet

wielophangingssysteem aange-

brachte veren. Het unieke bU de
acbterwielophanglng is dat de wiel-

gelelding vla een dwarstraverse ge-

schiedt, die tevens de torsiewerking

verricht. De auto is licht onder-

stuurd tot neutraal, hetgeen con-

structief tot stand gekomen is door
de fraai opgebouwde en uitgebalan-

ceerde wielophanging.

Bij gas los laten In snel genomen
bochten wordt de auto overstuurd,

hetgeen inhoudt dat de achterkant

weg wil schuiven.

Een plezierige directe, besturing

maakt het rijden, ook vanuit dit

punt bezien, tot een genoegen. '

trommelremmen
BJJ de auto van vandaag zUn

schtl&remmen bijna niet meer weg
te denken. Jaren geleden toen de
schüfrem z'n intrede deed werd er

enorm veel aandacht aan besteed

om het via de publiciteit te laten

doordringen tot de automobilist. Zo
ging de één na de ander er toe

over om dit remsysteem toe te

passen. Toch hebben trommeh-em-
men altijd bijzonder 'oed voldaan.
Een voordeel was da een bekrach-
tiging achterwege kon blijven. De
Golf 1100 in 'n eenvoudige uitvoe-

ring heeft rondom trommelremmen,
die fors van alhietingen zijn en die

ondanks een wat zware pedaaldruk
toch een goede vertraging geven.

forse prestaties

De Golf is leverbaar met een
1100 en en 1500 cc. motor. De lioo

cc. levert zeer goede prestaties en
brengt de auto in nog geen 17 se-

conden tot 100 km. snelheid. Van O
tot 80 wUst de chronometer 10.5

sec. aan, hetgeen in de 1100 cc.

klasse niet misstaat.' De modem
geconstrueerde motoren laten toe

dat hoog in de toerentallen doorge-
trokken kan worden om die spor-
tieve prestaties te realiseren. Wat
frappeert is dat normale benzine
gebruikt. kan worden. Geen pingel-

neigingen. Daarom des t« meer be-

wondering voor de constructeurs,

die dit hebben weten te bereiken.

Ook is de motor erg soepel, waar-
door zelfs tot 45 k 50 km. snelheid
In de 4e versnelling gereden kan
worden. Het verbruik op de lange
weg bil snelheden tot rond de 110

è 115 km. is ca. 12.5 km. per liter.

Dat impliceert dat bü een rustiger

rijstijl een nog gunstiger verbruik
uit de bus komt Ons verbruikscij-

ler werd genoteerd met een bezet-

ting van vier volwassenen en gere-

den over een trsject heen en terug
van In totaal ruim- 300. km. - ,

,

het schakelen
De vierversnelllngsbak wordt ge-

schakeld door een pookje. . Het
schakelen op zich verloopt vlot, al-

hoewel de 1ste versnelling soms
wat moeilijk in te schakelen was.
De achter uit zit te dicht tegen de
één aan en is minder goed ver-
grendeld.

compact uiterlijk

De Golf is qua afinetingen één
der compactste automobielen. Een
korte overhang naar voren en nkar
achteren is een tendens ' die de

tegenwoordige generatie
carrosserie-ontwerpers toepast De
Italiaanse ontwerper Glorgetto
Giugiaro van Ital Design is ook
verantwoordelijk geweest voor de
styling van dit ontwerp. Vooral bU
de 4-deurs versie Is de instap ge-

makkelijk. Een grote achterklep,

die tot aan de zijkanten van de
carrosserie loopt, geeft de 3olf sta-

Uoncarachtige allures, die bij een
neergeklapte achterbank ook volle-

dig tot hun recht komen. Hoe fraai

men de Golf vindt is een vraag die

een ieder maar zelf moet beant-
woorden.

Wij vonden het geheel vooral de
zijOanken en de achterzijde wat ge-

drongen. Daar tegenover staat dat
de lengte van 3.70 m. zodanig is,

dat styllng-variaties maar niet on-

beperkt voorhanden liggen.

opvallend ruim.
Ondanks de geringe bultenafine-

tlngen is het interieur opvallend
ruim. Vooral voorin beschikt m^n
over veel ruimte waardoor zowel de
bestuurder als z'n passagier een
uitstekende zit hebben. De goed
gevormde stoeltjes hebben een In

veel standen verstelbare rugleuning
en ook in lengterichting heelt men
veel mogelijkheden. Vooral de be-

stuurder en dat is uitermate be-

langrijk kan alle kanten uit Met
het stoeltje in de achterste positie

kan de berUder met gestrekte ar-

men de auto besturen. Ook de af-

stand tot de pedalen is zodanig dat
het sportieve rijden optimaal geac-
centueerd kan worden. Staan beide
voorstoeltjes in een stand dat men
gewoon goed zit, dan is .de been-
ruimte achterin zodanig dat de
Bchterinzittenden ook op lange rit-

ten geen problemen met de benen
krijgen. Het interieur is erg sober
van tütvoering. Het instrumenta-
rium telt maar één ronde klok, die

Informatie geelt over de snelheid,

' de afgelegde kilometers en hoeveel
benzine er nog In vooiraad Is. Een
aantal controlelampjes 'aan belde

zijden van het ronde instrument
vertellen de bestuurder hoe het
met diverse functies van het me-
chanische deel staat. Lichten ze op
dan Is er iets aan de hand. Ver-
warming en ventilatie voldoen
goed, met de bemerking dat de
ventilator veel lawaai maakt
Het uitzicht rondom is goed. De

achtenrult wordt bU slecht weer
snel vuil, waardoor een ruitenwisser

en een ruitensproeler goede dien-

sten zullen bewijzen. De bagage-
ruimte is voor een. dergelijke com-

pacte auto nog ruim uitgevallen, en
' door de grote laadklep, in de vorm
van de 6e deur, gemakkelijk te be-
reiken. BU neergeklapte achterbank
ontstaat er een zeer grote ruimte.

De standaarduitvoering heeft vier
diagonaalbanden, tegen een meer-
prijs van ƒ 300.- wordt de 1100 Golf
voorzien van tadiaalbanden. In we-
zen een bezuiniging die op een
dergelijke modem opgezette auto
niet thuis hoort Daarmede niet-

bewerend, dat de Golf op diago-
naalbanden veel slechter stuurt dan
op de' radiaals, Maar de radiaal-'

band van nu heeft meerdere voor-
delen. Comfort, een nog betere weg-
ligging en een langere levensduur.

nogal prijzig

Achter deze aanhef plaatsen we
een vraagteken. Want wat Is nog
prijzig. In de autobranche zUn de
prijzen de laatste tijd niet onaan-
zienlijk gestegen en het einde zal
heus niet In zicht zUn. In vergelij-

king met de concurrentie behoort
de Golf in standaarduitvoering niet
tot de goedkopere aanbiedingen
men kan hem zelfis vrlJ prijzig noe-
men. Het is wel een auto met veel

gebruiksmogelijkheden, uitstekende
rij-elgenschappen, gemakkelijk han-
teerbaar vooral In de stad en van

^

zeer groot belang Is ook de wijd-
vertakte service-organisatie. Met z'n

veelzijdige mogelijkheden om de
auto tegen scherp gecalculeerde
prijzen te onderhouden.

BMW 1502
De 2 deurs serie .van BMW met

de jarenlange bekende aanduidin-
gen 1602, 1802 en 2002 heeft er een
type bijgekregen. Deze nieuweling,

de 1502, is in wezen hetzelfde als

de 1602, echter motorisch met 10
pk. minder vermogen, waardoor
normale benzine gebruikt kan wor-
den. Uiterlijk Is de 1502 nagenoeg
identiek aan de 1602. Ook het inte-

rieur Is smaakvol uitgevoerd. De
voorstoelen zijn verbeterd en geven
een goede zijdelingse steun. De rug-
leuningen zyn verstelbaar en van
hoofdsteunen voorzien. De 1602 is

duideliJK bedoeld voor automobilis-
ten, die in de eerste plaats een
economisch vervoermiddel. wlUen
hebben, maar toch ook niet het
sportieve uit het oog wUlen verlie-

zen.

De Leltjke Eend is één der popu-
lairste automobielen. Om een prüs-
vergelUking met enkele jaren gele-

den te maken, hebben we de prij-

zen van de 2 CV even onder de
loupe genomen. In 1971 stond deze
auto geprijsd voor ƒ 4795,-. In 1973
was dit ƒ 5745,-. Nu in 1975 be-
draagt de prijs S 6495,-. In vier jaar
tljds een stijging van ongeveer
36 %. Het komt neer op een Jaar-

lijkse stUging van rond de 9 %
hetgeen veel overeenkomst heeft
met de kostenstijging van het le-

vensonderhoud. De prijzen zullen
zeker ook dit Jaar en de komende
jaren blijven stijgen, ondanks de
malaise In de automobiel Industrie

Skoda kompleter

uitgevoerd
Alle Skoda's, die Importeur H.

Bnglebert N.V., aan de dealers afle-

vert z||n voorzien van een ladio en
een Stereo.8 cassette afspeel*

apparatuur. Tijdens de. RAI 73 in-

troduceerde men de radio als'

standaard accessoire, op de RAI 75
werd deze gecompleteerd met een
cassette-afspeel-apparaat De Skoda
S 100, geleverd voor een prtjs oilder

de' 7000 gulden, .Is een complete
auto met o.a. een wisselstroomdy-
namo, ruitenwissers met 4 standen,

omklapbare achterzltUngen, waar-
door combl-achüge eigenschappen.
Ook kan de Skoda af importeur ge-

leverd worden met een LPG instal-

latie, waardoor de auto veel eco-

nomischer wordt bij een hogere kl-

lometrage.

De fabrikanten van Duitse auto-
mobielen gaan er meer en meer toe
over de modellen completer uit te

rusten. Tot nu toe moesten vele

accessoires extra gekocht worden.
Dat waren dan o.a. radiaalbanden,
verstelbare rugleuningen, rembe-
krachUglng, elektrische bedlening
van de ruitensproeler, enz. Vooral
de Japanse merken zijn in
standaard-uitvoering zeer •-compleet
uitgerust Ook de Britse en I'ranse

merken hebben min of meer com-
pleet uitgevoerde modellen. De
concurrentie is hevig en een royaal
aangeklede automobiel zal eerder
een koper vhiden dan een kale uit.

voering die door een „meerprijs" te

betalen er fraaier zal gaan uitzien.

Zastava750

de goedkoopste
Op de RAI 1973 was de "Itebant

601 de goedkoopste automobiel.
'Men betaalde voor dit Oostdultse
product met een 2-cilinder

tweetaktrkrachtbron ƒ 4500,-. Zowel
de TVabant als de Wartburg wordt
niet' meer geïmporteerd, omdat
twcetak'tmotoren ' problemen geven
t.a.V. de luchtverontreiniging. Ook
de Flat 500 was In 1973 beneden de
ƒ 6000,-- geprijsd, nu is dit 5690
gulden. Beneden de 5000 gulden is

er geen enkele auto meer te koop.
Beneden de 6O0O gulden zijn het de
Zastava 750 en de Fiat 500. De
Zastava 750 is in feite Identiek aan
de Flat 600, die ook als Seat gele-

verd werd. De produkUe bij Flat
(Seat) is gestopt zodat Zastava nog
de enige fabriek is, die dit popu--
lalre autootje op de markt brengt.

• Volvo legt constant het accent
op veiligheid. De Volvo op deze
foto had een frontale botsing met
een 7-tons truck. De schade aan
deze auto is gelijk aan de schade,

die ontstaat als men met 80 km.
per uur tegen een betonblok rUdt.

De bestuurder kwam er zonder
ernstig letsel af. Er lalen geen
medepassagiers in de auto. Het Is

van essentieel belang geweest, dat
de bestuurder zijn veiligheldsgor-

del gebruikte en dat de auto was
voorzien van een hoofdsteun.

Tmitsubishi
•

Automatische veiligheid iu deVW Golf
Als eerste, . automoblelproducent

biedt VW eeh alternatief aan voor
de oorspronkelijke driepunts-
velligheldsgordel voor de Inzitten-

den voorin. ' Het nieuwe VW-
automaUsche velllgheldsgordelsys-
teem. Deze meeruitvoering inclusief

een beklede stooürand onder het
dashboard kan nu voor alle Golf-
modellen worden besteld. Voor de

bestuurder en de passagier is bU
het In- en uitstappen de weg niet
versperd. De gordel zwenkt met het
portier opzij. Wordt het portier ge-
sloten, dan spant de gordel zich
automatisch. De meerprijs van het
VW-veillghcldsgordeisysteem is voor
de normale Golf-modellen ƒ 394.40
Incl. BTW. Bi! de luxe modellen
bedraagt de prijs ƒ 462.84 incl. BTW.

Aktiemodel Audi
De modellenserle van de Audi 80

is uitgebreid met een acUemodel.
Een groot aantal extra's voor een
lage prijs. Er is keuze uit twee
kleuren metallic eri~ twee kleuren

bekleding. Dubbele koplampen en
Eierlijsten rond de wielkasten.

Staalgordel radiaalbanden zijn op
deze uitvoering standaard. Een au-

toradio met middengolf en FM
ontbreekt ook niet Een accu met
een groter vermogen en een zwaar-

dere wisselstroom-generator vonden
een plaatsje in het motor-
compartiment

• Voor het eerst stond Mitsubishi
op de RAL Om het merk op waar-
dige wijze te introduceren had
men een Mitsubishi van het bouw-
jaar 1917 speciaal uit Japan per
vliegtuig laten overkomen.

Meer auto's in 75
De auto-Importeurs zijn vrU opti-

mistisch gestemd over de te verko-
pen aantallen personenauto's in de
komende maanden. De prognoses
varléren van dezelfde aantallen als

in 1974 of een lichte stijging. Dat
zou wel eens rond de 450.000 kun-
nen komen te liggen, hetgeen een
bemoedigend aantal Is. De autome-
dewerker van Elseviers Weekblad
sprak met een 12-tal directeuren

van evenzoveel auto-
Importbedrilven. Veiligheid is een
belangrijk punt en wordt steeds be-

langrijker. Geen van de directeuren

was somber gestemd over de toe-

komst En dat Is voor de branche,
waarin tienduizenden hun werk
vinden, een optimistisch geluld.

* De veiligheidsaulo van Renault.
Deze B.R.V. (Basic Research Vehi-
cle) stond te pronken op de RAI
stan^ en trok uiteraard zeer veel
belangstelling.

Jubileum Mini
De meerprijs ten opzichte van de

mini 1000 in normale uitvoering

bedraagt ƒ 435,- waarvoor een zeer
uitgebreid pakket extra's wordt ge-

leverd. Het totaal aantal te bouwen
voertuigen van dit type zal niet

groter zün dan 1000. Wie dus een
jubileum mini wil kopen zal haast
moeten maken. Het is een bijzon-

der aantrekkelijke aanbieding, ge-

zien de veel fraaiere aankleding en
de vele extra accessoires.

* Fiats nieuwste aanwinst de Mi-
rallori was in vele uitvoeringen

aanwezig. Een opengewerkte car-

rosserie in vele kleuren geschil-

derd gaf in details weer H-aar de
diverse veiligheids- en kreukel-

zones zaten. De aandachtige toe-

hoorder kon zodoende veel te -we-

ten komen, hoe al deze

veiligheids-aspecten tot stand ko-

men.

Leveringspro -

gramma Renault

uitgebreid

Renault Nederland heeft recente-

lijk het aantal modellen op de Ne-
derlandse markt met vier uitge-

breid. Twee sportwagens, de Alpine

Al 10 en de A 310 en twee jeep-

achtige modellen, die genaamd
worden met Rodeo 4 en Rodeo 6.

De A 110, qua carrosseriemodel

de bekendste vanwege de veelvul-

dige deelname aan Internationale

rallies, wordt hier geleverd met een
1300 cc. motor, die een vermogen
levert van 81 pk. De A 310, een
moderner gestroomlijnde sportwa-

gen heeft een 1600 cc. krachtbron,

die 140 pk. levert. De carrosserieën

zijn van gewapend polyester ge-

maakt Motoren en onderstel zün
geheel afgeleid van bestaande Re-
nault componenten. De Rodeo's

zijn modellen op basis van de R 4

en de R 6. De polyester carrosserie

is gemonteerd op het metalen plat-

formchassis van de E 4 resp. R 6.

De Rodeo 4 heeft een zgn. „slechte

weg" onderstel, dat o m. bestaat uit

verzwnarde draagarmen.

Gevaarlijke

banden
Een opzien-

barend artikel in het Duitse week-
blad Stem wlJdt uitvoerig aandacht
aan levensgevaarlijke autobanden
van het bekende merk Metzeler.

Deze bandenfabrikant heeft een
type band uitgebracht onder de
naam Monza Steel. Niets geen bij-

zonders, want de ene fabrikant ge-

eft een nieuw type band die naam
en een andere banden-producent
beeft weer een cmdere naam gecre-

ëerd. Over het algemeen hoort men
over banden weinig klachten. De
ene slijt wat sneller dan de ander.
Sneller slijtende banden hebben
over het algemeen een andere
rubber-samensteUüig dan banden,
die een zeer lange levensduur heb-
ben. Ook de opbouw is in de loop
der Jaren gqwijzlgd om een betere
wegvastheid en een soepelere loop
tei bewerkstelligen. Al met al Is de
autoband van vandaag in vele op-
zichten superieur aan die van Jaren
geleden. Dat er een serie bU kan
zijn, waarin constructie-fouten

schuilen, en waarbij zoals het blad
meldde dodelijke ongelukken gebe-
urd zUn, is een zeer trieste affaire.

Een onderzoek in deze heeft dan
ook plaatsgevonden en de onpartij-

dige technici zijn tot de conclusie
gekomen, dat er qua opbouw, van
de band fouten (constructieve) ge-

maakt zUn. Voor de velUgheld en
het sparen van levens Is het te ho-
pen dat maar weinig banden met
deze fouten de fabriek verlaten
hebben. Ztjn het er veel of is dit

type band in z'n totaliteit gevaar-
lUk, dan dienen alle banden zo snel
mogelijk van de auto's gehaald te
worden. Het komt de veiligheid ten

goede maar ook de naam van een
gerenommeerde bandenfabriek.

De RAI is voorbij
Hoe zullen vele auto's er uit heb-

ben gezien, nadat honderdduizen-
den kijkers erlangs gelopen zijn, ze
aangeraakt hebben en misschien
wel gedeeltelUk gesloopt hebben.
Dat schijnt voor enkelen een aan-
gename bezigheid te zijn. In een
landelijk ochtendblad lazen we, dat
de boel afgebroken wordt waar Je
bij staat Geen sigarenaansteker

zou er meer In het dashboard geze-

ten hebben. Of ze geven er een
schop tegen en denken zeker „een
deul^e meerof minder maakt ook
niet uit". Er Is bH deze Individuen
geen waardering voor het eigendom
van een ander.

De Pacer van
American Motors
American Motors, de vierde au-

tomobielindustrie in de VS, met
een jaarproductie van ruim 400.000

automobielen, komt met een onge-

woon model auto op de markt In

1970 was het de vreemdsoortig ge-

vormde Gremlin, waarmede AMC
op de markt kwam. Nu is het de
korte en brede Pacer, die op bij-

gaande foto afgebeeld staat Met
een lengte van 4.36 m. en een

breedte van 1.94 m. een opmerke-

lijk korte Amerikaan. Een zeer

groot glasoppervlak van 3.6 m2 ge-

eft een vrU uitzicht De derde deur

maakt er een handige uato van.

Prijs voor Passat

met achterklep
De op de RAI geïntroduceerde

Passat limousine met achterklep is

verkrijgbaar vanaf ƒ 12.696,20. Dit

is ƒ. 498,80 meer dan de normale
Passat kost De achterdeur van
deze nieuwe Passat gaat tot aan
het dak toe open en biedt dankzU

zUn grootte (127 bil 112 1/2 cm.)

een ruime toegang tot de bagage-
ruimte, die nog te vergroten is door

het wegklappen van de achterbank.

De laadruimte heeft dan een in-

houd van 1300 liter.

CCASI
met o.a. 1 jaar of 20.000 km schriftelijke garantie

AUTOHAL
ZANDVOORT
Burg. Fenemaplein. Tel. 02507-4580

o.a.:

Fiat 127 1973 5250,-

Fiat 128 1973 4950,-

Mini 1972 3500,-

Citroën 2CV 1972 3500,-

FIAT
FIAT SERVICE

ZANDVOORT

AUTOBIANCHI

Burg. Fenemaplein,

Zandvoort

Telefoon 02507-4580

BRITISH

LEYLAMD
MIIMI

AUSTIW
MORRIS

IVIG
TRIUMPH

Voor inlichtingen en

documentatie

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT

Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Brederodestraat.

Tel. 02507-6748-4580.

Voor tedyl en

M.L naar

Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Brederodestraat.

Tel. 02507-6748-4580.

Fiat 850 spec. 1970

Vauxhail Viva (met nieuwe

motor) 1970.

Verder diverse goedkope

inruilwagens.
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75-iiiod@Hen
Vraag proefrit met de

Hoofdagent voor Haarlem e.o.

AUTOBEDRIJF

EN
r C^T-^Tn \

Haarlem, Zijlweg 242 hoek Randweg.

<ï^^ Telefoon 023-326340*.

V—y Dealer voor: Haarlem-Heemstede, Zandvoort,

Halfweg-Spaarndam.

Èk
?^J«M»m.lPJU^.l|XIJHI»l!WJJL!iim

De Bedford Bestel heeft-

een lange, lage, volmaakt

vlakke laadvloer van vier

vierkante meter. De Bedford

bestel heeft een inhoud vanaf

5,2 kubieke meter en een

verrassend hoog nuttig

laadvermogen. Bovendien

wordt de betrouwbare

Bedford alom geprezen

vanwege zijn maximale

levensduur, kiené^^

kilometerprijs en lagere

onderhoudskosten.

En toch is de Bedford in

aanschaf niet duurder dan

andere bekende bestelwagens.

Tel uit uw winst.

|!5^Bedford Bestel. Ia tal van

'uitvoeringen, deur-types en

motormogelijkheden, vanaf

9.700,- (excl. BTW) ex

General Motors Continental.

General Motors
staat er achter.

\^

IIqh

Uw Vauxhall/GM Ranger/Bedford dealor:

VAN LENT -VAUXHALL - BEDFORD
Rnadhuisslraat 49-05. HEEMSTEDE. Tel. 023-281 550*

Hoemsteedso Dreef 261, HEEMSTEDE. Tel 023-281560*

Oosteinderwog 110, AALSMEER. Tel 02977-20990
Kam OnnesslrantlB, ZANDVOORT. Tel 02607-5346
Fi ijficiering mogel jk va hPI GM ACN-plin

II

WELKOMOPONZECITROEN EXPOSITIE "VEILGHBD"

MET EEN OOGJEOPLEVENSLUSTIGAUTORUDHM.
ATERDAGA.S

Zaterdag a.s. houden wij open
huis om u op veilig ouloriiden te

attenderen. Dat doen we door alle

Citroen modellen te exposeren,
omdat Citroen nu eenmaal
synoniem is met veiligheid.

Levenslustig autorijden begint

met de geruststellende gedachte
dat uv^ auto op veiligheid werd
gebouwd. Van de uitbundige

2cv tot de nieuwste creatie CX.
Graag tot zaterdag.

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg - hoek Leidsevaart-

Westelijke Randweg
Haarlem - fel, 023 - 248221

Als attentie ligt 'n bijzondere reproductie voor u klaar!
~ '^!aiHjWL«lfl8!MM^taiftSWtUiia)MIIU^Nffi

CITfJÖÉIM^

denieuweDAF46
gulmetveiligheiden
zuinigmet benzine.

rraarschuwingsliciuen' tUshboaid
mmloeistd; handremendxike

marvoMHisdianueiende inoioikap

gesdicMeP reiaaicuiis

vetlKrheid»tmitiiiiichting ^baodelilinnnibaixlborea;

r^IcDoiconstmctM

^ S-pUQts veStghaidigoidelg

. luinigeSSOcc
bclugekOGldonMor

di^ox trotnmelieniiQea-

J^DJon'aditara*

ndiaalbuiden

Dat zijn de belangrijkste in combinatie met de enkel-

eigenschappenvan de nieuwre voudige variomatic eenvan da
DAF 46. Veiligheid tot in elk zuinigste wagens in zijn prijs-

detail. Bovendien is de 46 door klasse. Toch zekereen gesprek
toepassing van de 850 cc motor en proefritmet ons waard.

DAF
gebouwd uit veiligheid

Uw dealer:

H. P. KOOYMAN
Brederodestr. 6-10, Zandvoort. Tel. 02507-3242

W. MICA
ERKEND FOGWA-BEDRBJF

^^"///,

^S^^'<^=^

HAVENSTRAAT 65- HEEMSTEDE

TEL. 023-283828.

GROTE WASSERETTE
voor uw auto; behandeling met shampoo en was,

automatische droging. Klaar in 5 minuten!

Ruime keuze in was- en poetsmiddelen.

W. GROOT Marnixstraat117.

Haarlem. Tel. 262284.

Voor reparaties aan alle merken auto's.

WM

DE COMPACTE AfVIERECAN
DEALER VOOR HAARLEM EN OMSTREKEN

VAN AMERBCAN MOTORS

-i-fLif-'f--i

©AüSTiN m morris
AUTOMOBIELBEDRIJF

BEN VAN HOUTEN
Afdeling verkoop -

Reparatie -

Dinitrol-behandeiing -

Benzine-verkoop.

KERKLAAN 133B,

HEEMSTEDE,

TELEFOON

023—283504 - 288089

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Mercury Congar orig. USA Uitv.
Mercedes 220 D t. 1973 14.950,— of 280,— p.m,
BMW 2300 m. radio t. '52 7950,— of 180,— p.m,
nenault 4L blauw 1972 3850,— of 145,— p.m,
PeUBeot 204 1969 1450,— of 60,— p.m,
Renault 8 m radio 1970 1150,— of 60,— p.m,
Ford Caprl 2300 GTXLR 4650,— of 160,— p.m,
Kscort, geel, 1971-1972 4450,— of 150,— p.m.
Taunus radio-casssettcrec, 4950,— of 150,— p.m,
Caprl 1700 GT, 1971 5450,- of 160,— p,m,
Taunus 20M coupé '70 2950,— of 110,— p.m,
Xaunus 2000 GXL. coup£, t. 197? 5950,— Of 165,— p.m,
Kcnault 12. t, 1972 4950,— of 150,— p.m.
Alfa Romeo 1750 Berllna t. 1972 4050,- of 155,— p.m,
Toyota 1000 Special t. 1973 4950,— of 180,— p.m.
Ford Caprl 1700 GT 3950,— Of 135,— p.m,
Hanomag Diesel F20, met banken 3250,— of 105,— p.m.
Ford Capri 1500 3550,— of 110,— p.m.
Ford Escort zilver metallic 3650,— of 115,— p.m.
Ford Caprl GT. okergeel, 1971 4950,— of 145,— p.m.
Ford Capri 2300 GT XLR. radio, t. 1971 5950,— 'of 180,— p.m.
Ford Capri 1500 GXL radio, t. 1972 6450,— of 180,— p.m.
Peugeot 504, t. 1972 5950,— Of 180,— p.m.
Ford Escort 1300L, t. 1972 4450,— of 160,— p.m.
Austin Sevcn 1973-1974 4950,— of 180,— p.m,
BMW 2002 Spec. Ultv. 2950,— of 110,— p.m.
Ford Mustang USA ultv. 5950,— of 185,— p.m.
nat 128 1970 2450,— of 100,— p.m.
Capri 1500 XL 1970 4950,— of 160,— p.m.
Simca Kalley 1973 4450,— of 160,— p.m.
Ford Taunus 1600 L Combi 1972 4950,— of 165,— p.m.
Ford Escort Estate 1972 3950,— of 135,— p,m,
Trinmph Spitflre Spec. wielen 19G9 3450,— of 125,— p.m.
Austin Seven geel 1974 5950,— of 180,— p.m.
Stmca 1000 wit 1972 2950,— of 110,— p.m.
Renault 4 1972 3850,— of 125,— p.m.
Austin Seven 1000. tood, 1971-1972 3850,— of 125,- p.m.
simca R.-illy 1971 3350,- of 115,— p.m,
Slmca 1100 1970 2950,- of 110,— p.m.
Fl.it 124 Spider Sp. Coupé 2450,— of 100,— p.m.
BMW 2002 1971 5450,— Of 170,— p.m.
Ford C.-iprl 1500 h 3850.— of 115,— p.m.
NSO 1200 C 1971 1950,— Of 85,— p.m.
Ford 1600 L Combi 1973 6950,— of 190,— p.m.
2 X Ford Capri 1500 GXL 3950,— of 120,— p.m.
Ford Capri 1500 GXL 1971 4950,— of 145,— p.m.
Ford Escort 1972 4950,— of 14S,— p.m.
Ford Escort 1971 3950,— of 120,— p.m.
Ford Escort 1971 3250r- of 120,— p.m.
Ford Escort 1970 2950,— of 100,— p.m.
VW Porsche 1971 7950,— of 200,— p.m.
VW 1300 de luxe 1970 2450,— of 90,— p.m.
Fiat 127. blauw, 1972 3950,— of 110,— p,m.
Fl.at 128, olicrgccl 3950,— of 110,— p.m.
Ford Cortlna Estate 1971 2650,- of 90,— p.m.
Peugeot 404 1971 3650,— of 105,— p.m.
Toyota CoroIIa 1200 1971 4450,— of 140,— p.m.
Slmca 1000, rood, 1970 1950,- of 70,— p.m.
Slmca 1301 1971 2950,- of 100,— p.m.
Slmca Rallcy 1971 2950,— of 110,— p.m.
Flat 850 1972 2950,— of 100,— p.m.
Ford 1300 L. rood, t. 1972 4950,— Of 150,— p.m.
Ford 1300 L, bruin metallic 4950,— of 150,— p,m.
Ford 1300 L. llrlifbl, 4950,— of 150,— p,m.
Ford 1600 L. t, 1973 5950,— of 180,— p,m,
Opel Kadctt coupé 1950,— of 85,— p,m,

RUIME FINANCIERING MOGEÜJKI
Dorpsstraat 25, Nieuwkoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS

'n AANRIJDING?
Geef uw 3Uto in goede
handen.
Plaatwerk - Spuiten.
Voorruiten.
CARROSSERIE-
REPARATIEBEDRIJF
HAARLEM

fApeldoorn&^

STEPHENSONSTR. 8-23 — TEL 023-244827

AUTOWRAKKENDIENST
Wilt u er zeker van zijn dat uw auto

vernietigd wordt, bel erkend

VERNIETIGINGSBEDRUF TREFFERS,

Thorbeckestraat 49, tel. 310126.

Alle auto-onderdelen vindt u bIJ

AUTIM
specialist in alle soorten uitlaten

Dijkstraat 12, Haarlem.

Tel. 023-310062.

Motorenrevisie VAN RIJN vof.

— Revisie en reparatie van
benzine, en dieselmotoren

— Krukas balanceren
— Vermogentestbank
— Molorafstelstation
— Race- en rallymotoren

(motorvermogenproefbank)
— startmotor-, dynamo- en— verdelertestbank

Amsterdamsevaart 22

Haaarlem— Telef. 023-32 14 48/3t 21 17.

VERLAAGTWËEBDËPByZEN

PENS grof en fijn NU 60 cent p.p.

HART NU ....'. 2,— p.p.

KOPVLEES 1,15 p.p.

KIP GEHAKT .... 1,25 p.p.

KIP IVIAGEN '1,60 p.p.

VIS FILE 1,25 p.p.

Leidsevaart 436, Haarlem. "

Telefoon 023-244810.

Tempelierstraat 63, Haarlem.
Telefoon 023-315960.

sonnemans
AUTOBANDEN B.V.
GASTHÜISVEST 23-27, HAARLEM

Ld.. VAO- _ SEMPERIT
311334 - CEAT*'***'*' — BARUM

— MICHELIN

NEFKENS HAA
PEUGEOT CENTRUIVI
WEST
MUNTERSLAAN 2 • TEL. 249201

SHOWROOM Verkoop - taxaties en
financieringen

ADMINISTRATIE Hoofdboekhouding
WERKPLAATS Service en onderhoud

MAGAZIJN Onderdelen en
accessoires

MOBIL OIL Benzine-, olie en
smeermiddelen

PEUGEOT SERVICE
OOST
PR. BEATRIXPLEIN 18 - TEL S35050

WERKPLAATS Service en onderhoud

MAGAZIJN Onderdelen en
accessoires

PLAATWERKERIJ Schaderegeling en
reparatie

FINA Benzine, olie en smeermiddelen

PEUGEOT DEALER VOOR Haarlem - Heems tede - Bennebroek - Vogelenzang - Bent-

veld- Aerdenhout-Overveen - Bloemenda al - Zandvoort - Spaarndam - Halfweg -

Zwanenburg.
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De passie van hetjagen (1)
'De ja^er is tegelijk de mens van nu en die van 10.000 jaar geleden.

In de jacht rolt het heel lange proces van de wereldgeschiedenis zich

op èn bijt zichzelf in. zijn staart.'

De polemiek over de zin van het jagen verscherpt zich, god zij dank,

in hoge mate. De vele, meestal zeer terechte en. met feiten gestaafde

berichten van béroepsschrijvers en verontrusten, lees liever veront-

waardigden, liegen er niet om.
Er is werkelijk iets aan de hand met het jagen. Sinds in de weten-

schap van de biologie het begrip ekologie, de leer van het verband

dat er bestaat tussen levend organisme en zijn omgeving, een naar

buiten tredende plaats heeft verkregen, sindsdien raakt ook de niet-

jager bij de zaak betrokken.

Het citaat hierboven is afkomstig uit een essay van José Ortega y

Gasset, geschreven In 1944 en te lezen in het fijne boekje Het geluk

van het jagen. De schrijver kan moeilijk tot een definitie van jagen

komen. Zo veroordeelt hy hetgeen Kurt Llndner In zijn boek 'La chas-

se préhlstorlque' als tljperlng van de jacht geeft, namelijk dat het

'een beredeneerde achtervolging' zou zijn. Veel juister is zijn konklu-

sle, dat de jacht in zijn echte substantie zich niet hoger kan ont-

wikkelen. Verbetering van wapens en patronen Is beslist niet het

verlangen van de echte jager. De jager voelt zich de superieure, het

dier dat hij bejaagt is Inferieur.'

gebrek zal klagen wegens het ter be-
schikking gestelde materiaal door de
leden van genoemde vereniging, valt te

betwijfelen. Wel is liet een vrome wens!
Terugkomend op 'Het Ryk van de
Jaciit', het volumineuze boek heeft zijn

Ten gelelde van niet minder dan dr.

Ivan Graaf Batthyèny von Német-Uj-
véx. Daar in wordt gezegd: Wtl vragen
ons af wat de moderne mens tot jacht
beweegt. Zijn antwoord luidt: het is

het eeuwenoude konflikt tussen dier

en mens, tussen vervolger en vervolgde,

tussen kracht en list, dat de mens naar
het wildspoor drijft.

Hier hebben wjy 'des Pudels Kern'!

"Als een man een tijger doodt,

noemt men dat sport. Mocht

de tijger de man doden, noemt

men dat bloeddorstig en

monsterlijk'.

(Bernard Shaw)

Gewildig, ontroerend, immers dan vol-

gen ongeveer acht pagina's teitst over
verzorging, beheer met de buks, inter-

nationaal beheer en twee bladzijden
over de taken van iicl World Wildlil'c

Fund. Knap Hcrk om in acht van de
driclionderddric bladzijden een reelil-

vaardiging van de jacht te geven. Deze
bladzijden liaddcn beter ongcsclircvcn
kunnen blijven. Het bock 'liet Itijk van
de Jacht' doet liccl geweldig, is in «ezen
oen protserig Iiol geval.

Intriest
Het hele bock is voor mij nu alleen

maar een plaatjes en fabeltjes boek.

Wetenschapsmensen, biologen, ekologen,

gedragsonderzoekers, natuurbeschermers
en steeds weer jagers en nog eans Ja-

zal het beginnen op bladzijde 213: 'In

de ban van de jacht'. Bepaald ontroe-

rend wordt ingeleid met een uitspraak

van Friedrich von Gagorn: 'Waar mens
en dier de strijd om het bestaan voeren,

daar neemt de jager een positie als tus-

senpersoon in; want het wild bestaat

niet ter wille van de jager, maar de
jager is er ter wille van het wild/'

'{fgrijsi'lijkh p'id

Vechten tegen een dier dat hem zonder

meer de baas zou zUn, wordt door de

jager niet begeerd. Omgekeerd mag de

superioriteit van de jager ten opzichte

van het wUd niet absoluut ziJn, wil er

sprake ziJn van de Jacht,

P. van Zalinge

De -wezenlüke ongelUkheld tussen wild

en Jager belet niet dat liet achtervolgde

dier zijn achtervolger in deze of gene

eigenschappen kan overtreffen: dat het

vlugger of sterker is of scherper van
oog. Maar steeds zal btl de totale balans

van vitale eigen schappen de Jager het

winnen van de bejaagde.

Tot zover de sclirijver van 'Het geluk

van het Jagen'.

Intussen heeft Bernard Shaw eens ge-

zegd: Als een man een tijger doodt,

noemt men dat sport. Mocht de tijger

de man doden, dan noemt men dat
bloeddorstig en monsterlijk.

Aandoenlijk doet het aan te zien en te

lezen, hoe de hedendaagse Jagerswereld
moeite noch kosten spaart hun bedrijf

te rechtvaardigen.

In Engeland verschijnt binnenkort, in

april, al de tweede druk van het boek
van Charles Coles: The complete book
of Game Conservation.'Beslist lijrisch

uit de Earl of Cranbook zicli over dit

boek door te verklaren: Every shooting

man should own a copy and every slioot-

ing godfather should give it to his

godson.

Vanzelfsprekend is het Duitstalige ge-
bied niet achtergebleven en in navol-
ging daarvan beschikken wtj thans over
enkele prachtige uitgaven de jacht be-
treffende. Prachtig althans in biblio-

phiele zhi, is Het rijk van de Jacht, een
voortreffelijke Gaade-uitgave. Ik wens
de uitgever van harte toe, dat elk lid

van de Koninklijke Nederlandse Jagers-
vereniging, dus elk zich noemende jager,

de 185 gulden er voor over heeft om zich
dit boek aan te schaffen. De kans dat
liet museum voor oudlieidkunde, afde-
ling wapens, onmiddellijk over ruimte-

^Het dier dat wordt

bejaagd is inferieur'

gers hebben bijdragen voor dit boek ge-

leverd. Het ellendige is, dat de eerst-

genoemde groep mensen hand- en span-
diensten verlenen om het conflict tussen

dier en mens te aksentueren terwiUe

van de jagers, die op deze manier ge-
stimuleerd worden in de eeuwenoude
dwaasheid dat er een konflict tussen

dier en mens bestaat. De uitgever prijst

zich gelukkig dat, ik citeer, 'ir. C. H. J.

Maliepaard, die zulk een hoog aanzien
in de wereld van de Jacht geniet, zich

bereid verklaarde het enorme werk der

Nederlandse bewerking op zich wilde

nemen'. Dan volgens zijn kwaliteiten als

voorzitter van de Nederlandse Jaclit-

raad. Nederlands afgevaardigde in de
Commission Internationale de la Chasse
en erelid van de Koninklijke Nederland-
se Jagersvereniging, lid van de Pauna-
bescliermingscommissie van de Natuur-
beschermingsraad (sic!).

Onbegrijpelijk, nee intriest is bet dal

zo iemand zich voor dit karretje laat

spannen. Bü nader inzien neem ik mijn

woorden toch maar liever terug, toen

ik zei, dat elke jager dit bock moet be-

zitten. Uij zou 290 bladz. lang gestijfd

worden in zün onkunde. De simpele ver-

haaltjes over het 'Wild overal ter we-
reld beogen niets anders dan duidelijk

te maken hoe het konflikt diir-racns

ten nadele van het dier uitgelegd dient

te worden. Kennis over het dier bevat-

ten deze opstelletjes niet. Maar dan

Kretien
Dat tussenpersoon-ziJn moet dan be-

staan In de taak die de Jager heeft, na-
melijk 'bU de bestendiging van het eko-

logisch evenwicht in de natuur, in een

'toegepaste natuurbescherming'. Stel

je voor, dat je de gelegenheid kreeg om
nader op deze begrippen in te gaan,

dan zou Je gemakkelijk elke Jager er

van kunnen overtuigen, dat hij het beste

doet, rustig thuis te blijven en studie

to maken van al die dure kreten als

'ekologisch evenwicht' en 'toegepaste

natuurbescherming'. Goed, je denkt na
deze zware inleiding zullen de begrippen
uitgelegd worden. Ja, dat gebeurt ken-
nelijk op 'jagersmanier', namelijk door

uit te leggen welke soorten Jacht toege-

past kunnen worden: jacht op het bron-

stige hert. de bersjacht. duikjacht.

drijfjacht, jacht op walerwild, om maar
enkele van de 35 te noemen. Wacht
even, als Je dan ' bladzijde 288 gepas-
seerd bent, dan komt de goedmaker:
•Verplichting tot beheer'. Prachtig: 'De

leefruimte van het wild is qua afmetin-

gen en hoedanigheid pover geworden.
Het liieruit resulterende diergedrag

moet moet grondig worden onderzociil

en bestudeerd, wil men in staat zijn

0111 het voortbestaan van een dieren-

wereld te verzekeren. Dit is de eerste

en duurste plicht van iedere wcidelijke

jager.'

Er IS echter wel wal anders op de
markt. De Jaclitpublicist Antoiiiii.sc. des-

tijds verbonden aan de rcdaklic van
'De Nederlandse Jager' heelt liel lii»-

laas niet mogen beleven dat zyn boek

'De Jacht in Nederland' een derde druk
beleefde. Een noodlottig ongeval heeft
een eind aan zijn leven gemaakt. Zün
boek, een vakboek voor de Jager, laat

ik piëteitshalve liever mot rust. De heer
Antonisse heelt in 1973 nog do Ned'^r-

landse vertaling gegeven van 't boek van
Slava Stechl, 'Jagdmomente, Drama
und Poesic der Jagd'. Deze Slava Stechl
heeft 15 Jaar lang de Jagers op hun
tochten vergezeld met zyn camera en
zo het materiaal voor dit boek verza-
meld. Prachtig foto-materiaal, ware het
niet dat zy do afgrijselijkheid van de
Jacht op een dusdanige wijze tonen, dat
Je het boek telkens met walging terzijde

moet leggen. De begeleidende tekst

druipt van liloed. Een enkel citaat: 'Met
stille vleugelslag zwenkt de lioutsnip

over de boomkruinen. Zijn bruilofstlied,

een afwisselend knorren en piepen, ver-

raadt hem. Even zien we hem scherp
afgetekend tegen de gouden hemel. Een
vuurstraal spat op in de schemer; de
snip heeft zijn baltsvlucht beëindigd'.

Een ander: 'Het leek alsof het bos na het
geweerschot een zucht van verlichting
slaakte. De haan viel zwaar in het gras
en spreidde voor het laatste de vleugel'.

Weer een ander: 'Het fluiten van vleu-
gels trok onze aandacht. Een vlucht
eenden kwam recht op ons toe. De scho-
ten sloegen vonken legen de donkere
lucht en de hagel bereikte zijn doel'.

Stop met de citaten. Hot boek staal

weggezet in mijn boekenkast, grimmig
steken de papiertjes er uit op pla,Tt,seii

waar tientallen voorbeelden do gruwel
van liet jagen vertellen. Over hoeveel
Jaren zal dit book antiquarische waarde
iiebbene. omdat het een dokumentaire
IS voor het duivelse van het jagen in

een wereld die woedt van wolvaart en
tegelijk hongert naar Icven.svulling:

waar voor Jagers geen verzadiging is.

overgegeven als zy zijn aan hun passie'

Klungel
Als de vos de passie preekt, boer pas
op Je ganzen! Mijn woordenboek zegt

de lijst van toekomstige medejagers at-
gevoerd'.

/o gaat dit relaas van dierenmartelinj:
en dierenleed nog een tijd door. Ore-
rigens niets nieuws, de terreinwerken
en wandelaars in onze natuurgebieden
kunnen hetzelfde — en nog: erger —
vertellen van hetgeen zij zien op d»
dag na de jucbl.

Kennis on lbreekf

Tenslotte gaat K.RP. van der Mark
in zijn bock 'Veerwlld in Nederland en
België vertellen hoe de gevederde vrien-
do liet beste gefokt, uitgezet en daar-
na bejaagd, lees neergeknald, kuimen
worden. Vakliteratuur in optima forma!
Eén citaat uit het hoofdstuk: 'Snellp

wieken boven liet water": "Menige bui-
tenlander noemt Nederland terecht het
waterwlldparadijs en het is te hopen,
dat ons land deze titel nog eeuwen mag
behouden en weten waar te maken. Een
eerste vereiste voor de beghmende

«!•'

•*

van dit gezegde: Wantrouw de huiche-
laars.

Hetgeen hier voor gezegd is over de
boeken, dienende ter rechtvaardiging
van de Jaclit, kan ook gezegd worden
van het b;i Elsevier verschonen boek:

'De Jacht op klein- en waterwild' van
de hand van A. H. M. Jurgens. Rien
Poortvliet laat zich hier zien van een
zijde, die duidelijk ziJn toegedane me-
ning vertolkt van 't konflikt dier-mens.
Grimmige jagers met geweer in schiet-

liouding, neervallende vogels, het is

alles even walgelijk en wanstaltig. Jur-
gens is in zijn verhaal wel zo eerlyk dat
hi) de klungels en stumpers onder de
jagers aan de kaak stolt. 'Eon blamage
voor do Jacht en alles wat zich workoUJk
jagers noemt zijn dio personen, die oen
aangcscholon hans niet direkt over-
.scliioten Er bestaat eenvoudig geen
<'llcndiger geziclit dan een haas. dat op
zijn voorpoten rondkruipt mot oen lam
geschoten achtcrluf en of oon haas
waarvan de poton zijn stuk geschoten
011 die mot do liol on lepels in de lucht
hot einde van do ririfl af moot v.-acli-

ton om uit zijn lydon geliolpi'n to wor-
den. Hola.is liobbon wij ook vaak ge-
noog zulke dierenbeulen meegemaakt en
indien liet onverhoopt in ons oigpii

jachtveld geschiedde hem in het bijzijn

van mcciejagers en drijvers de huid vol

gescliolden en hem onherroepelijk van

\oerwildjager is niet, dat hiJ met een
geweer kan omgaan, maar dat hü een
redelijke kennis van het veerwlld heeft,
waaraan het helaas maar al te vaak
ontbreekt".
Op dit citaat wil ik gaarne uihaken.

'

'Waterwlldparadijs', ik ben van mening
dat in een paradys alle vijandschap af-
wezig is, dat er vrede heerst. Veerwlld-
Jagers horen niet in een paradijs. Of
het moest zyn, dat zy hun geweer thuis
laten en zich laten onderrichten in de
kemiis van het dier. Heerlijk zou het
zijn, als zii iets van de wondersclione
levensfuncties in het dier af wisten. Als
zij de verwondering konden opbrenaen
voor het fijnbesnaarde wezen: de lust
om het te vernietigen zou voor goed
vergaan.
Handelt de Jager dan uit onbekendheid
met de materie? Dat hij dan studie er
van makel
Een bekend leerboek der biologie, han-
delend over Gewervelde dieren, bestemd
voor leerlingen van middelbare scho-
len, reserveert een hele pagina voor deze
one uitspraak: 'Hebt eerbied voor alles .

wat leeft en Groeit', koningin Juliana.

U kunt raden hoe het klassegesprek .

verloopt op de dat nadat de plaatse-
|

lijke krant in 'woord en foto' verstar
'

eeeft, hoe Z.K.H, dr Prins der .Neder-
;

landen en zijn jachlmakkers op een

oohtend in november •17.'! stuks' veer- •

uild hebben neergeliaald met hun dub-

l>elloop\ jachtgeweer. Bonijdt u de do- .

tent als zijn leerlingen, die genoemd
'

leerboek gebruiken, vragen om luidop
'

bot krantoverslag te mogen voorlezen:

•Ue jagers nemen allemaal een paar fa-
]

/anton mee naar buis en de rest wordt

door de poelirr opgekocht"? Ik bespaar .

11 het daarop gevolgde klassegesprek. ,

Trampoline niet alleen

voor circus-akrobaten
Aalsmeer — Zaterdag vindt er in Aals-

meer een evenement plaats, zoals dat

nog nooit eerder op het Europese kon-
tinent gepresenteerd werd: trampoline-

springen om de Flowercup. Met offi-

cials en begeleiders' erbU . komen zo'n

250 mensen uit tien landen naar sport-

hal De Bloemhof om hun beste hele en
halve schroeven en dito salto's te de-

monstreren.

Aalsmeer Is sinds Jaar en dag één van
de Nederlandse trampoline-centra (een

ander is Ermelo), waaruit bU ieder

nationaal kampioenschap opnieuw gro-

te en kleine favorieten naar voren ko-
mea De tegenwoordige suprematie
werd onlangs nogmaals Ijevestigd door
twee titels: by de heren Jos Kerkho-
ven, en in het synchroonsprtngen he-
ren Jos Kerkhoven en Jan von dei-

Zwaard.
Trampoline is dus erg populair in Aals-

meer. En in sommige andere plaatsen.

Maar ruimer gezien kan nauweiyiu!

von een tot de verbeeldmg sprekende
volkssport gesproken worden, althans

nóg niet. Met de 'ontdekking' door de
televisie by de nationale kampioen-
schappen lykt het echter wel moBeliik
om deze uitennate elegante en styivoUe

sport by een groter publiek te introdu-

ceren.

Cirkus-akrobaal
De naam trampoline is vcrmoedelUk
afkomstig van de Franse circus-akro-

baat "Du Trampoline', die de eerste ge-

weest zou zijn die — uiteraard met de
werking van een vangnet voor ogen —
op het idee kwam, een canvaszeil met
veren in een raam te spannen en dit

als verend apparaat te gebruiken. In
1798 deed dit apparaat zijn intrede in

de circuswereld.

Ot Du Trampoline werkelUk de eerste

geweest Is die op het Idee kwam, een
gespannen zeil als 'springbed' te ge-
bruiken, is natum^iyk niet zeker; ook
de eskimo's biyken een dergeiyke 'sport'

te beoefenen op een tussen vier punten
bevestigde dierenhuid!

MerkwaardlgerwyzB komt men In ver-
schillende landen een van trampoline
afgeleid woord tegen voor dat wat by
ons een 'springplank' wordt genoemd.
Springplanken zoals wy die kennen In

zwembaden dateren in elk geval van
vóór 1850. In Duitsland bestond toen
reeds de eei-ste vereniging, die het zo-
genaamde schoqnspringen van een
springplank beoefende.
Het springen op een trampoline kwam
veel later tot ontwikkeling, en begon
eigeniyk pa.s in 1926 door het pionlera-

werk van GHswold en Nissen In de
Verenigde Staten. Omdat men al gauw
ontdekte dat de Spleibelleei-slng- dn
koóidinatie, het evenwichts-, ruimte-,

tempo-, en ritmegevoel op ongekende
wijze kon worden ontwikkeld, trok deze
materie al pauw de aandacht in de
kringen van de lichameiyke opvoeding
Spoedig daarop, wU spreken nu van na
de oorlog, deed het toestel dan ook
gauw zyn Intrede In de scholen. Men
was zo enhou.siast dat het toestel al

gauw het meest geliefde tumtoestel

weid: 'dit was turnen in de ruimte!'

As-draaiingen
Op het gebied van de techniek heeft

Prof. C. n. Mc. Cloy veel baanbrekend
werk verricht. Door zijn werk kreeg

men 'n helder Inzicht In de principiiile

middelen die de mens ten dienste

staan om aan zUn lichaam lengte- of.

brcedtc-asdraailngen te geven. Tege-

lijkertijd wUdden de licliamclijke op-

voeding specialisten hun aandacht aan
de methodiek en didaktiek van het

trampolinespringen.

Men leerde de wegen verkennen om
moeilijke sprongen langs gclcIdelUke

weg te benaderen. Vele gymnastlek-

leraren werkten met groepen kinderen

en uit hun ervaring resulteerde by-

Toorbeeld oefenstof die geschikt bleek

voor de IceftUdsgrocp van 4 tot 9 jaar,

jongens zowel als meisjes.

Het bleek, dat men op een trampoline

duizenden oefeningen kon maken, op-

klimmende in moeiiykheid van de sim-

pelste zit^prong tot de Ingewikkelste

salto's gekoinbineerd met sclnoefbe-

wegingeiv Daarom moest de lekenwe-

reld haar Inzicht ten opplclitc van de

trampoline grondig hei-zien: tot dus-

ver hadden zij een trainijoline slechts

aangezien voor een zonderling appfi-

raat, waarop akrobaten griezelige sal-

to's maken. Deze opvatting bleek even

dwaas te zyn als byvoorbeeld de ver-

onderstelling, dat een rekslok alleen

maar gesclilkt is om er reu/cnzwnalen

aan te maken. _^

Een volkomen liicuw clement had zijn

intrede gedaan in de lichamelijke op-

voeding. Een nieuwe vorm van turnen

was ontstaan, die waariyk iets betove-

i-ends bezat! Wie eemnaal op een

trampoline had gesprongen, wei-d ge-

grepen door deze vorm van gymnasticlc.

Trampliueparkcu
In Amerika begon men in de jaren

vijftig trampollncparkcn te slichten:

h raison van een paar dollarcenten kon

men zich een lange tUd vermaken. In

1960 teldé alleen tos Angcles en om-
geving al meer dan 200 van dergelijke

springtiUnen.

De ti-ampollne spoH werd van een se-

rieiuse sportbeoefenhig bovendien de

Ideale ontspanning voor iedereen. Ook
Europa gaat dezelfde weg: op de in-

stituten van lichameiyke opvoedhig in

Keulen, Freiburg, Maggellngen (Zwit-

serland) en het CIOS te Overveen

wordt het ti-ampolluetumen ondei-we-

zen, In Zwitserland werd het reeds in

1957 In het leci-pragiaimna van de

scholen opgenomen. Engeland voerde

het in 1958 op de middelbare scholen

in.

Nadat de Intenintlonnle Trampoline-

bond (ITBl was opgericht, vonden

reeds internationale wedstryden plaats

tussen versehiUende Europese landen.

In Nederland lilcld het Konlnkiyk Ne-

derlands Gymnastiek Verbond in lilRil

de eei-.stc nationale wedstryd In Iflb'l

werden de eerste nationale knmpioen-

schaijpcn gehouden.
Een tiainpoline bestaat uit een rnam

met de maten: 4 57 mtr. (Icngtei, 247

mtr. (bi-ecdtci en 0.91 mtr. (hoogte),

uit een ondel steuning; uit oen bed.

oen i-ochthocklge mat by voorkeur van

oen zeer sterk weefsel byvoorbeeld ny-

lon, uit een ophanging vooizion van

staieii veren.

De tyd die verloopt tussen het door-

buigen en het weer geheel terugkomen
van het bed onder invloed van het ge-

wlclit van de springer is korter naar-
mate het bed strakker in liet raam is

gespannen. Een strak gespaiuien bed
leent zich derhalve meer voor een korte

vüinlge afzet en een minder strak ge-

spannen bed daarentegen is meer ge-
schikt voor een trage afzet en tevens

meer geschikt voor personen van Uclit

gewicht of voor kinderen.

Speeltuinen
In de gymnastieklokalen wordt alge-

meen gebntikt gemaakt van een op-

vouwbare trampoline, die daardoor ge-

makkeiyk verplaatst kan worden. In
speeltuinen worden trampolines meest-

al echter in een kuil gezet, waardoor
het raam geiykvloers komt te liggen,

hetgeen het op- en afstappen uiter-

aard vergemakkeiykt en hetgeen min-
der gevaariyk is.

Als hulpmiddel om nieuwe .sprongen te

leren wordt weleens gebruik gemaakt
van een boven de trampoline hangende
gordel. De springer doet deze gordel om
zyn middel. De vla katrollen lopende

touwen worden aan het andere einde

bediend door de oofenleider. Speciale

gordels bestaan ei voor liet ultvooicn

van schroeLsprongen.

Speciale gordels zUn «itoidag niet te

zien De springers on spiingstors <lip

in De Bloemhof acte de pré.epnco ge-

ven beheersen oen heel scala vnn

sprongen, met ryk gevnvieeide moei-

lykheidsfalitoron. Springen om do Flo-

wercup zal oen ware lust voor hot oog

worden

voorverkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zarjdvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

^RENAULT

WEEKEND 1 i

Weckend 15 en IG maart

ABTS:
inlichtingen over de weekenddiensten
worden verstrekt vla het telefoonnum-
mer van do huisarts:

dokter Anderson — 2058
dokter Drenth — 3355

dokter Flieringa — 2181

dokter Mol — 5091

dokter Zwerver — 2499

dokter Bouman — 6091

TA.NUAKTS;
bij afwezigheid belle met 023-313233

WI.TKVIJRIM.EGING:
zr. E. Poldervaart-Spaans. Kruislniui
54. Hoofddorp, telefoon 02503-6000

APOTHEEK:

vanaf zateriagmiddai; 13 tot niaiin-

dagniorgcn 8 uur:

Rlswout apotheek, Bloemendaalsewog
341, Overveen, tol. 326589

Voor patiënten, die niet over een eigen
vervoer beschikken is na overleg met
de inspektour van de volksgezondhoid
voor de geneesmiddelen in Noord-Hol-
land een speciale regeling getroffen,

die door de behandelende arts zal wor-
den uitgelegd

VERLOSKUNDIGE:
mevr. Clir. Oudshoorn, Llnncausstrant
3, flat 2, tel. 4437

HULPDIENST:
tel. 023-243340

DIERENARTS:
by afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch

de Veeartsendicnst te Haarlem, tel.

023-313233

STORINGSDIENST GASBEDRHK:
tel. 3737 (ook buiten kantooruren

i

POLITIE:
tel. 4444

BRANDWEER:
tol. 2000

weckend 15 en IG maart

NEDERLANDS IIERV. KERK
10.30 uur ds. C. Mataheru

.leugdhuis: 10 30 uur jeugdkapol

GEREFORMEERDE KF.RK
10 uur cand. G. v. d. Doel. Amsterdam:
].9 uur ds. N. van Wynga.nrdoii

R\DIO BLOEMENDAAL
9.30 uur ds. D. J. Roos. 16 uur ds. W.
van Wijk; 19.30 uur ds Joh. C. Bauin-
falk. Amsterdam

NED. PROTESIAXTEN BOND
10.30 uur •Samon loven' Inleider hr.

P V. d. Ende uit Beverwijk, vakbonds-
bostuurdoi van hot CNV over 'Werk-
loosheid'

ROO.MS KATHOLIEK!; KERK
ouoharLstievieriiig niet inedewcrklns
v.in dames- en lierciikoor. Bijkerk-N.'
oucharistievionng mot orgel on sanion-
zanp

NIEUW APOSTOLLSCIIE KERK
tot nadere aankondiging Madoerasti.
1. Haarlem-N.: zondag 9.30 en IG uur.

woensdag 20 uur

NED. CHR, GEM. BOND
voorlopig geen samoiikonisten in liuize

'Piiiel'. Nadere inlichtingen tel. 4778

.lEUOVA'S GETUIGEN
inliclitingen D. v. d. Pluym. Paradys-
wcg 16, tel. 6812

VOLLE EVANG. GEM.
iedere dinsdag 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15

Aanvvinsleii Openbare

Bibliotheek

ZANDVOORT
R. Adams: Watorschapsheuvel, R. Ake-
hurst: De wereld van wapens, K. Amls:
Lucky Jini, Amsterdammer: Amsterdam
on de Amsterdammers, J. Baldwin: Als
Bcale Street kon praten. J. Benzonl:
Valstrik voor Catherina, F. Bredschney-
dor: Alles over roulette, A. de Brouwer:
Het figuurzaagboekje. J. Brusse: Tus-
sen tien miljoen Paryzcnaars. G. Buch-
ncr; Het huLshoudboekJe van Ot en
Sion. J. J. Bylsnia; Moord op 'e Himrik.
E Caldwcll- Do ondergang, Fr. Clifford
Amigo. Amigo. Joli Daisne: Omnibas
A. J. Daub: Meten mot maten. Doudart
do la Grco. M. L..- Het fenomeen. M.
Draak Palet van Middelned. epiek.. P.

Farmer- Een kasteel van boen, M. Fusch-
bom. Een modi.sclio vraagbaak voor hot
gezin. H Gorlach- Tussen Don en Wol-
ga. 11 Hotzer Spel en speelgoed. W.
don llollandor-Biondor Geluk is een
toegift. D. Kramer. Do Bikkel. U. K.
Leguin. Do lomben van Atuan, R. Lud-
lunv Do Scarlatti erlenls. B. Malamud
Salzmnn, do huwoiyk.smakelaar. O. Man-
dolstam. Wio oen hoofijzer vindt. W
Somor.sol MaiiBliam Tlio outslatlon. A
Quintana Do ariolaar. Clir Rochefort
Rust voor oon slryder, C. Ryan. Een
lirug te vor, J J. Scmpe- Love, love. N
Sliuto; Het oordeel. F. Thyssen; Do
dreigende zon, L do Vries: De notckra-
kcr. L de Vries; Hel iirentetaoek van
tante Pau. Tliomi de Vries; Rembrandt.
L Wlng- In zich zelf gekeerd.

Geeft BLOED!
Ihi BLOED kan een levon rodiirn.

Donor-avond a..s din.sdag.
18 maart, in hofcl „Keur", Zand-
voorl, van 19.00 tot 21.00 uur.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zyn als volgt:

vrydag 14 maart 4 20-16,31

zaterdag 15 maiirl 4 47-16.57

zondag 16 maart 5.16-17.31

maiindag 17 maart ."> 49-18 O.ï

dilisdflB 18 inatiit 6 23-18 42

wooiLsdag 19 niOiirt 7.0'2-19'27

dondoidaa 20 niiiart 748-20 18

vnidas 21 maiiit 8 46-2126

Sliiinqtii 15 maart

Doodlli 23iniiiii-l

Voor het borokonon van do laagwntor-
stnndon gelieve men bit bovenstaande
uion 8 uur en ri minulon bij te tollon

BURGERLIJKE,
STAND '

ZANDVOORT
Geboren buiten de gemeente: Raymond,

."

zv Sprokamp, Peter Karl Maria en Paar- -

dekoopcr, Johanna Maria: Hermen, zv

dé Gelder. Willem Pieter en van der
Schee, Maria; Diana, dv Sandbergen.

;

Karel Johannes en Sandbergen, Conny
Diana; Bernaidus Petrus Gerardus. z\

;

d'Hont. BornardUR Johannes en Kramer.

.

.Jacoba: Sandia. dv Pnap. Leo en Paap.;
Elisa'-ieth

'.

Ondertrouwd; Sandbeigen. Johannes;
.^drlanus on Paap. Joke Patricia; Veer-

'

kamp, Robert Herman Aloys en Albrccht.
;

Ingrid: Duünhovon. Johannes Jozef Coi-
'

iiolis Maria on vnn doi Donk. Potronol-
lii Jositia,

(iohuiul: Doii.sson. Dirk Martyn on Dis-
solkotor. Marianno, Lauxtcrniann. Jo-
.soph .•\lplionsus Maria on van 't Hot.

"

Ellen Mvia

Oiprlodrii: Horst. Joliainia Chn.stiana.
SI mar, goh gow met Bonset, J ; Kerk-
hoff. Eli/alicth Wilhelmina Maria. 78

;

laar. goh. gow mot Vintgcs N W. .1
'•

Koiior. Alboit. 61 mar goh mot Horvalh. "

A '.
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De qrootste KAMPEERSPECIALIST van West-Nederland
presenteert op 1000 iii2 show tijdens de HISWA twee enorme weekaanbiedingen

4-PERSOONS BUNGALOW
van geheel 300-grams doek, met keukenuitbouw en

garderobe voor slechts f585

^'^^^m^'-'-'-rj^'^'rf
-

,
.

'lift

Ij.-.

>!=''"

6-PERSOONS BUNGALOW
van geheel 300 grams doek, inclusief keukenuitbouw, _ _ _
bagage- en garderoberuimte, grote woonruimte en een f K C|K« «
istuntprijs U*»**!

/t^T?TÏÏ^

CAMPINGSPORT
Nu Raadhuisstraat 86-88

HEEMSTEDE. TeL (023) -283213

AUTO SPUITEN
Bloemendaaise
SouitinnchtlnR

\ Kerkplein 5A. tel, 2513M.

De vorm sportief in echt
wildieder — een origineel
miva-model.
De prijs verrassend laag— het staat in onze éta-
lage, komt u rustig even
binnen kijken.

,

3. Miva interieur vol van
echt leder en stoer boe-
reneiken. Maar ook goede
moderne meubelen zoals
pastoe — leolux enz.

4. Bij miva interieur kunt u fijne ideetjes opdoen in een
ludiek sfeertje met ervaren binnenhuisadviseurs.

5. Eigen ontworpen eksklusieve miva-modellen in leder en
hout, die vindt u nergens, alleen bij ons.

6. Daarom voordat u meubelen koopt en u zoekt iets

aparts .... eerst even bij Miva kijken.

7. Miva interieur vlakbij — tussen Amsterdam en Haarlem
aan de hoofdstraat in Zwanenburg.
Volop parkeerruimte — met vrijdagavond koopavond van
7 tot 9 uur.

miva interieur
dennenlaan 53 (hoofdstraat) — zwanenburg

telefoon 02907-4590/5909.
Dag. geop. 8.30-18 u. - vrijd.avond 19-21 u. - zaterd. 8.30-17 u.

IJZERHANSEL ZWAËER B.V.
HOOFDWEG 726 —
HOGEWOERD lU

HOOFDDORP
- LEIDEN

BIJ BOLLE - BIJ BOLLE

KANTEN TAFELKLEDEN

LOPERS IN VELE MATEN.

GORDIJNKWASTEN, MEUBELFRANJE,
KWASTGALON, BALLETJESBAND,
MARABQUT, AGREMENT, KOORD,
EN ALLE STOFFEERFOURNITUREN

ECHTE PERZISCHE KLEDEN

VOOR ECHTE LAGE PRIJZEN

BIJ BOLLE > VRIJ ENTREE
Zijlstraat 83 b.d. Gr. Markt, Haarlem.

PARKET-
\tOERENHOÜT

6J mm massief, vanaf
ƒ 25,— per m2, w.o.

Java teak, Cambala,
Merbau, Eiken. Panga-
Panga. Mahonlf enz.

De grootste sortering.

Door ons te laten leggen
voor billijke prus.

Opknap v.in bestaande
vloeren.

TROPIC-PARKET
Teylingerlaan 35.

Sassenhelm, tel. 02522-

11355 o£ 03402-2091.

AUTOBANDEN
Verkoop, inruil en
balanceren.

Cloosterweg 17, H'atede,

teletooQ 280557.

Rijwielspeciaalzaak

GEORGE VAN WIJK
Voor tour-, sport- en

racefietsen.

Sportklcding en
Raccmatcrialcn:

Camp.-vsuola - Sbimano -

Zeus
LsU' klas reparatie-

Inrichting.

Ovcrvoen,

Zandvoorterpad 3-5a.

Telefoon 3264 88.

V E TUIN
PLANT NU ROZEN, HEESTERS

EN VASTE PLANTEN

LAGE ROZEN
a-kwaliieit, 10 stuks 15,—
Goedgekeurde POTGROND
per baal van 50 liter 5,75

Verder GRASZODEN, MEST en
BESTRIJDINGSMIDDELEN

BOOM-, ROZEN- EN VASTE PLANTEN-
KWEKERIJ

^^^1 OLWEC
TELEFOON 02.)08-528

Te brrcikon via Bocrliaavelaan (Schalkwijk)

over de Ringvaartbrug 200 meter rechts.

Geopend ledere dag. ook zaterdag van 8 tot 18 uur.

Parkeren geen probleem.

Tc koop aangeboden:
EEN TENOR BANJO
6 maanden oud, incl.

boeken, hoes en sleutel,

ƒ 200.—.

Tel. 289164, na 18.00 uur.

ENIGE GOEDE
OCCASIONS
ZWART-WIT EN
KLEUREN T V.

met garantie.

RADIO JANSSEN,
Binnenweg 92. tel. 286963.

OVERBOORD
VERSLETEN?
Geen bezwaar; wij zetten er

een nieuwe op. Tevens ritsen

in pantalons e.d.

FA. D. REGT. WUheUnlna-
plein 15. Heemstede.

In- en verkoop
Junelen, Goud en Zilrer.

H.W. DAMES
KRUISSTR. 19. HAARLEM
b(j de RIdderstr.. tel. 320431.

HOUTWORM — RATTEN
EN MUIZEN
Dan even bellen 023-252478

of 02550-151.54.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder

-

weg 755, Rijsenhout.
Vrijdag en zaterdagverkoop

verkoop.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenmnmcr

!

TEL 023-280490
Binnenweg 13, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

BOXKLEDEN EN
COMMODEKÜSSENS
IN BOBO MOTIEVEN

EN DESIGNS

BABYBOX
Binnenweg 140, Heemstede.

Parian Meubelen

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-
5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,
koopavonden tot 21 uur.

AMSTERDAM, Boelelaan 12. tel. 020-429039.
Donderdagavond, koopavond.

2 minuten vanaf de RJi.I. Tegenover Ingang
Esso Motor Hotel.

BADHOEVEDORP, Nieuwe Meerdijk 17, tele-
foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

KaBDlK

uffermans

Gasverwarming

BLEKERSVAARTWEG 51

HEEMSTEDE
Telefoon 286 892

Slotlaan 2, tel. 28 85 75

Loodgietersbedrijf

HEERLIJK GEZOND EN BRUIN!

3 weken „Costa Bnchel" voor slechts ƒ 75,—

.

Bezoekt ons solarium.

SPORTSCHOOL WIMBUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47, Zandvoort.

Telefoon 02507-5829 of 3965.

SAUNA WIM BUCHEL

Een onovertroffen sauna. DAMES, HERETT,
GEMENGD. 10 badenkaart ƒ 75,—.

Koffie gratis! Dagelijks geopend.

SPORTSCHOOL WIMBUCHEL
A. J. V. d. Moolenstraat 47, Zandvoort.

Telefoon 5829-3965.

BIJ BOLLE - BIJ BOLLE

GORDIJNVELOURS
VAN 58,50 VOOR 17,90 P.IVI.

COUPONS 1/4 van de prijs

TIENTALLEN GORDIJNSTOFFEN
fVlET KORTINGEN TOT 50V«

BIJ BOLLE - VRIJ ENTREE
Zijlstraat 83 b.d. Gr. Markt, Haarlem.

G SHIRT RECLAME
STICKERS
SHO\A/CARIDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERU OASE
KERKIAAN 55 HtEMSTEDC TfiL 02.1-28580I

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-
werend, zakken van 50 Itr

± 23 kg, prijzen incl. BTW
en franco huis.

3 zakken 15,95 p. zak
5 zakken 15,35 p. zak
10 zakken 13,95 p. zak

Grote korting op dleren-
voedsel en -benodigdheden.

DOGGER
Schinkelkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516.

AUTORIJSCHOOL
„MABGBIET"

voor al uw rübewyzen.
ook automatic.
Vamor MX gediplomeerd

Tel. 023-262317 - 324707 -

264906.

BIELZEN TAFELS
Wü maken ze voor u.

Alléén

Sehagchelstraat 27.

Haarlem, tel. 023-327019

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMERTAFELS
bladdikte 5 cm droog
hout, scheur!; beslist niet.

EIEEN MINtSETS
3 stuks ƒ 19.5,—.

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,

125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m. ƒ 32S,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14:00-18.00 uur.

A. VAN IPEREN,
Wagenweg 144. Haarlem,
telefoon 023-315953.

Ed . . klaar terw^l
n wacbt bij de

SHOE-BAR
Lindenlaan IA bij

BinnenwefT -

Heemstede.

Vakantiehuizen

kuststreek
4 Duitse families zoeken
voor de periode v. 19-7 tot

9-8-'7S 4 huizen of bunga-
lows. De huizen moeten elk

4 pers. kminen herbergen
en bü elkaar in de buurt

liggen. Uw schriftel. of tel.

reaktles to richten aan
Prau Glsela Bedenbeckpr,
Prozessionsweg 24, 4401
Sendenhorst, W. Dultsl.

Tel. vanuit Noderl.

09-4925261805 of 020-171580.

Q. HEINSBERGEN
VOOR BETER SCHILDER-
EN WITWERK
Telefoon 262366.

Wü verzorgen het
METALISEREN
van uw kinderschoentlea,

bruidsbloemetjes e.d. in

zilver ot brons.

JUWELIER SMIT,
Raadhuisstraat 89,

Heemstede.

HANDWERK
EETKAMERTAFELS
wy maken ze voor u.

Üct |lt09rll|nt|$

Alléén

Sehagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Te koop gevraagd:
BOERDERIJ
BCIS
STALLEN
Achterstallig onderliuud
geen bezwaar.

Jrieven onder nr. 264 bur.

van dit blad.

KUNSTGEBITTEN-
REPARATIES

Tandtechn. Laboratorium

K. Aokema, lordensstr. 60,

b/h Houtplein, Haarlem.
Telefoon 315934.

Te koop aangeboden:
MaRKLIN TREINBAAN
met bov.leidüig, seinen

en huisjes

Telefoon 241928.

Thansonlaan 72,

Biedt zich aan:
IIUISH. HULP
van maandag t.m. vrij-

dag.

Telefoon 02502-7912.

Dit ontzag voor uw lange

armen hebben wtl

OVERHEMDEN MOUWL. 7

m voorraad. Zells het gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat
extra knoopje niet vergeten
is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.
SPIERINOS
heren- en Junlonnode,
Hoofdstraat 178, Hillegum.

antith
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantiek,

leuke verlichting,

Perzische tapUten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bU
ons komen kijken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Julianalaan 9,

Uithoorn.

Tel. 02975-66455 of

02974-509.

ledere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.

Dinsdags gesloten.

HOGE BIJVERDIENSTE
AANGEBODEN
door verkoop van ons
xmiek artikel aan
families, dierenlienieb-

bcrs, boot- en autobezit-

ters, verenigingen en
clubs.

Inl. tel. 02520-1737C.

ZALENVERHUUR
voor allerlei doeleinden.

Vraag toezending folder.

Vanouds HET JEUGDHUIS
Donkerelaan 18-20, Bloe-
mendaal, tel. 256670.

VOOR ALLE MERKEN
HOORAPPARATEN

Alle soorten batterijen en
snoertjes.

Ook voor Ziekenfonds.

G. JANSSEN
Gedlpl. audiciën.

Bhmenweg 92, tel. 286963,

toestel 4.

NETTE HUISH. HULP
GEVRAAGD
voor 1 ochtend (3 uren)

per week; bij voorkeur
uit Heemstede.

Telefoon 283346.

TENNISPLANNEN?
Inl. L. Verhoef, Brederood-
seweg 82, Santpoort,
telefoon 378816-378383.

Clubs voor jong en oud,

jeugd en huisvrouwen en
beginners en gevorderden.

RADIO - T.V. ETC.
DEFEKT7
Wij garanderen u vlotte

en korrekte service.

SMIT Technische Dienst,

Kemphaanlaan 22, Heem-
stede. Tel. 285095.

MAAK HET VAN

EIKEN!
barbladen
vensterbanken

« parketvloeren

9 salontafels

• boekenrekken
• bielzentafels

• schonwbalken
plafondbalkeu

• bijzettafeltjes

• traptreden
plantenbakken

• tuinmeubelen
hekplanken
tuinblelzen

O enz. enz. enz.

EIKEHOUT van 2 tot 30 cm
dik! Alles ook kant en klaar
geleverd op gewenste maat
en kleur.

• TEVENS VOOE AL DE
BEANDSTOP VOOB UW

Koster Eikehout b.v.
Cruqulusdijk 79, Vijfhuizen

(bij het gemaal Cruquius),
tel. 02508-457.

BÊHA-Nd

FEEST VOOR ONS
FEEST VOOR U
Op alle yoorradige soorten
BEHANG pl.m. 900 dessins

20% KORTING
KURK perm2, van 19,95 HU 1 6,-

LATEXMDURVERF,4kilograln,van15,50. . .nu 11 ,50
WITPASTA, 4 kilogram, van 8,10 HU 6,1

En nog vele andere aanbiedingen.

Bij besteding van 500, —bovendien 5 treden
ALUMINIUM HUISHOUDTRAP GRATIS.

Bij besteding van 400,- kost deze trap 10,-; Bij besteding van 300,-
kost hij 20,— en bij besteding van 200,- kost hij 30,-.

ALLES GRATIS THUISBEZORGD.
Zijlstraat 96a, Haarlem. Naast het stadhuis. Telefoon 023-310321.
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ZSC zaialvoetbalvoorzitter Dick Toorenent:

Wij zijn nog echte amateurs,

een sponsor
ZANDVOOET — 'We hebben het In onze klub reuze gezellig, maar
zodra je In het veld staat, vergeet je die gezelligheid. Nee, ili geloof

wel, dat we fanatiek genoeg zijn oni kampioen te voorden.'

Aan het woord is de zevenendertigjarige Dicfc Toorenent, voorzitter

van de door hem in 1972 opgerichte zaalvoetbalvereniging 'Sporting

Club Zandvoort'.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
BRITiaH

LEVLAIMD

Dr. ScüaeTjinanstraat 1 boek
Brederodestraat.

Telefoon 02507-6748.

Nieuwe manege

houdt zondag

springconcours
ZANDVOORT — Zaterdag 15 maart

opent manege Rob v. d. Berg officieel

haar poorten, hetgeen betekent dat

Zandvoort een bijzonder fraaie akkom-
modatie op paardengebied rijker is.

Het heeft de bouwers wel extra moeite

gekost om het komplex vanaf mei 1974

gereed te ki-ijgen. Tot twee maal toe

werd de manege door storm gedeelteltjk

verwoest, maar de elementen lijken nu
dan tocli te zijn overwonnen.

Op een duinterrein gelegen aan de Kees-

omstraat in de omniddellUke nabijheid

van het volkstuincomplex biedt de ma-
nege thans onderdak aan drieëndertig

paarden. Vanuit een hoger gelegen foyer

heeft de bezoeker een fraai uitzicht over

de manege met een grondoppervlakte

van achthonderd vierkante meter. Ach-
ter de manege is een buitenmanege van
30 X 60 meter in aanleg, terwijl alle na-

tionale en eventuele internationale

sprlngconcoursen in' de eveneens aanwe-
zige springtuin van 100 x 80 meter kun-

nen worden gehouden.
Zondag vindt het eerste springconcours

plaats onder leiding van de PNRS.
De volgende springwedstrijden zullen

worden gehouden: Rubr. 1 Sprlncon-

cours O.eo-OSOTn op'fouten en st^l.Rubr.

2 Sprlnconcours 1.10 mix barage cp

tijd. Rubr. 3 Relais springconcours max.
lioogte 0.80-1.00 m voor équipes van twee
ruiters. Rubr. 4 Parijs springconcours

min. hoogte 1.00 m.
Zaterdag wordt de openingsreceptie om
vUC uur ingeluid met een dressuurde-

monstratic van leerlingen met pikeur. In

de avonduren houdt de manege van ze-

ven tot half negen open huis.

Off. dealer

GARAGE H.STRSJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

Het team is niet zo bekend in de bad-
plaats, omdat er voor zaalvoetballers

geen speelruimte beschikbaar is. Mei is

dit jaar de enige maand, dat er in de Pe-
likaan sporthal gevoetbald wordt, als de
gelijknamige sporting club Zandvoort
het jaarlijkse zaalvoetbaltoemooi voor
verenigingen en bedrijven organiseert.

Dit jaar zijn er veertig teams onderver-

deeld in twee divisies. In dit toumooi
spelen de jongens van Dick Toorenent

niet onder de naam Sporting Club
Zandvoort. Aaldert Stobbelaar is nu
eemnaal aan zUn baan verplicht om uit

te komen in het team van de politie,

maar de meeste spelers vinden we toch

wel weer terug bü de 'Lelco Boys'.

Enthousiast
Uit dit toumooi is de zaalvoetbalver-

eniging 'sporting club Zandvoort' voort-

gekomen. Later meldden de ploegen van
Niliot en Rlnko zich eveneens aan bü
de KNVB.
Dick Toorenent vertelt: 'Door het jaar-

Itjlcse Zandvoortse zaalvoetbaltoiurnooi

waren we zo enthousiast geworden, dat

we besloten in KNVB-kompetitieverband
te gaan spelen en ik mag wel zeggen

met sukses. We werden na het eerste

seizoen kampioen en na een suksesvolle

beslissingswedstrijd tegen de Sterren

Boys promoveerden we naar de hoofd-

klasse, waar we momenteel in de mid-
denmoot hangen.'

In Nederland schieten de laatste jaren

de zaalvoetbalteams als paddestoelen

uit de grond en ook Dick Toorenent

kreeg met die snelle groei te maken. Er
meldden zich nog meer voetballers aan

bii de sporting club Zandvoort met het

gevolg, dat er een snelle groei in het

zaalvoetbal zat. Drie jaar geleden kon
de SCZ nog starten in de eerste en laag-

ste klasse, maar het tweede team debu-

teerde in de derde klasse, die toen al

noodzakelijk was wegens het grote aan-

tal verenigingen.

Die derde klasse is overigens voor het

tweede team alweer verleden tijd, want
men is inmiddels gepromoveerd naar

de tweede klasse.

Oud-badmintonspelers
Spelers van het eerste uur zUn er In het

eerste team van de zaalvoetbalclub nau-

welijks meer te vinden. Dat zUn de

badmintonspelers van Sporting Club
Zandvoort, die zich onder die naam In-

schreven voor het zaalvoetbal toumooi.

Dries .Zonnevelt, .iEgbert Poster, Dick

Toorenent en Hans Breewer hebben
plaats gemaakt voor gerenommeerde
veldspelers zoals de betaalde jeugdspe-

lers van Haarlem Ad Krug, Hans van
Driel-Krol en Piet Stut, die momenteel

met rugklachten in het tweede staat

opgesteld. Verder heeft men de HFC'ers

Kees Zeeman en Hans Winter tn de ge-

lederen, terwijl de Zandvoorters Aaldert

Stobbelaar, Jan Keur, Fred Boom, Ger

v. d. Boogaard en doelman Arle Bou-
man het team kompleteren.

Indertijd was Arie Bouman de beste

doelman van het sporting club toumooi.

Wegens een blessure wordt hü de laat-

ste zeven wedstrijden vervangen door

alweer een Zandvoortcr en wel Rlchard

Kerkman.

Geen zaalruimte
Dick Toorenent vindt het jammer, dat

zijn vereniging in kompetiticverband

nooit In Zandvoort kan spelen en hij

zegt: 'We hebben het indertijd In Zand-

voort aangevraagd, maar er is geen zaal-

ruimte beschikbaar. Dat Is erg jam-

mer, want een thuiswedstrijd spelen we
nu in de Haarlemse Kennemer Sporthal.

Voor onze spelers is dat niet zo leuk,

omdat er weinig Zandvoorters in Haar-

lem komen kijken, maar ik ben ervan

overtuigd, dat we in Zandvoort veel

Promotiekompetitie

struikelblok

voor handbalsters

opnieuw

.'VMSTEKDAM — Opnieuw is het eerste

damesteam van Zandvoortmceuwcn er

niet in geslaagd de LandclUke derde klas-

se van de zaalhandbalkompetitie te be-

reiken. In het promotieloemool in Ani-

.slcrdam verloren de dames met 9-5 van

AWV en 1-8 van Fakl'68.

Znndvoortmeeuwen ging in de promotie-

kompetitie goed van start door Pores-

ters j.iet 6-5 te verslaan. Met rust was
(!e stand 3-3. Doelpunten van Sandra
van Duyn. tweemaal en Joke Paap. In

de tweede helft leek het erop, dat Zand-
voortmeeuwen rechtstreeks op de over-

winning afstevende, toen de ploeg via

Joke Paap, Sandra van Duyn en Maartje

Molanus een voorsprong nam van 6-3.

Zandvoortmeeuwen ging toen echter in

de fout door nerveus te gaan spelen en

in deze nervositeit moet toch wel de oor-

zaak gezocht worden van het falen van
de Zandvuurlse ploeg. Aan de techniek,

snelhela en konditle lag het beslist niet

en Zandvoortmeeuwen had dan ook echt

wel de klasse om landelijk te kunnen
uitkomen.
tn de drie promotiewedstrijden had
Zandvoortmeeuwen telkens weer zijn

goede en soms ook briljante momenten.
Zo'n moment had men ook in het begin
van het tweede auel tegen AWV. dat
door Oonnie Paap al snel tegen een 2-0

achterstand keek. De Zandvoorters gln-

Ren in hun doelpunlenliongcr echter te-

veel in het offensief met het gevolg, dat
de defensie verwaarloosd word. AWV
'naakte liier dankbaar gebruik van en

leidde met rust met 2-4. Het was een

verloren partij, waarvan de eindstand op
9-5 bepaald werd.

Wisselvallige ploeg

In het beslissende derde duel toonde

Zandvoortmeeuwen zich voor de derde

maal de wisselvallige ploeg. In die be-

slissende wedstrijd heeft Zandvoort-

meeuwen de promotie volledig in eigen

hand gehad. Nadat Joke Paap met drie

doelpunten een belangrijk aandeel had
geleverd in de ruststand 6-3 leek er toen

Sandra van Duyn vlak na rust de voor-

sprong vergrootte tot 7-3 geen vuiltje

meer aan de lucht.

Zandvoortmeeuwen faalde echter in de
strafwoipen. Niet minder dan drie straf-

worpen werden gemist en dat zou de ge-
nadeklap betekenen. Via twee strafwor-

pen en een break-out was Takt'68 op 7-7

gekomen, maar zelfs bil die stand had-
den de Zandvoortse dames de wedstrijd

nog volledig onder kontrole.

In de laatste negentig sekonden werd
echter het vonnis over de Zandvoorters
geveld. In de slotfase kreeg Zandvoort-
meeuwen met twee strafworpcn voloi.,

de gelegenheid om de weds'.rUd te cie-

slissen. doch de slrafworpen werden on-
besuisd en ongekoncentrecrd genomen eji

gemist. Na een snelle break miste Fakt'CR
hierna niet en dat betekende dal Zand-
voortmeeuwen met 7-8 was verslagen,

met het gevolg dat Foresters en AWv'
hel volgend jaar mogen uitkomen in dn
landelijke derde klasse.

bekijks zouden krijgen, want we hebben
een goede ploeg, die aantrekkelijk top-

zaalvoelbal speelt.'

Aaldert Stobbelaar is het met zün voor-

zitter eens en liü merkt pp: 'Het mag
misschien raar klinken, maar wü han-
gen momenteel in de middenmoot, om-
dat wii voor de kijker attraktief en
spektaculair aanvallend voetbal spelen.

Wij gaan met z'n allen hi de aanval en
omdat wii het spel zo open gooien moe-
ten we wel eens onnodig een doelpunt
incasseren. Als we het wat voorzichtiger

aan zouden doen, zouden we hoger op de

ranglijst staan, maar wat heb je daaraan
als je ermee bereikt dat er geen leukers

meer komen.'
Hoezeer zaalvoetbal In trek is bij de

spelers blijkt uit de mond van Pred
Boom, zelf een aktief veldspeler, die

zegt: 'Ik speel liever in de zaal, dan op
het veld. De zaal geeft veel meer voor-

delen. Je speelt met drie wisselspelers

en bovendien wordt een wedstrijd nooit

afgeslast. Blessures komen in de zaal

ook niet zo snel voor als op het veld.'

Dat een wedstrijd nooit in de zaal wordt
afgelast mag dan een voordeel zijn, als

er pas om half elf in de avond wordt
afgetrapt kan nog nauwelijlcs van een
voordcel gesproken worden.

Dick Toorenent: 'Het is inderdaad wel

eens een nadeel, temeer daar we altüd

op door de weekse avonden spelen. Bij

zaalvoetbal is het altijd passen meten
en zo wil het wel eens voorkomen, dat

we pas om half elf in een sporthal te-

recht kuimen.'
De ongeregelde tUden is ook een van de
redenen dat er by zaalvoetbal geen lan-

delijke kompetitie bestaat. Nu maken
de kampioenen uit de verschillende re-

gio's in een onderlinge kompetitie uit,

wie zich kampioen van Nederland mag
noemen. Een landelijke kompetitie zou
mogelijk zijn, als er in de week-
ends gespeeld zou kunnen worden, maar
ook dat zit er niet in, omdat de vele

zaalvoetballcrs do weekends op het veld

spelen.

Getraind wordt er dan ook niet bü
sporting club Zandvoort, omdat de
meeste spelers al voldoende training

krijgen op de grasmat.

Echte amateurs
zy. die niet in een voetbalelftal zitten

houden hun konditle op peil door wat
hard te lopen langs het strand of door
de duinen. Dick Toorenent loopt weke-
lijks van zijn flat aan de Trompstraat
naar Parnassia. Op de terugweg pakt hij

altijd oen baantje borstorawl mee. Zo-
mer of winter, Dick duikt al jaren weke-
lijks in de Noordzeegolven en hij voelt er

zich lekker bij.

Dick voelt zich een voorzitter van oen
echte amateurvereniging en hij zegt:

'Wij hebben geen sponsor nodig. Met

Dick Toorenent: 'Wij kunnen nog gezel-

lige, goede voetballers gebruiken.'

de viJf en veertig gulden, die de vijf-

eutwintig leden jaarlijks belalen kun-
nen we goed rondkomen. De jongens
betalen him reis naar de sporthal uit

eigen zak en ik lieb er nog nooit iemand
over horen zeuren. Wij hebben gewoon
een gezellige vereniging, die het met
twee teams In de kompetitie goed doet.

We moeten echter aan de toekomst den-
ken en daarom is het zo belangrijk dat
jonge spelers zich bij onze sporting club

Zandvoort melden, want het eerste team
mag niet vergrijzen. Nieuwe spelers moe-
ten echter twee eigenschappen bezitten

om in onze vereniging te worden opge-
nomen: ze moeten goed kuimen voetbal-

len en gezellig zijn.'

-"-
=ifaï^5;s!^J.§-^T----

SwJ*"-.

ZHC vierde veertig-Jarig Jubileum

Knalfeest verkna
kans op kampioensc
ZANDVOORT — Tijdens de druk be-

zochte receptie ter gelegenheid van het

veertig jarig beslaan van de Zandvoortse
Hockey Club overhandigde zaterdagmid-
dag distrikfsvoorzitler Cecs de Jong- na-
mens de Koninklijke Nederlandse Hockey
Bond de blauwe wimpel, het bondskado
voor een veertig^ jarige vereniging, aan
ZUC voorzitter Dick HuUer.

Vervolgens toonden vier jeugdspelertjes

via bordjes op hun stick het voorlopig

bedrag, dat de bliksemaktie onder leiding

van mevrouw Bakels-Hennis liad opge-
braclit. Het bedrag was tweeduizend gul-

den.

Burgemeester A. Nawijn hield een sym-
pathieke en geestige speech. Zandvoorts
eerste burger bekende ruiterlijk, dat zijn

kennis van de hockeysport niet verder
ging, dan de om zün hals gestrikte strop-

das, die hU van de ZHC had geki'egen,

tüdens de opening van het klubhuis.

waarto de burgemeester nu het woord
voerde.

Burgemeester NawiJn sprak over een
krachtige vereniging, die In de loop der
jaren volwassen was geworden. Burge-
meester A, Nawün kon echter niet be-
grijpen hoe het mogelük was, dat In
onze editie van de vorige week In een
artikel over de ZHC vermeld stond, dat

de gemeente een krediet voor een vütde
veld heelt gegeven van ƒ 270.000,—.

wy moeten de burgemeester geiyk ge-

ven want bü natrekking in de zettcry

bleek, dat het een storende zetfout be-

treft. Het bedrag is namelyk verkeerd
overgekomen en moet zyn ƒ 70,000,—

.

Het jubileumfeest Iiecft overigens het

eerste damestcam waarscliünlük liet

kampiocnscltap gekost. Met het feest nog
in de benen moest zondag om elf uur
aangetreden worden tegen Randwyck in

Amstelveen. Het bestuur van ZHC had
al het mogelijke gedaan om de wedstrijd

op te sdiuiven naar een later uur, doch
liet bestuur van Randwijck wilde hiervan
niets weten.
Zoals te verwachten was, speelden de
Zandvoortse dames ver beneden liun

kunnen. Voor rust was er nog sprake
van een gelUkopgaande strijd, waarin
ZHC na tien minuten de leiding nam
via een door Mieke Haman benutte
strafcorner, genomen door Mieke Levert.
Het was ditzelfde duo dat ervoor zorgde,
dat ZHC nog voor rust langszy kwam,
nadat men twee doelpunten had moeien
inkasseren.

Na rust miste Mieke Levert op een haar
na het Amstelveense doel en dat was
erg jammer, want na deze ongeluksslag
klapte het Zandvoortse team in elkaax-.

Als gevolg van de regenval was het veld
zeer moeiiyk te bespelen en voor een 'ge-

liandicapl' Zandvooi-ts damesleam bete-

kende het de genadeklap. Het tempo was
er volledig uil en RandwUck maakte hier-
van gretig gebruik en scoorde nog twee-
maal zodat de eindstand bepaald werd
op 4-2.

Ook in het verdere verloop van de kom-
petitie zullen de dames het erg raoeiii)k

krügen. omdat men het zonder topscoor-
ster Ellen Behrend moet doen, die in
blyde verwachting verkeert.

Zie foto boven
Cces de Jong (rechts) overhandigt ZHC-
voorziltcr Dick Muller de blauwe wimpel,
het bij een veerlig-jang jubileum gebrui-
kelijke bomlsgeschcnk

In 1974 239 flessen bloed

in Zandvoort ....

Helpt u mee dit aantal in

1975 aanzienlijk te

verhogen???

Uitslagen

ZATERDAG 8 MAART
VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
A-Junioren:
SIZO 2-Zandv.m. 2 1-4

B-Junioren:
v. Nispen 2-Zandv.m. 3 0-2

C-Junioren:
DSS 2-Zandvjn. 2 6-0

TZB
Bloemendaal Bl-TZB BI 3-0

DSS C3-TZB C2 7-0

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
M.A. Odln 4-Zandv.m, 3 2-15

ZONDAG 9 MAART
VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
VSV-Zandv.m. 1-3

Zandv.m. 2-St.vogels 3 0-0 gest.

.

TZB
ADO '20 5-TZB 2 3-1

DSB 4-TZB 4 3-1

Schalkwyk A2-TZB C2 4-2

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
h.s.: ijmond 2-Zandv.m. 2 12-22

ni.a.: Bolo l-Zandv.m. 2 10-8

j.a.: Bllnkcrt 2-Zandv.m. 1 7-18

m.p.: OG 1-Zandv.m. 1 5-16

m p.: ADO 1-Zandv.m. 2 7-10

j p. BSM-Zandv.m. 2-7

Manager Schouten stopt door tijdgebrek

'Basketbal is uit

zijn jasje gescheurd'
ZANDVOORT — Ron Schouten, de
vijjeTidertig-jarige manuger en oprich-
ter van basketbalvereniging 'The Lions'

gaat Typsoos-Lions na elf jaar verla-
ten. Ron, die sinds vorig jaar bij spon-
sor Typsoos beheer werkzaam is, is dit

jaar aangesteld als Europa-manager en
dat betekent, dat Ron zich vanwege
drukke werkzaamheden niet meer in-
tensief kan bezighouden met het bas-
ketbal.

'Het is voor mij erg mocilük om af
scheid te nemen, want ik mag wel stel-

len dat basketbal na zestien Jaar een
deel van mün leven is geworden. Sinds
ik elf jaar geleden met The Lions be-
gon heb ik geen privé-leven meer ge-
liad. In mün vrUo tOd was ik altüd
met basketbal bezig. Nu ik ga stop-
pen merk ik eigcnlUk pas, dat ik door
hel basketbal mün gezin tekort deed.
Zaterdagavond ben ik nota bene sa-
men met mün vrouw naar twee film-
voorstellingen geweest en dat is in
jaren niet voorgekomen'.
En Ron Schouten gaat nu met een ge-
rust hart naar de bios, want hü weet
dat de vereniging in goede handen is

bü de negen bestuursleden en hü zegt:
'Vroeger moest ik alles alleen doen,
maar in Wim van Duün, Jan Termes
on Hans van Looy heeft Typsoos een
uitstekend dagelüks bestuur, dat wordt
aangevuld door zes man. Dit maakt het
voor mü gemakkelüker om eruit te
stappen'.

Ron bluft als manager de belangen van
de klub beliartigen, tot er een opvolger
voor hem is aangesteld. De kans is

groot, dat de nieuwe manager binnen-
kort wordt aangesteld, want Typsoos-
Lions heeft op aanraden van Ron al

een persoon uit Zandvoort op het oog.
Door het vertrek van Ron komt de daarnaast geeft de Typsoos-manager een Nederlandse ploeg zou mogen uil-
overeenkomst met spoi^sor Tj'psoos toe, dat hü zich de laatste jaren geer- komen. Hy ergert zich aan de bond
niet in gevaar, want het staat vast dat gerd heeft aan de manier waarop de die volgens hem geen duldciyke kocrs-
Typsoos ook het komende seizoen met basketbalsport zich in Nederland onl- bepaling inneemt. Ron vindt dat hel
sponsoring doorgaat. wikkelt en hü zegt: 'De basketbalsport wegkopen van spelers niet pielt voor
Het woord vertrek wil Ron overigens is in Nederland uit zyn ja.sje ge- de basketbalsport in zyn tolalitelt.
niet zo graag horen, want zo zegt hü: scheurd. Er zyn twee verenigingen, die 'We zün nog niet zover om Cruyfties on
'Ik wil en kan door mün werkzaam- de markt verzieken. Van Hanegems aan een hoge bieder te
heden niet meer gebonden zün aan Die verenigingen leggen pakken geld verkopen. Waar we heen moeten is

de basketbalklub. Ongetwüfeld zal Ik neer voor een speler die ze hebben de sport interessant maken voor de
af en toe in de sporthal te vinden zün willen en daar ben ik fel tegen, want sponsor en dat vind ik duidclük een
als Typsoos speelt, maar ik moot geen ik pas ervoor om tegen die verenigin- taak voor de bond. Nu hoor je als ver-

gen op te bieden. Met deze wedloop enlglng alleen van de bond by boetes
doe ik niet mee en ik zou niets liever en afdrachten, maar men kan bol er
willen, dan dat de Nederlandse Bas- de basketbalsport in de galen houden,
keibal Bond de zaak tot zün normale want momenteel Is de sport duideiyk
proporties terugbrengt. Maar wat ge- op de verkeerde weg. Er zullen onge-
beurt er nu? De bond doel niets en twüfcld klappen In de bnskctlialsport

zou. zijn opgestapt als hij er niet voor dal komt omdat de bond evenals de -vallen als die twee clubs die enorme
de volle honderd procent van zou zijn scheidsrechters niet is meegegroeid bedragen blüvcn betalen voor nieuwe
overtuigd, dat de vereniging zonéer met de basketbalsport in ons land'. spelers. Wü als Typsoos doen aan die
hem goed blijjt draaien. Ron Schouten zou hel al ren hele ver- wedloop niet mee. Dan biyven wy lic-
Als voornaam.'-te reden voor zyn ver- betering vinden als er in plaats van ver in de middenmoot van de oredi-
ti-ck voert Ron tydgebrek aan, maar twee Amerikanen, éón Amerikaan in visie hangen'.

programma

verplichtingen meer hebben. De kans
is groot dat ik achter de schennen nog
wel eens iets doe want daarvoor is een
Vereniging, die Je hebt opgericht je te

dierbaar'.

Ron stelt uitdrukkelijk, dat hij niet

ZATERDAG 15 MAART
VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
Brandwecr-Zandv.m. 14.30 uur
Zandv.m.-VEW 3 15.15 uur
Odin 9-Zandv.m. 3 12 uur
Kenn.m. 6-2andv.m. 4 12 uur
A-1 Junioren:
Zandv.m. 1-Odin 1, 15.15 uur
B-1 .Tunioren:

Zandv.m. 1-Kenn.m. 1 14 uur
Zandv.m. 2-TYBB 2 14 uur
Zandv.m. 3-Concordia 2 14 uur
C-1 Junioren:
ADO '20-Zandv.m. 1 14 uur
HFC 2-Zandv.m. 2 14 uur
Zandv.m. 3-Schoten 3 15.15 uur

TZB
TZB Bl-EDO BI 14 uur
TZB B2-Haltwcg B3 14 uur
V. Nispen Cl-TZB Cl 14 uur
DCO C2-TZB C2 14 UUr

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
M.A.: WUk aan Zee-ZVM 1 13.40 imr
M.A.: ZVM 3-Conc. (H) 2 13.30 uur
M.P.: Wük aan Zee 3-ZVM 3 16.20 uur

ZONDAG IG MAART
VOETBAL
Zaïulvonrlinoeiiwen

DJK 1-Zandv.m. 1 14 uur
Hillcgom 2-Zandv.m. 2 9.30 uur
Halfweg 2-2niidv.m. 3 9.30 uur
Zand.v. 4-DSOV 2 12 uur
Zandv.m. 5-DSS 4 12 uur
Zandv.m. 6-B'wUk 4 9.45 Uur
Halfweg 7-Zandv.m. 7 12 uur
DIOS 9-Zandv.m. 9 14.30 um-
A-Juniorcn:
Zaïuiv.m. 1-HEC 1 12 uur
Zandv.m. 2-RCH 3 9.45 uur
Damesvoctbal:
Zandv.m. 1-THB 1 9.45 uur

TZB
TZB 2-VoBClcnzang 12 uur
OG 3-TZB 3 12 uur
TZB 4-Schalkwük 4 9.45 Uur
Schalkwijk 5-TZB 5 12 uiu-

THB 6-TZB G 14.30 UUr
DSOV S-TZB 7 11.30 uur
TZB Al-DSS 12 uur
TZB A2-Haariem A3 9.45 uur

HANDBAL
Zanrtvoorlmeciiwon
D.S.: ADO 2-Zandv.m. 2 13.45 uur
D.S.: Wijk aan Zee 3-Zandv.m. 3 13.40

uur
MA.: Bliiikert 3-Zandv.m. 2 14.40 uur
M.A.: TYBB 1-Zandv.m. 2 11,20 uur
J.A.: Blinkerl 1-Zandv.m. 1 12 uur
J.P.: Toernooi sporthal Zandvoort. Aan-
vang lo wcdstrüd 10 uur.

Vcl'lliandbal

D.S.: Zandv.m, 1-DJK 1 13 uur
H.S : IJmond 1-Znndv.m. 1 34 uur

IIOCKEV
ZHC
Dames:
ZHC 1-Schaerweydc 1 U uur
ZHC 2-Voordaan 2 14 uur
ZHC 3-AIkmaar 2 12 uur
Heren:
ZHC l-.Scheybccck 1 14 uur
Schacrweydo 3-ZHC 2 12.30 uur
Leiden 7-ZHC 3 13 uur
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ETALEN f

autoradio ^^^ojSj-r^achterruit -

"^Vv^-f^verwarming

achteruitrijlampen

2jodiumlampen
extra

Ditisonzelentestunt:

CHRYSLER
NEOSRLAKJO

met stijlvol vinyldak en 5 extra's

GRATIS autoradio met midden- en langegoif

GRATIS achterruitverwarming

GRATIS achteruitrijlampen

GRATIS 2jodiumlampenextra

GRATIS gemetalliseerde lak

Voeg daarbij alle voordelen die elke Simca 1301 tóch al heeft
(zie onze uitvoerige folders!). Proefrijden is dan het minste
w^at u kunt doen. In een reiswagen die in z'n prijsklasse zijn

weerga niet heeft

Simca 1301 Surprise, 11.525,"
Imcl BTW al importeur)

CHBVSIER

WM

Autobedrijf VERSTEEGE
Pakveldstraat 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 2345

De uren, die u ergens Insteekt zijn niet van belang.

Wat u in de uren steekt is van belang.

Shakespeare (1564-1616)

Houdt daarom uw Men zorgvuldig bij mot een
betrouwbaar uurwerk van

HET KLOKHUIS MET PIT
SOPHIAWKG 4 - TELEFOON 23 07

bil de Unstverlorenstraat

Er gaat dan zelfs geen minuut verloren, want ze

z^n uitermate betrouwbaar.

Komt u maar eens kijken in zyn sliowroom.

't Is een belevenis! Eigen reparatie-n fdeling met
electronlsche apparatuur.

VEM-INGGËBOÜW

De Wifte Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen dagelijks weer nette

goederen worden Ingebracht

of afgehaald.
Sousterrai» De Witte Z^vaan
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 ot

3713, Privé na 6 uur 6658.

Veilingdirektie

Fa. Waterdrmkor.

?^-<^A

Bij ons kunt u met een

Philips grootbeeld

genieten van kijken In

kleur. Die geeft haar-

scherpe beelden en

echte kleuren! (Philips

kleuren!). Kortom, een Philips grootbeeld verschaft u opperst

kijkgenot. Wat trouw/ens ook plezierig Is, dat zijn de
aantrekkelijke inruil- en betalingsmogelijkheden

die wij u kunnen bieden.

PHILIPS

DISGOTAHIA
Thorbeckestraat 15, Zandvoort.

Telefoon 3378.

^

? 'A

it£'
'

'*>v.

Over een paar dagen begint

de lente!

Tijd om eens wat nieuws te

kepen
zoals b.v.

VLOTTE BLAZERS ||a _
In verschillende kleuren .... •»?

BLAZEBKOSTUUMS, i>»Q _
moderne kleuren fcfcwy""

THENGH-COATS
de mode van nu 129,-

%.Sa^^QY
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

K£RK$TR.20 • TEL:3136
WONINGRUIL
Aangeb. in A'dam Roosc-
veltlaan mooie etage. 6

kam. met alle comf. in

ruil voor huis o£ etage
in Zandvoort.

Tel. 020-798049.

"ie koop aangeboden: z.g.a.ii.

GKASMAAIMACHiNE
EN ± 20 M. TUINSLANG
samen ƒ 50.—

.

20 BESP. CASSETTES
in één koop } 150,—.

Telefoon 6121.

IST U DAT
— Er afgelopen week weer een groot aantal

volwassenen eii kinderen voor het A en B
diploma geslaagd zijn.

— Er momenteel weer plaats Is op alle les-

sen te weten, KLEUTER-, KINDER- en
VOLWASSENLES.

-V Als u het omgaat rekenen de zwemlessen
erg goedkoop zijn.

b.v. Kinderles 4x per week
Leskaart ( '/a jaar geldig) ƒ 50,00

PersoonUlk abonnement ƒ 60,00 d.1. gemid-
deld ƒ 1,05 per les.

-- U nu reeds de GEZINSABONNEMENTEN
ƒ 125,00 (voor u en uw kinderen tot 16

jaar kunt kopen, tevens geldig voor entree
tijdens de les).

~ Er ook persoonlijke abonnementen zijn.

— ALLE ABONNEMENTEN op ieder gewenst
tijdstip in gaan. Dus; 15 maart begonnen
tot 15 september gezwommen ! ! !

O ja als u komt vergeet u uw pasfoto's en
trouwboekje niet?

Sportfondsenbad
DE DUINPAN
Vondcllann 57. Zandvoort.
Telefoon 02507-2170.

^
ZuinigmetbenzinettKiaat _
scheutigmettuimte enkomfort^

*2

,v.» >•-

Zeker, het is mooi dat deze Datsun 1 op 14,2 rijdt als u
konstant 100 en 1 op 16,2 als u konstant 80 km rijdt.

Maar nog mooier is het dat u de Datsun IZOYgewoon kunt
kopea om zijn pure autokwaliteiten en komfortabele

kompleetheid.

,-^" '-"'
;_ -Er is ruimte voor lange tenen

~, ' ' .' * ' en forse koffers. In.een

* s' ' • \ • schok-absorberendeveiligheids-
.'- '

^
^ _

-, ,'-',,- carrosserie. Met samendruk-
.* '. '

*.""-*.'' bare.stuurkolóm. Met bektach-
,,*._', --'•'_' tigde remmen. Met sportieve
' , " - '

' /
' vloerpook. Met heerlijke slaap'

,','.* stoelen. En met eenventilatie-
- ' iyitecm dat bij gesloten ramen

frisse lucht binnenlaat, maèr stof en
herrie buitenhoudt. En dat is nog

lang niet alles. Maar mogen we 'n paar

verrassingen bewarea tot uw proefrit?

Prijzen incl. BTW af Lissc: Datsun 120Y f9.550,-;
de Luxe f 9.995,-*; de Luxe 4-deurs f 10.600,-;

Datsun 120Y Coupé f 11.590,-; stationwagen f 10.750,-.

* Meerprijs automatische transmissie f 1000,-.

ffs ,. Prijswijzigingen voorbeliouden.

Datsun120Y

TUNE CENTRE
ROB JANSSEN

KAMERL. ONNESSTRAAT 23 — ZANDVOOR T —• TELEFOON 02507-5966.

Ö 9:

^ ,2
o. (Oo

Enorme sortering

Diepvriezers co Koelkasten

Rechtstreeks van fabriek

met garantie. B^izonder lagi

prijzen.

Martex Holland B.V., Kou.

denhoni 32, Haarlem.
Telefoon 023-3153 00.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HËSSELS
Leidsevaart 82, Haarlem
Telefoon (023^ 3160 92.

Inpakken enwegwezen
Of 't nu z'n derde of vijfde

deur is... als u 'm openklapt be-

schikt u in één klap over een ge-

weldige ruimte. Naar inhoud,

naar vorm, naar gebruiksmoge-
lijkheden. Vouwt ü de ochterbonk

weg dan kunt u ongelooflijk veel

in de Golf pakken. Een journo-

list noemde bijvoorbeeld 16 krat-

ten pils.

De Golf is 1,61 m breed.

Daarin hebt u 'f breed met uw
hele gezin, ook als dit 3 forse

kinderen telt. Van bumper tof

bumper meet de Golf niet meer
dan 3,70 m. Wat handig is in de
stad, bij 't manoeuvreren, -keren

en parkeren.

Dat hij van binnen zo ruim

is en buiten zoveel ruimte voor
uw buren laat, dankt de Golf
voor 'n deel oan de inrichting

van z'n motorcompartiment.
Doarin ligt de motor dwars tussen

de aangedreven voorwielen.

Om te voelen hoe snel het

wegwezen in de Golf gaaf,

neemt u de IQ DIN pk-versie.

Moeiteloos brengt die het in 12,5

sec. van O op ^Q^ km/u en ol

even makkelijk loopt die 160

km/u. En daar worden die zin-

gende motor en u niet moe van!

Ook de Golf-economie doef

ugoed. Zowel de 50- als de 70

DIN pk-motor loopt op normale,

ioodarme benzine, 't Verbruik ïs

resp. 1 op 14,7 en 1 op 14,3 bij

100 km/u constant. Olie verver-

sen om de 7.500 km en niet meer
don "1 keer per 15.000 km een
servicebeurt. Voor velen is dat

1 keer per jaar! 't Is onze VW-
Service met de feilloze Compu-
ter-Diagnose en vaste tarieven

voor onderhoud en reparatie.

,

Goedkoop. Efficiënt.

Hebt u zin om achter een

groot geheim te komen? Kom
naar ons en open dan de klep

vóór en achter van de

Golf/ de Compact-VW

Garage H. Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort.

Telefoon 02507-4565.

G2
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zandvoorts(W
OhfAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

<^^^ m01m
nieuwsblad.

uitgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 2G1.

Kantoor Stationsweg 38, Aakme"r,
telefoon 02977-25141, 5 lijnen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Versch;jnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleip 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelyke kontrakttarieven op
DP aanvrage. Ook komblnatietarie-
ven met de overige bladen van BP.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Burgemeester wacht uitspraak rechter af maar:

Huurder beticht kollege van

esjoemel met landswetten
ZANDVOORT — De heer Th. J. J. Slijkerman voelt zich als inwoner

van de gemeente Zandvoort erg gedupeerd, omdat zijn huurwoning

aan de Haarlemmerstraat in een saneringsgebied staat. Volgens de

huurder geeft de gemeente Zandvoort de huiseigenaar geen opdracht

om het pand op vijf punten te repareren, omdat de woning in een sa-

neringsgebied staat.

'intussen zit ik met de narigheid en bederven lekkages mljn gordij-

nen, meubelen en vloerbedekking. Misschien hoopt b en w dat de be-

woner door deze wantoestanden vanzelf wel opdondert' zo schrijft de

heer Slijkerman in een open brief aan de raadsleden. In de hieronder

volgende brief heeft de heer Siykerman zijn laatste hoop op de raads-

leden gevestigd.

Geachte mevrouw, mijne heren.

Als éénlins Is net moeilijk om een aktie-

fcomltee op te richten en dat moet voor

een gemeente een hele geruststelling zijn.

Voor een gemeente als Zandvoort gaat

dat zelfs zover, dat dan ook de landelijke

wetgevülg maar opzy geschoven wordt.

In het Jaar 1952 werd Ik In mijn woning
'Ingevorderd', hoewel ik daarin al woon-

de sedert 3 januari 1946, op elkaar op-

volgende rechtsgeldige huurkontrakten.

Zoiets kan natuurlöfc niet, maar er was

een presider' van de Haarlemse recht-

bank voor 1 Jig om de gemeente er in

een kortgeding-procedure op te wijzen

'dat de Woonruimtewet 1947 en de hler-

Als de heer Slijkerman stelt, dat wü als

aan burgemeester en wethouders van
Zandvoort niet de mogelijkheid bieden

of destijds boden desondanks tot een

vordering van de hoger aangeduide woon-

ruimte over te gaan'.

Intussen echter had de nietige invorde-

ring wel tot gevolg, dat aan onderhoud

van de woning niets meer werd gedaan.

Zoals de vroegere chef van het Bureau
Hulsvesting het zo'kernachtig uitdrukte:

,

'ü bent Ingevorderd en u begrijpt toch

zeker wel, dat wU niet zo gek zijn om
naar de huiseigenaar een aanschrijving

tot reparatie te laten xütgaan.' Het was
inderdaad in zoverre te begrijpen, dat de
gemeente en mün huiseigenaar/projekt-

ontwikkelaar nu eenmaal hadden afge-

sproken het spel van "quatre-malns" op

één bulk te zullen spelen.

Maar nu bestaat er ook nog een Inspek-

teur van de Volkshuisvesting in de Pro-

vincie Noord-Holland en op diens advies

(lees: aanwijzing) ging er dan zowaar

toch op 19 december 1973 een aanschrij-

ving uit naar de huiselgenaar/projekt-

ontwikkelaar om mijn woonhuis op vijf

punten te repareren. Die hulseigenaar

ging daartegen binnen de wettelijke ter-

mijn van veertien dagen in beroep bij de
gemeenteraad, hetgeen zijn goed recht is.

Maar dan moet de gemeenteraad biimen

twee maanden uitspraak doen over dat

beroepschrift, en dan zien wij weer een

gaatje. Want de behandeling van zo'n

beroepschrift, moet op de agenda van

de gemeenteraadsvergadering geplaatst

worden en wie moet dat doen? Juist:

Wij, het kollege van b. en w, (of mis-

schien wel alleen de 'B'). En als wij dat

laatste nou eens niet doen, dan gebemrt

er niets en blijft die bewoner zitten zoals

1^ nu al vele jaren zit, namelijk in de
lekkages, welke zijn gordijnen, ziJn meu-
belen en zyn vloerbedekking bederven.

Dan dondert die bewoner misschien van-

zelf wel eens een keer op.

Men vergelijke zo'n houding eens met die

van bijvoorbeeld een gemeente als Rot-

terdam, waar het kollege van b. en w.

zijn medeburgers er per advertentie in

de dagbladpers op wüst, dat het een
plicht is van alle huiseigenaren om hun
woningen in een behoorlijke staat van
onderhoud te houden 'ook al zijn deze

woningen gelegen in saneringsgebleden

en bestaat het vermoeden dat ziJ binnen
afzienbare tijd zullen worden afgebro-

ken.' Zou Zandvoort dan tóch In het bui-

tenland liggen?

Maar gelukkig zijn daar dan nog de le-

den van de gemeenteraad, dóór en vóór
het volk gekozenen. Daarom richt ik

hiermede mija oproep tot u. Er moeten
er toch wel onder u ziJn, die nog zoveel ^

Situatie onbevredigend

voor beide partijen

M

Slechts het gedeelte rechts onier wordt
nog bewoond van het grote pand Haar-
lemmerstraat 9. De rest is al dichtgespij-

kerd. Ook het pand op de achtergrond
zal moeten verdwijnen om de bouw van
de appartementen mogelijk te maken.

.,WURF-PRAET»

WULLUR[ V. d. WURFF
Zc zcggrcn, dat onze strandpachtcrs
met Pacse 'n pacr kerstbomc op 't

strand 'n-ille neerzette.

eerbied hebben voor de bedoelingen van
de wetgever dat zij aan het kollege van
b. en w. willen vragen nu eens op te hou-
den met het gesjoemel met die mooie
landswetten en die vergeelde stukken
van 'aanschrijving' en 'beroepschrift* bo-

ven tafel te brengen. Opdat de gemeen-
teraad tenminste de gelegenheid zal krij-

gen zich hierover uit te spreken, zoals

artikel 30 van de woningwet duidelijk

voorschrijft.

Hoogachtend,
Til. J, J. Slijkerman
Haarlemmerstraat 9 Zandvoort

Vervelende situatie

Burgemeester A. Nawün om kommcn-
taar gevraagd blijkt evenals de Iicer SlU-
kcrman met het geval in zijn maas te

zitten. Burgemeester Nav-ijn vindt de si-

tuatie momenteel hoogst onbevredigend
en betreurt liet ten zeerste, dat de fami-
lie Siykcrman de dupe wordt van een ci-

viele zaak.
Burgemeester NawiJn: 'De zaak loopt nu
al een jaar bij de rechter en het is ons
een raadsel waarom de rechter nog geen
uitspraak heeft gedaan. Van de beslissing

van de rechter hangt het af, of de wo-
ning ontruimd moet worden. Zolang er
geen uitspraak van de rechter Is, kunnen
wij de huiseigenaar toch niet op hoge
kosten jagen? Stel je voor, dat de uitzet-

ting door de rechter wordt toegekend,
dan heeft zo'n huiseigenaar zlja woning

voor niets laten opknappen. Maar nog-
maals het is voor belde partijen een zeer

vervelende situatie, die Is ontstaan, door-

dat de rechtbank nu al een jaar wacht
met een uitspraak.

Als de her Slijkerman stelt, dat wil als

kollege hem in de lekkages laten zitten

in de hoop dat hij zijn woning snel zal

verlaten, dan betreur ik die uitspraak

ten zeerste. Alles wat wij doen is de uit-

spraak van de rechter afwachten, ten-

einde de huiseigenaar niet op misschien
onnodige kosten te jagen. Van gesjoe-

mel met de landswetten is dus geen en-
kele sprake'.

Zoals bekend moeten de panden aan het
begin van de Haarlemmerstraat plaats

maken voor appartementenbouw.

STRANDSTOELTARIEF
OPNIEUW IN DE RAAD
ZANDVOOKT— Dinsdagavond 25 maart gaan de Zandvoortse raads

leden opnieuw pratea over de vaststelling van de stoelentarleven op

het strand. Aanleiding is een brief van de Vereniging van Strand-

pachtcrs waarin de raad wordt gevraagd het raadsbesluit van 25 fe-

bruari inzake de vaststelling van de stoelentarleven te herzien.

De vorige maand werd met negen stemmen voor en zeven tegen het

VVD-voorstel aangenomen om het halve dagtarief voor de verhuur

van strandstoelen weer in te voeren.

Verwacht wordt dat dinsdagavond dit halve-dagtaricf weer ter tafel

zal komen, omdat de strandpachtcrs het duidelijk niet eens waren

met dit raadsbesluit. Immers in 1973 werd op verzoek van de strand

pachters het halve dag tarief door de raad afgeschaft.

SLAGERIJ BURGER

TOPSLAGERS
HALTESTRAAT 3 — ZANDVOORT

TOPTIP VOOR VRIJDAG EN
ZATERDAG

MO gram ROSBIEF 5,98
500 gr. vark. KARB. schouder 3,28
500 gram pracht LAPPEN . . 3,98

VOOR DE BOTERHAM
100 gram ACHTERIIAM en
100 gram CORNEDBEEF
normale prüs 3,08 . . nu 2,38

200 gram SLAGERSHAM . 1,98

DE HELE WEEK

1 kilo pracht LAPPEN 'ï.48

1 kilo LAMSBOUT . 7,98

500 gram RAUWE LEVER 1,95

200 gram PORK .

.

1,48

SLAGERIJ BURGER

BETER EN VOORDELIGER

De raadsagenda van dinsdagavond ziet

er als volgt uit:

— Ingekomen stukken.

Voor kennisgeving aan te nemen
— Rapport Verificatiebureau kontröle

financiële administratie algemene

dienst 4e kwartaal 1975.

— Blief d.d. 3 februari 1975 van burge-

meester en wethouders van Gendt,

waarbij wordt verzocht adhesie te be-

tuigen aan een motie van de raad

dier gemeente Inzake de bekostiging

van schoolbegeleidingsdiensten.

Aan de agenda toe te voegen:
— Brief d.d. 12 maart 19T5 van de Ver-

eniging van Strandpachters waarbij

wordt gevraagd het raadsbesluit d.d

25 februari 1975 Inzake de, vaststelling

van o.a. de,stoelentarleven te herzien.

tn handen te stellen van burgemeester

en wethouders ter afdoening:
— Brief d.d. 17 maart 1975 van de heer

H. Paase, waarbij wordt verzocht in

aanmerking te komen voor het inne-

men van een standplaats met een

olleboUenkraam.
In handen te stellen van de burgemees-

ter ter afdoening:
— Brief d.d. maart -1975 van de Vogel-

werkgroep NoordhoUands Noorder-

kwartier betreffende het aanbieden
van het eerste kievitsei.

In handen te stellen van burgemeester

en wethouders om preadvies:
— Brief d.d. 1 maart 1975,van de bewo-

ners van het Schelpenplein, waarbij

klachten betreffende overlast worden
ingediend.

— Brief d.d, 11 maart 1975 van bewo-
ners van de flats aan de Van Lennep-
weg 51, 53, 59 en 61, waarbij wordt
gevraagd het besluit tot aanleg van
een peuterspeelplaats voor deze flats

te herroepen.
— Vervulling Vakatures kontaktkommls-

sie kulturele belangen.

— Aanschafftag van meubilah: i.v.m.ult'

breiding Mariaschool.
— Speelterreln Keesomstraat.
— Verhoging maximumbedrag kasgeld

lening 111.— Verlenging huurovereenkomst kara-

vankamp 'De Duinrand'.
— Verhuur grond aan de VondeUaan.
— Aanschaffing leermiddelen etc. t.b.v,

de Mr. G. J. van Heuven Goedhart-
school (oio).— Vervanging 2 Jollen Zandvoortse Bed'

dingsbrigade.— Schenking scliilderstuk.

— Verbeteren gemeeatewoning Potgle'

terstraat 30.— Rechtspositieregeling voor het perso^

neel van de vrijwillige brandweer.
— Nota 'De toekomst van Zuld-Kenne'

meriand'.
— Voorbereldtagsbeslult Brederodestraat

105.
— Advies kommissie voor de beroep

schriften Inzake beroepschrift J. Ko-
rebrlts.

— Vaststelling bestemmingsplan Dr. C.

A. Qcrkestraat. •

— Rondvraag.

Glasaktie gestopt
HAARLEM— Haarlem stopt per 16 april

de glasaktie, zo hebben burgemeester en
wethouders besloten. De belangrijkste re-

den tot stopzetting is de konklusle dat

het omsmelten van gltisscherven tot

nieuw glas bijzonder veel energie vergt

(olie en gas) en dus extra milieuvervui-

ling oplevert. De opzet van de glasaktie

was juist de milleuliyglëne te verbeteren.

Een bijkomende reden was dat de glas-

aktie méér geld kostte dan opbracht.
Dat geld kan beter worden besteed aan
milieuzaken die wel zinvol zijn, zo meent
het kollege.

3 Zandvoorters mo^en op reis

Max krees de za

Hoos worden de volle zakken met textiel opgestapeld. De opbrengst was een groot sukses.

ZANDVOORT — De Zandvoorters
Tiebben zaterdag met gulle hand gege-

ven aan de aktie 'Geef Max de zak'.

Dankzij het welslagen van de aktie,

zal na overleg net de gemeentelijke

sociale dienst en een maatschappelijk

werkster, drie Zandvoorters die hard
aan vakantie toe zijn en het uitje niet

zélf kunnen betalen, een zeven-daagse

Rijnreis worden aangeboden aan boord
van de m.s. Rijnhaven vaw de rederij

Rijnvakanties b.v. te Rotterdam.

'Zandvoort was een geweldig sukses'

zegt aktlevoerdcr Max- Tailleur. 'Wij

hebben In Zandvoort ruim tien ton
textiel opgehaald en dat betekent dat
we drie Zandvoorters een reis kunnen
aanbieden. Een fantastisch resultaat'.

Max Tailleur houdt onder de kreet

'Geef Max de zak' een landelijke in-

zamelaktio van gedragen kleding, om
zoals hü zegt met het geld van de op-
brengst, mensen gelukkig te kunnen
maken.
De vorige week In alle Zandvoortse
brievenbussen gegooide lege plastiek

zakken, werden zaterdag opgehaald

door acht militairen afkomstig uit de
Haarlemse Ripperda-kazeme en de
Oranje-Nassau kazerne in Amsterdam.
Van 's-morgens negen tot diep in de
avond waren de militairen konstant In

de weer om de zakken gevuld met tex-

tiel af te voeren met drie viachtwagens.
'Op zo'n grote hoeveelheid hadden we
In de badplaats niet durven hopen,
hetgeen wel blijkt uit het feit, dat de
militairen 's avonds nog bezig waren
In Zandvoort', aldus een gelulüiige Max
Tailleur.

OP 19 MAART IS GEOPEND

Pizzeria Ristorante Italiano

'LI DO"
Boulevarci Barnaart 10, Zandvoort, tel. 02507-5440,

met een zeer uitgebreide Italiaanse keuken.

TUnE LE SPECIALITA ITALIANE (alle Italiaanse specialiteiten)

VINI CASAUNGHI (originele Italiaanse wijn)

BENVENUTI — WELKOM.

LANGS DE VLOEDLUK

Indien u liet een of andere plan de
nek wilt omdraaien, doet u het beste

een onderzock-kommissie te laten

instellen. RichcUen

GEVRAAGD:

MODES

AANKOMEND VERKOOPSTER
enige ervaring in de modebranche gewenst.

ERVAREN VERANDER NAAISTER

SOLLICITATIES

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

^^

De lenie begint bij het eerste exclusieve
ITALIAANSE RESTAURANT

..RISTORANTE PIZZERIA"

LA FONTANELLA
BOUWES PASSAGE 2-4— TELEFOON ^785

rr

Specialiteiten:

Lasagna

Spaghetti

Cannelloni

Div. sorteringen pizza's

Komt u ook eens kennis-

maken?
Uw gastheren zijn:

Mario Martino

Enzo Santoro.

Bezoekt u ook eens visspecialteitenrestaurant

„De Meerpaal". Maitre de Cuisine B. L. Roosen.

H.W.GOSTER

Makelaar o.g. ylidNEM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillén-Kontaktlénzen
Haltestr.5Tel.2i74 Zandvnnrt

«ZiekenfondsleveranEler^-^

servioB

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580
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Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht

Zandvoorf

Voor leden komen beschikbaar:

J. De flatwoning Lorcntzstraat 22G, bestaande uit: woonkamer,
3 Slaapkamers, douche. Deze woning heeft blokverwarming.
Huurprijs: ƒ 344,55 per maand.

'1. De flatwoning- Lorcntzstraat .'J87, bestaande uit: woonkamer,
:\ slaapkamers, douche. Deze woning heeft blokverwarming.
Huurprijs: J 344,55 por maand.

3. De flatwoning Van Lennepwcg 22 (1), bestaande uit: woonkamer,
3 slaapkamers, douche. Huurprijs: ƒ 148,05 per maand.

1. Ken gaiage aan de Kcesomstraat met letter G.
Huurjjrijs ƒ 40,— per maand.

5. i;en garage aan de Kcesomstraat nr. "3A.
Huurprijs j 40,— ]3er maand.

Voor do laatsigcnoemde garage hebben bewoners uit liet desbetref-
U'iide flatgebouw voorrang de toewijzing.

De toekenning van de woningen geschiedt volgens rangnummer, de-
gene die hot laagste nummer heeft komt het eerst aan de beurt.

Het bestuiu- verstrekt een bereidverklaring, maar de beoordeling voor
het verkrijgen van een woonvergunning berust bij Burgemeester en
Wethouders; het mkomen van het gezinshoofd is nl. medebepalend in
verband met de hoogte van de maandhuur.

De inschrijving dient schriftelijk te geschieden vóór 25 maart a.s.

10 luir, aan het kantoor van de vereniging Noorderstraat 1 onder ver-
melding van het rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst op donderdag
27 maart a.s. om 14 uur in het gevelkastje Noorderstraat 1 worden
gepubliceerd.

SÜONABSUWES PALACE SAUNA

OMOER NIEUWE DiREKTiEÜ

Voor een gezonde sauna en een

voortreffelijke massage.

Privé Sauna— Familie Sauna
Dames— Heren— Gemengd

Speciale arrangementen voor clubs en
groepen
Massage uitsluitend volgens afspraak.

Voor inlictitingen 02507-3871 Mevr. R. Del Pizzol.

Protestants Goöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport ~ Crematie
Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — Xel. 31 37 53 - 31 04 57

Zandvoort, Kcesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

ZANDVOORT

TEKOOPMAISONNETTE

Cort. V. d. Llndenstraat 2/13 (Dulnzlchtflat)
Bev.: 3 kamers, 2 keukens, 2 douches, 2 w.c.'s,

bergruimte.

Geschikt voor enkele en dubbele bewoning.
Aanv. in overleg. Vraagprijs ƒ IIO.QOO,—

.

Inlichtingen:

MAKELAAR J.H. KONING
Telefoon 02507-4020 en telefoon 02507-2957.

TEr zijn al zwervers genoeg!

Laat uw nest jonge poesjes Iiinnen 24 uur pijn-
loos en kosteloos doen inslapen bij het Kenne-
mer Dierentehuis, vert. Keesomstraat.

Laat uw poes of kater tijdig behandelen.

Zoek hiervoor contact met Dierenbescherming

VANLENT
OPEL-DEALER

ZANDVOORT
De volg:ende auto's staan nu voor u klaar:

1974
Ford Capri II 2300 GT ƒ 13.890,—

1973
Opel Kadett ƒ 6.400,—
Opel Kadett Caravan ƒ 7.950,—
Simca 1100 ƒ S.'JSO,-

1972
Kadett Holiday ƒ 5.900,—
Kadett ƒ 5.350,—
Kadett ƒ 5.300,—

1971
Chevrolet niatiba Coupé .... ƒ 8.500,

—

VAN LENT - OPEL - ZANDVOORT (nrd)

Verkoop en service
Kamerllngh Onnesstraat 15, tel. 02507-53'|6.

Inruil mogelijk, financiering General Motors.

Alle dagen geopend, ook zaterdag.

achteruitrijlampen

2jodiumiampen
extra

gemetaliiseercielak

Dit is onze ientestunt:

CHRYSLER
NEDERLAND

SINCA IMI SURPRISE
met stijlvol vinyldak en 5 extra's

GRATIS autoradio met midden- en langegolf

GRATIS achterruitverwarming

GRATIS achteruitrijlampen

GRATIS 2jodiumlampenextra

GRATIS gemetalliseerde lak

Voeg daarbij alle voordelen die elke Simca 1301 tóch al heeft

(zie onze uitvoerige folders!). Prcefrijden is dan het minste
wat u kunt doen. In een reiswagen die in z'n prijsklasse zijn

weerga niet heeft.

Sinrica1301 Surprise, 11.525;
(incl.STW.afimporleuO

B
CHRKIER

Autobedrijf VERSTEEGE
Pakveldstraat 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 2345

•

ele Uitbreekprijzen
eiding van de WOONMARKT

meubelen en tapijt tegen
FABRIEKSPRIJZEN!
o.a. Wandmeubelen
Eethoeken in Eiken en
Modern

ï zofuist ontvangen VOORJAARSCOLLECTIE
rergordijnstoffen voor SPOTPRIJZEN

Grote sortering novilon, novileum en novivilt en

vinyl op vilt. ONGELOOFLIJKE PRIJZEN

MARKT
Koudenhorn 42, Haarlem

t.o. Catharijnenbrug

telef. 322125- Buslijn 77
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Onze werkplaats is weer

dagelijks GEOPEND
Laat uw brommer of fiets nu VAKKUNDIG

repareren en onderhouden bij de

Zandvoortse Tweewieler specialist

VERSTEEGE BV.
HALTESTRAAT 18. Telefoon 4499.

Wij beschikken thans over een eigen ophaaldienst.

Verkoop— Reparatie— Onderhoud— Rij'wïerverhuur

GEMEENTE ZANDVOORT

Bij de buitendienst van de DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN TE
ZANDVOORT bestaat gelegenheid tot plaatsing van enkele medewer-
kers bij

:

a. Plantsoendienst
Voor de aanleg en het onderhoud van gemeentelijke groenvoor-
zieningen. Het bezit van vakdiploma's van Ie of 2e knecht-ho-
venler is vereist. Het bezit van het rijbewijs BE en/of C verdient
aanbeveling.

b. Tractie
Voor liet verrichten van alle voorkomende werkzaamheden en
het besturen van verschillende middelen van vervoer. Het bezit
van de rijbewijzen BE en C is vereist.

c. Algemene dienst
Voor het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden. Deze
werlczaamheden vragen in het algemeen een goede handvaar-
digheid, technisch Inzicht en aanpak. Het bezit van het rijbe-

wijs BE en/of C verdient aanbeveling.

AANSTELLING.

Aanstelling zal in tijdelijke dienst voor de duur van 12 maanden
plaats vinden, waarna bij gebleken geschiktheid aanstelling in vaste
dienst kan volgen. Salaris van ƒ 1.189,— tot 1.566,— (groep III).
Voor jongeren tm. 20 jaar gelden leeftijdsionen van ƒ 667,— tot

ƒ 1.103,—. sy gebleken geschiktheid Is bevordering naar groep IV
ƒ 1.233,— tot ƒ 1.658,— mogelijk. Kindertoelage volgens gemeentelijke
regeling, vakantietoeslag 7,5%. Vergoeding dlenstgebrulk eigen fiets

ƒ 96,— (met uitzondering van chauffeur), voor werkkleding ƒ 144,

—

per jaar.

Sollicitaties met opgave van leeftijd, referenties, diploma's of rijbe-

wijzen en verrichte werkzaamheden, binnen 10 dagen te richten aan
de directeur van bovengenoemde dienst: Raadhuisplein 4, te Zand-
voort.

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VAN DER POL
ELEKTnOTECHIWEK

OVERVEEN TELEFOON 02S<25 94 91

VRIJDAG 21 MAART

Feestelijke HEROPENING
RICHE ^ Zandvoort

Boulevard Barnaart 67. Telefoon 2543.

SPECIALITEITEN RESTAURANT BAR

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot 2.00 uur

's nachts. Bar geopend tot 3.00 uur 'S nachts.

WE HEBBEN ONS VASTVOORGENOMEN ONZE

GASTEN OP OUDERWETSE MANIER SERVICE TE

GEVEN.

Tot ziens bij RICHE
Uw gastheren W. ZERLAUTH en W. FABER.

J.MI
;

•Anlllransplrant

&V roller

extra

«««II, en als we extra zeggen, dan is dat extra!!!

SMULLEN MAAR! Géén ^öS'- paasprijs:

GILLETTE GïïSCHEERAPPARAAT

gécn_Z,60ZS,95^- paasprijs:

met dat dubbele mesje

voor nog meerscheergenot!

PALMOUI
CLASSIEPAK'NSOK
bekend van radio en t.v. • eerete klas kwaliteit! H

J
maten 39-4'l vaste prijs: ^.SS'- paasprijs: aam

bus

4DDgr.
géén

PAAS-
PRIJS:

GONNY PANTY KNIEKOUSJES
van do bekende "DanIon"-fabnek
effen of gedessineerd géénJt'SÖ'- paasprijs:

ZWARTE KAT KOFFIE ^ pfa
Vacuüm verpakt 250 gram. Deze wereldvermaarde^ Q BHnfi
koffie nu supervoordslig - pak mee en probeeruSfSB BbSBWP

2 rackets met shuttle in foudraalnTBj

géén^S^.^S'maar paasprijs: WWH
Ivoor reserve:! zakje

SHUTTLES stuks I

r««»«aaoa»a«o«s«e»e«««««*»««««<

8X4 DEODORANT

Hefo

. "iSTMtT VRUCHTENVUUlN"

•V \m„» AARDBEIEN „,je

ik^ •"'.HCHO CONSERVEN»"'

* zuinig in gebruik
• geen irritatie van
uw huid!

^ PAAS-
^JSÖ PRIJS:

tar

HERDIIS-YO
een heerlijke vruchtenspread van

puur fruit met suiker.

in aardbeien, kersen of bosbessen

PAAS-
PRIJS:

GAKEIUIBAIHKN
goed gevuld met lekkere rozijnen en vruchtjes

350gram zwaar! PAASPRfJSr^^iSS'

VEERUESBED/fAUTEUIl'SJESTA'
* Chromatisch verzinkte buis
* Witte houtenarmleggets
* 3 cm dikke matras

RELAXERVOOIR IEDEREEN!

tf^l

OU NEGRESGI
heerlijk

roomijs met
chocolade-
laagje

PAAS-
PRIJS:

^J2^

KUIKENROLLADE ;tftfe"n

mals jong mager borstvlees KILO ,>agS"'

ADVOK/VAT fles ^95
van eieren en brandewijn 0.6 liter JiStf ^vB

ROLBESCHUIT
lekkerbros, rol 13 stuks JB&

SPAANSESHERRY
'

MEDIUM of PALE DRY ,.&9€
met origineel garsntiszogst

DONNADOLORES mi' AL95
of MUSKATELLER '"lï^^a
KERSEN opsapgrotepot "198
heerlijk zoet 1050gr..>5S' BB

JUSD'ORANGE liter ^09
zuiver sinaasappelsap POT .AiSS Bh

HEINEKEN PILS
KRAT a 24 FLESJES

fi7ELM0ES.2Ai,?°°gram. jjST £

GESNpnT.flJPMATEMo;-;-.;-;!- -^^^ n

'I

^"MCHMEA? M^ '^'^ - blik

jz^-
ï95 ^^••••••.•.- "='"'«erbl,k

••
J.55-

II S

•••••••••«©5

ie kunt het

AMSTEHDAM: Mercatorplein 49-53/Jan v. Gatcmtraat 79-85/Bilderdijkkadn 41 53/2b Naïsauïtraat 2G-30/Liinbaansgracht 31-32
Tusscfimcer la (winkelcentrum Osdorp)/Delflandplem 186-194/Burg. de Vlugtlaan 133/Joti. Huizingalaan 1B0-188/Motork8de 10 (A'dant Noord)
ZANDVOORT; KerkKraat 19;zWANENBURG: Denncniaan 19a/H00FDD0RP; Kruiiweg 640/GraltcrmMr5traat 28 (Moby Dick Mullimarktl

BEHANGER
STOFFEERDEK
BEDDENMAKEK

J. VAN DEN BOS
BlIderdUkstr. 5. Tel. 3796.

VOOR UW PttlVê,
VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
DrukberU F. M. v. Oeursen
Schoolstraat - Telef. 2507

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn
Azaleslaan II, Heemstede

Telctoon 023-28 62 74

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Eig. mevr E. v. Znndvoorl-

EoUtnk.

Speelg-oetl - Wenskaarten
Slranilartikelcn - Stabo-

bancn.

Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Slntloiisstraat 16 - Tol. 2C58.

Enorniü sortering

Dlciivriczers cii Koelkasten.
Rechtstreeks van labrlck

mot garaiitlo. Bijzondrr laRc

prDzcn.

iVIancx Holland B.V., Koii-

denliorn 32. Haarlem.
Telefoon 023-3153 00.

IrAMPENOLlE
In 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oranjcstr. 7, Zandvoort.

i

CENTRALE VgaWARMiNG
Technisch installatie bureau

IROENESTEI
Ani|)6re.slraat 2/hoek KanierllnRli Oiinesslra.it
Poïithiis 4,9. Zaïidvojirt. Telefoon 5H4.')'.

ÜPrilpl iii.stall - Erk ACl lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZFLFP.nuWPAKKFTTEN

De Bvu-gGmccstcr v.in Zandvoort maakt bokeiid dat ingaande maan-
dag 24 maart 1075 gedurende con maand op de .secretarie, bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening \'oor een ieder ter inzage ligt

liet ontwerp van het bestemmingsplan „Voltastraat en omgeving" be-
treffende een plan voor de bouw van 21 woningen c.a. oi) een terrein

aan do Voltastraal-Kam. Onncsslraat.

Gedurende do termijn van de tcrinzagoicggnig kan ccn wclcr schrif-

telijk bij de gemeenteraad bezwaren togen dit ontwerii indienen.

ZANDVOORT. 13 inaarl 1075

De Burgemeester voornoemd.

A. Nawijn
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WELKOM IN DE
KELCALERIJ KERKSTRAAT

BB
Ter gelegenheid van de officiële heropening

$ben wij de volgende aanbiedingen
OfTIiicRDBui Verder leverbaar:

Mike Oldfield
Tubular bells

Crypto

17,90

18,50

John Lennon
Mind games 18,90 12,50

fe

Bij ons . . . 17,90. Bij ons 11,50 21.00 Bij ons 12,50 18,90. Bij ons . 14,90 14,95. Bij ons

sS

Galerij Kerkstraat 22, Zandvoort. Tel. 2100. —
Ook het adres voor uw bespeelde en onbespeelde cassettes.

WishB^ne Ash
There'IVthe rub

18,90 12,50

King Crimson
In the court 17,90 11,50

James Brown
Hot Pants 21,00 14,90

The Diamond Five met
zang van Greetje Kauf-
feld i' 16,90 12,50

Zandvoortse Vissers

12,50

s geheel YERNICLWD na

ingriipeiide rerbouTring

Nloderne yrijetijdskledin

jeans en jackets

in de ruimste zin des woords

JONGENS EN MEISJES
HORLOGES
17 steens incabloc

v.a. 39,—

ZILVEREN
DAMESHORLOGES
geheel compleet met
zilveren band v.a. 109,—

DAMESHORLOGES
14 kt. GOUD
Zwitsers, 17-steens
incabloc 79,^—

HERENHORLOGES
grote sortering in voor-
raad. Bijvoorbeeld:
Duikershorloge v.a. 47,—

Alle reparaties

worden in eigen

atelier vakkundig

uitgevoerd.

JIJWILIEÜ V. D. K
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8— TELEFOON 6950

Grd'fé sortering

STIJLKLOKKEN

o.a. Zaanse klokken in 7

uitvoeringen v.a. 125,—

MODERNE
KEUKENKLOKKEN
metaal met bat.uurwerk

v.a. 44,S0

GOilDEN STERREN-
BEELDEN ' v.a. 35,—

GOUDEN COLLIERS
v.a. 39,

—

LETTERBROCHES 14 kt.

49,50

STERRENBEELDEN
ZILVER v.a. 4,50

P
ZILVEREN ARMBANDEN

v.a. 23,-

GROTE COLLECTIE
RINGEN

Vanaf zaterdag 22 maart
bent U van harte welkom

Kerkstraat 22— Galerij 12-1 4. Tel. 02507-2949.

BLOEMENMAGAZIJN

//

N W

n

Voor al uw bloemwerk en exclusief voor
Zandvoort de enige bloemenzaak met aparte
en exotische planten.

ISulkslotcmiePipIcl" 22. Ambleidnm-N. Telefoon 27 06 26
linrtliovcnstrnnt 67. Amstcvdnm-Z, Telefoon 72 42 92
„Unlciv" Kcrkslinnt 22. Zandvoort Telefoon 02507-2720

Feestelijke OPENING
zaterdag 22 maart a.s. van

il^^

met NOTEN— volledig assortiment

DROP— 30 soorten

WIJNEN— een uitgebreide sortering

SPECIALITEIT— Zwitserse wijnen

DAGELIJKS GEOPEND VAN 9 TOT 6 UUR

Winl<elgalerij Kerkstraat 22-10.

i....... &iij tiiUia.^

'm
4 .", > t?6*i V*'m "^h.

Kerkstraat 22

Galerij ^6

Zandvoort
02507-5951
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Gratis psychisch advies in Gezondheidscentrum ^j^EEKEND

^Kwalen van kinderen M^i^
zijn veelal protesten

9

ZANDVOORT — Vanaf februari kunnen ouders, die problemen met
hun lünderen hebben elke tweede en vierde woensdag van de maand
van iialf tien tot half twaalf terecht voor psychologisch advies in het

Gezondheidscentrum aan het Beatrlxplantsoen. Het is een gratis

dienst, die de 33 jarige, in 1970 aan de universiteit te Amsterdam in

de psychologie afgestudeerde Yvon Vellinga verleent aan de gemeen-

te Zandvoort. Dagelijks kunnen er tussen twaalf en twee uur afspra-

ken gemaakt worden via het telefoonnummer 2103. maar bepaald

roodgloeiend heeft de telefoon van Yvon tijdens die uren nog niet

gestaan, hetgeen kan betekenen, dat er in Zandvoort geen behoefte

bestaat aan psychologisch advies.

Yvon gelooft daar echter niet in, want
de ervaring heeft geleerd, dat er in elke

gemeente gezinnen zlJn, waarbinnen de

ouders worstelen met problemen met hun
jonge kinderen. Op de vraag of het dan
misschien drempelvrees is van de ouders

antwoordt Yvon: 'Velen denken dat, wat
je voor niets krUgt dikwijls niet goed is

en ik heb de indruk, dat die gedachte er

mede de oorzaak van is. Bovendien zoe-

ken de ouders de oorzaak van problemen
met kinderen niet bij zichzelf. Dat is ook
wel te begrijpen, want ledere moeder is

ervan overtuigd, dat zij haar kind de
juiste opvoeding geeft. Ontstaan er des-

ondanks problemen, dan zegt men: als

baby was mijn kind al lastig. Het is nu
eenmaal een' lastig kind en daaraan valt

niets te veranderen.

Wel behoefte
Dat er behoefte Is aan instellingen,

waarheen ouders met problemen verwe-
zen kunnen worden bewust het medisch
opvoedkundig bureau, dat vrUwel in elke

grote stad gevestigd is. Deze bureaux
zü'n in tegenstelling tot het nieuwe kon-
sultatiebm-eau in Zandvoort niet gratis.

Yvon Vellinga is met haar konsultatie-

bui-eau in het Gezondheidscentrum de
stap tussen de ouders en het MOB. Als

de ouders verdere begeleiding wensen
stuurt zij zo door naar de psycholoog of

deskundigen verbonden aan deze Instel-

lingen.

Yvon voert verschillende redenen aan,
waarom zy dit unieke (omdat het gratis

is) projekt is begonnen en zq vertelt:

•Vanaf medio 1973 krijg ik in Zandvoort
patiënten van huisartsen. Allemaal men-
sen met fysieke klachten, die ik binnen
zo'n kort mogelijke tyd van htm klach-
ten probeer af te helpen. Ik doe dit zo
snel mogeiyk, omdat er maar weinig ver-

zekeringen zljn, die deze behandeling
vergoeden.
Daarom zou langdurige behandeling een
kostbare zaak voor de patiënt worden. Ik
stel snel een diagnose om zo vlug moge-

lijk met de therapie te kunnen begimien.

Het komt ook wel eens voor, dat ik niet

eens aan de therapie toekom. Dat betreft

de mensen, die niet gemotiveerd zijn.

Aan die mensen heb ik niets en ik stuur

ze dan ook weg. In die gevallen heelt

behandeling weinig zin en dat is zonde
van hun geld en mün tyd.

Watlenbolletjes

Door dit werk ben ik er achter gekomen,
dat de oorzaak van de fysieke klachten
veelal ligt aan de vroegere jeugd. Uit die

periode zijn veelal de problemen voort-

gekomen en daarom heb ik besloten een
gedeelte van mijn vrlJe tijd op te offeren

aan k-ideren tot zeven jaar. Een kind
kan in de pubertijd ook nog wel veran-
derd worden, maar het is vrU laat. Je
moet een Iaat stadium niet afwachten,
als je dat stadium voor kan zijn.

Door kinderen tot zeven jaar te behan-
delen hoop ik, dat de fysieke Idachtcn op
latere leeftyd minder worden.

De problemen komen, omdat kinderen
, het tegenwoordig veel te gemakkelijk
hebben. Het zijn net zachte wattenbolle-
tjes. In alles krijgen kinderen hun zin.

Ze worden zelfs beschermd tegen de
maatschappti waarin ze straks terecht

komen, terwijl het omgekeerd zou moe-
ten zijn. Als een Icind een fiets wil heb-
ben, dan krijgt hij er een, terwijl het be-
ter zou zijn als zo'n kind het idee zou
worden gegeven, dat hü een fiets ver-
diend heeft, dat hij er iets voor gedaan
heeft.

In Amerika vind je dat nog. Daar wor-
den de Itlnderen opgevoed om zelf hun
zaken te regelen. In de vier jaar, die Ik
daar gewoond en gewerkt heb is me dat
erg opgevallen, in Nederland is meii erg
gemakkelijk. Door vele hulshoudelüke
elektrische apparaten heeft de huis-
vrouw het gemalckelijk gekregen. Maar
het is vreemd; hoe makkelijker je het
hebt, hoe makkelijker je het wilt heb-
ben en dat is vaak de oorzaak, dat kin-
deren op straat worden gestum'd als ze
zich vervelen.

(Adv. Ingez. Meded.)

Geloven
doenweallemaal

Je zegt: ik geloof niet

En wat bedoel je dan?
Dat je niet naar de kerk gaat,

niet bidt, dat je niet vroom
bentMaargeloofjedan niet?

Je stapt in de trein en je

gelooft dat je veilig zit. Je
stapt in de auto en je gelooft

dat je tegenligger ook
rechts houdt. Je draait de
kraan open en je gelooft dat

er water uit komt. Je zet

een elpee op en je gelooft

dat er muziek op staat.

Geloven is dus: vertrouwen.
En zonder vertrouwen kun
je geen stap doen.
Vertrouwen doen we alle-

maal. Geloven doenwe
allemaal.

Interessante vraag: wat
geloof je allemaal? Jezelf,

je vrouw, je kinderen,

je kollega's, wildvreemde
machinisten en technici.

Je vertrouwt van alles en
nog wat. Behalve God?

Enkele kerken inuwomgeving
Landelijk adres: Postbus 71, Baarn.

De rekening koml laler

Ouders zouden juist wat meer aandacht
aan hun kinderen moeten besteden. Je
moet kinderen nu eenmaal aan de praat
houden, dan komen de problemen eruit,

maar wat gebeurt er nu? Een kind, dat
nare dingen onthoudt, zoals ouders die

ruzie maken, en èr niet over kan praten
kropt de problemen op. Zo'n kind kan
ongehoorzaam worden, in z;jn bed gaan
plassen, gaan stotteren of op alles nee
gaan zeggen.

Ouders denken dan v :lal dat het een
kwaal is, maar het is in de meeste ge-
vallen niet meer dan een protest. In de
periode tot zeven jaar staan kinderen
erg onder de invloed van hmi ouders. Ze
nemen bepaalde normen over en die kun-
nen wel eens verkeerd uitpakken. Later
denken de ouders dan, wat heb ik ver-
keerd gedaan en de moeilijkheid is, dat
ze voor zichzelf niets verkeerd hebben

gedaan. Een Icind kan met zorg en toe-

wijding zü'n opgevoed, terwijl er op latere

leeftijd toch problemen met de ouders
ontstaan. Ik zeg altijd maar: Geniet nu
van je kind en betaal later de rekening.
Dat kan veranderd worden, maar dan
moeten de ouders niet de schuld zoeken
by het kind zelf als dat vervelend is.

Men moet gaan beseffen, dat de schuld
dikwijls by de ouders gezocht moet wor-
den, want die menen het vaak te goed
met hun kind.

De ellende is echter, dat dit zo'n gevoelig

punt is voor de ouders. Bewust heb ik

het Gezondheidscentrum als konsultatie-

bureau gekozen, omdat het een ver-
trouwde omgeving is, voor de Jonge moe-
ders. Ku ik daar zit hoop ik maar, dat
de ouders het belang gaan inzien van
de psychische gezondheidszorg. Pas als

men dat belang gaat inzien kan liet

nieuwe konsulatiebureau een sukscs wor-
den in Zandvoort.'

TOZ in de ether
ZANDVOORT — Het was een byzondere
belevenis om zondagavond in de Bloe-
mendaalse radlokerk de koralen uit de

Johannes Passion van Bach te mogen
beluisteren als omiysting van een kerk-
dienst, uitgaande van de bekende 'kerk

zonder grenzen'. De prediking van do-
minee Joh. C. Baumfalk uit Amstelveen
was in het kader van de lijdensweken
toegespitst op het onderwerp 'de schuld-
vraag'. Hierin stelde hy de verantwoor-
deiykheid en de verantwoordeiykheden
voor de kruisdood van Gods eigen zoon
in de aktualiteit. Een vraag waaraan
niemand, ook in onze dagen, niet ontko-
men kan.

Het toonkunstoratoriumkoor Zandvoort
viel de eer te beurt deze dienst te mogen
omiysten met bovengenoemde koralen.
Het geheel stond onder leiding van diri-

gent Piet Halsema, terwyi de orgelbege-
leiding werd verzorgd door de vaste or-
ganist de heer Adriaan Verschoor. Het
verrassende optreden van TOZ in deze
dienst vei-Ieidde de kerkgangers aan Ijct

einde tot een spontaan applaus. Dit ove-
rigens ongebruikeiyke einde van een
kerlcdlenst mag de Bloemendaalse ge-
meente gaarne vergeven worden, want
het gebodene stond dan ook op een bü-
zonder hoog peil. Aanstaande zondag-
moi'gen zal deze dienst over de radio te

beluisteren zyn op golflengte 245,3 m
-1223 KHZ.

POSTKANTOOR
Goede Vrijdag 28 maart geopend tot

19.00 uur.

Weekend 22 en 23 maart
ARTS:

inlichtingen over de weekenddiensten
worden verstrekt via het telefoonnum-
me' van de huisarts:

dokter Anderson — 2058
dokter Drenth — 3355

dokter Flleringa — 2181

dokter Mol — 5091

dokter Zwerver — 2499

dokter Bouman — 5091

TANDARTS

:

b'u afwezigheid belle met 023-313233

WIJKVERPLEGING

:

zr. C. Havers, Gasthuisliofje 27, tele-

foon 2791
APOTHEEK:
van zaterdagmiddag 1 uur af tot

maandagmorgen 8 uur:
Heemsteèdsche Apotheek, Binnenweg
98, Heemstede, telefoon 282808

Voor patiënten die niet over een eigen

vervoer beschikken is na overleg met
de inspekteur van de volksgezondheid
voor de geneesmiddelen in Noord-Hol-
land een speciale regeling getroffen,

die door de behandelende arts zal wor-
den uitgelegd

VERLOSKUNDIGE:
mevr. Chr. Oudshoorn, Linneausstraat

3, flat 2. tel. 4437
HULPDIENST:

tel. 023-243340

DIERENARTS:
bU afwezigheid van de gewenste arts

raadplege men uitsluitend telefonisch

de Veeartsendlenst te Haarlem, tel.

023-313233 '

STORINGSDIENST GASBEDRIJF:
tel. 3737 (ook buiten kantooruren)

POLITIE:
tel. 3043

BRANDWEER:
tel. 2000

Drankkontrole
ZANDVOORT — Tijdens de regionale
drankkontrole In de nacht van vrijdag
op zaterdag heeft de Zandroortse politie

344 auto's aangehouden.

Voor zeven automobilisten kwam de
blaaspüp tevoorschUn, met het resultaat
dat in drie gevallen een ryverbod kon
worden opgelegd. Aan één bestuurder
werd na de bloedproef een proces ver-
baal uitgedeeld.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zyn als volgt:

vrydag 21 maart 8.46-21.26

zaterdag 22 maart 10.07-23.03

zondag 23 maart 11.51-23.40

maandag 24 maart 0.35-13.02

dinsdag 25 maart 1.32- 13.52

woensdag 26 maart 2.17-14.36

donderdag 27 maart 3.01-15.20

vrydag 28 maart 3.43-16.01

Springty ; 29 maart
Doodty : 23 maart

Voor het berekenen van de la.igwater-

standen gelieve men by bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten by te tellen.

Heriimeringen aan eea fel bewogen periode

ZANDVOORT
in deBEZETTINGSTIJD
Een vergelen dorp
In mün vorige artikel vertelde ik reeds,

dal Zandvoort van eind 1943 af een stil,

vergeten dorp was. Dal het enige deel,

waar men nog vrij kon rondlopen, het
centrum was. De rest was of afgcI)rokcn,

of omgeven door mijnenvelden. Waar-
schuwingsborden, mei lugubere doods-
koppen erboven, daaronder een paar gc-
lu'uistc doodsbccndercn en de waarschu-
vring: 'Achtung, Minengefahr' gaven die

plaatsen aan.

Die mynen lagen zelfs In enkele voor-
tuinen in de Kostverlorenstraat, terwyi
de gehele Julianaweg, Wilhelminaweg en
alle daar liggende straten één aaneen-
gesloten geheel vormden' van mUnenvel-

den. Het oude 'plan Noord' was niet meer
toegankeiyk. De huizen stonden er nog
wel. maar ze waren onbewoond en alle

sanitair was eruit gehaald. Het strand

was gesloten. By de opgang vanaf het
strand aan de Strandweg stond een me-
ter dikke betonnen spermutir met slechts

een nauwe opening aan de kant van het
voormalige 'Muluru', een opening, waar
nauweiyks een wagen doorheen kon
(waarover later meer).

Op het strand stond de 'Atlantic wal'.

Een barricade van dlicke houten palen

met daarboven op en ertussen de be-

ruchte zeemynen. Grote platte panne-
koeken lykend, die uiterst gevaariyk en
explosief waren. Wanneer het stormde,

spoelden ze dikwyis van de kop van de
palen af en werden door wind en golven
onder het zand gewoeld, waar ze even-
eens een groot gevaar opleverden, omdat
de plaats, waar zo'n ding lag, vanzelf-

sprekend niet bekend was.
Degenen, die wel op het strand mochten
komen — en dat waren er slechts enke-
len met een 'spezial Ausweis' waaronder
ook ik. geraakten daaraan gewend. Dik-
wijls vertoefde ik op het strand, om ko-
len te zoeken, want brandstof was er niet

meer. In tyd van een paar uur had je

een half .mud zak vol. Het was raar spul,

want er zat van alles tussen. Soms ge-

beurde het wel. dat wanneer je het de
kachel stopte, er een flinke knal volgde.

Hoe dat kwam, daarover maakten we
ons niet druk, het was in elk geval lek-

ker heet. Tussen de palen en de mynen
door gingen we zelfs 'trekken'. We vin-

gen wel eens wat garnaal en kleine plat-

vis, waar je doorheen kon kyken. Dat
alles maalde ik dan door de gehaktmolen
en moeder de vrouw bakte er viskoekjes

van. 't Smaakte nog lekker ook!

Die hongerwinter zelf st^l ik my voor

nog apart te behandelen. Daarover al-

leen zou al een boek te schryven zyn.

Eveneens wil Ik dit doen wat betreft de
gebeurtenissen op en rondom 'Dolle dins-

dag'.

Namaakstrand
Naarmate het strand langer gesloten was,

zocht men toch naar mogeiyklieden ter

vervanging van de strandgenoegens. Men
vond die aanvankelUk by de vyver in het

vijverpark. Men baadde en zwom er naar
hartelust, doch lang duurde ook dat ge-

noegen niet. De Duitsers kregen er de

lucht van en kwamen eveneens naar dit

geïmproviseerde lustoord.

Eerst waren dit de Brits-Indiërs. Toen
deze verdwenen en de Georglërs als be-

zettingstroepen liun Intrede deden, ble-

ken die geen zwembroeken te hebben.

Geen nood, ze sneden eenvoudig een zon-
nescherm aan stukken en maakten daar

een zwembroek van, hetgeen tot gevolg

had, dat er al spoedig geen zonnescherm
meer in Zandvoort te bekennen was. De-
genen, die nog een ongeschonden exem-
plaar bezaten, borgen het ijlings op, in

afwachting van gelukkiger tüden. Toen,
op een goede — of kwade — dag, brak

'de ziekte van Wei!' uit, Heel wat men-
sen werden ziek en de Ortzcommantan-
tur sloot het 'nnmaak-zwembad'. Nog

Een viertal mini-foto's, gemaakt door de
heer K. C. v. d. Mije Pzn. (ome huidige

wethouder), die de troosteloosheid van
ZanCvoort in die laatste oorlogsjaren

duidelijk demonstreren.

wat later kon men er niet eens meer bu-
komen. want het gehele omringde ge-

bied werd één groot myncnveld.

Onvrijwillig bad
Dat onze onvergeteiyke Georglërs nu ook
weer niet zulke lekkertjes waren, moge
biyken uit het volgende voorval.

Het was daags na Pasen eind april '44.

Ik was op myn bureau, het arbeidsbu-

reau, dat toen gevestigd was boven het

oude Postkantoor, waar ik ook woonde.
Plotseling werd de rust verstoord door

een hevig tumult. In de zaak, waar vroe-

ger Hoyng's geschenkenliuis gevestigd

was, naast het bureau van Publieke Wer-
ken, was toen de kapperszaak van de
heer J. de Roode. Samen met zyn twee
zoons dreef hy deze zaak.

Plotseling kwamen deze drie. met de

handen in de nek en omgeveu door een
aantal Georglërs onder aanvoering van
een luitenant naar buiten. Met getrok-

ken pistool en de bajonet in de rug wer-

den ze onder hevig gekrys naar het po-
litiebureau gebracht, dat toen in het

raadliuis in de Haltcstraat gevestigd

was. Al spoedig kwam men er — he\'ig

opgewonden — weer uit. Door de Kerk-
straat werd het drietal naar het strand

gebracht en by het voormalige zuider-

bad de zee in gedreven, gekleed in liun

witte kapperjassen. Tot driemaal toe

herhaalde zich dit. Wanneer ze uit zee

kwamen, rolden de Georglërs hen eerst

enkele malen door het rulle zand. waar-

na ze weer de zee in moesten. Daarna
werden ze opgesloten In een daar aan-
wezige scliuilbunker. Het was toen 's

avonds half vyf en eerst om half elf liet

men de drie mannen, doornat, onder het

slik en rillend van kou, naar huis terug

lopen. Wat was er nu eigeniyk gebeurd?

De heer de Roode maakte in zyn zaak

by het scheren gebruik zowel van papie-

ren servetjes als van handdoeken. Die

laatste waren In die tyd erg schaars. Ge-
heel onbewust had hU de luitenant een

papieren servet omgedaan, maar deze

zag daarin zeker een soort discriminatie

teu opzichte van zyn ondergeschikten

die toevallig een handdoek kregen. Hy
werd daarover zó woedend, dat hy in de

winkel een ware ravage aanrichtte. Hy
sloeg alles kort en klein en mepte er met
de kolf van zyn revolver op los. waarby
het trio de Roode bloedend verwond ge-

raakte. Zelfs dreigde hy. de heer J. de

Boode te zullen doodschieten, want hy
wilde 'lappen' en geen 'papieren.'

Mevrouw de Roode kwam tussenbeide en
daar zU zelf van Duitse afkomst was,

wist zy de zaak wat te sussen, anders

zou de woedende luitenant in de zaak

zeker hebben gesclioten. Maar toch bleek

laat op de avon.I de bemiddeling van de

Ortzcommandantur nodig, om het drietal

weer in vryheid te krygen.

Op zichzelf misschien een onbeduidend

voorval, maar In het stille Zandvoort

van loen was het een gebeurtenis, waar-

over men nog heel lang sprak en hel ty-

peerde wel heel bijzonder de lichtge-

raaktheid van deze Georglërs. Zelfs nu
nog weten reien van de toen in Zand-
voort wonenden, zich dit voorval Ic her-

inneren, waaronder In de eerste plaats

de familie de Roode zelf. die gelukkig

nog altöd in leven Is en die het u nog
van A tot Z kan verhalen.

wordt vervolgd

C. Kuyper sr.

Met oog en oor

de badplaats door
Paard Irapl hond doud
Een inwoner van Zandvoort, wiens
naam en adres mij lickcnd -/.Un,

zond mü ter publicatie onderstaand
schrijven:

'Een droevig protest.

Ik wil by deze een ernstig ongeluk
onder de aandacht bi-engcn van al

degenen die zo gaarne op ons mooie
strand wandelen. Zondag 16 maart
om 10 uur reed in volle galop voor
de Rotonde een ruiter te paard een
liond zo afschuweiyk aan, dat het
verminkte dier kort daarna afge-
maakt moest worden. Groot verdriet
voor de eigejiaar! Maar wat is or

niet nog verdrietiger, onbescliaam-
der, etc. om als beryder van een
edel dier liet slachtoffer te bezien
als 'maar 'n hond' en zonder hulp of

enig medeleven spoorslags te ver-

dwynen?
Zowel het paard als de hond behoe-
ven een baas die hen geleidt, dus
over schuld praat ik niet. Maar ik

gun de gedupeerde inwoner weer
eens zo'n lieve hond en het prachti-

ge paard een nieuwe ruiter, even zo

edel als zU te boek staat. O ja, myn-
heer dierenvriend, er lopen ook wel
eens kinderen wat achteloos op het

strand. Getuigen van dit voorval

zyn er in overvloed bekend.'
Dit was de brief. Ik heb deze brief

besproken met enkele prominente
figuren uit de ruitersport-wereld.

bestuursleden van plautseiyke rui-

terverenigingen. Zy betreurden het
voorval ten zeerste, doch wezen er-

op, dat niemand precies weet, hoe
het ongeval zicli heeft toegedragen.
Een loslopende hond wil nog al eens
achter een di'avend paard aangaan,
vooral als dit dier in ren-galop gaat.

zy proberen het dan in de achter-
benen te byten en iiet paard slaat

terug. Het kan best zyn, dat dit ook
hier het geval is geweest en dat de
ruiter van dit alles niets heeft ge-
merkt, reden waarom hy is doorge-
reden.
lu elk geval wordt er een onderzoek
naar ingesteld. Overigens blUven
loslopende honden op het strand,

ook in de tyd dat dit is tocgesla.in,

steeds een gevaar, men kan ze be-

ter aan de lyn houden en waiuiecr

ze eens willen hollen, doe dit dan in

de duinen, maar een ellendige ge-

schiedenis biyft het wel.

Verwaarloosde jjoiicy?

Nu wc licl toch over paarden heb-
ben: vorige weck schreef ik dat een
poney, die graast in de zuiderdui-

nen, aanhoudend van zün ketting
wordt losgesncden.

Ér is nu een mevrouw geweest, die

daar viakby woont en heeft gekon-
stateerd, dat het dier geen enkele
bewegingsvryheid had. zy heeft het
dier. dat stond in z'n eigen drek.

meerdere malen water gegeven en
beweerde, dat het vast stond aan
een ketting van nauweiyks drie me-
ter. Volgens haar werd het dier ver-

waarloosd en kreeg af en toe maar
eens een paar suikerklontjes. De
eigenaar van de poney kennende,
meen ik deze beweringen in twyiel

te moeten trekken want hy is zeer

gehecht aan liet dier.

Bovendien woi'dt meerdere WiiIen

vergeten, dat zulke poney-paardjes
gewend zyn in de vrye natuur te le-

ven, zy vragen niet om een stal.

docli gevoelen zicii liet beste in de
buitenluclit. zowel overdag als 's

nachts. De ketting, waaraan hu
staat heb ik zelf gezien, die is tien

meter lang. Er zyn enkele dagen
geweest dat die maar drie meter
was, omdat men er een stuk had af-

gesneden en het enkele dagen duur-
de, voor een nieuwe gekocht was.

Wel zou door de eigenaar kunnen
worden overwogen, een eenvoudig
afdakje te maken met golfplaten

opdat het dier by zware regenval

bescliutting zou kunnen zoeken.

Zij zag Abraham
Zaterdag was het groot feest in liet

verenigingsgebouw 'De Krocht'. Rie,

(van Es) de huishoudslcr van pas-

toor Kaandorp, werd op 17 maart 50

jaar en dit was voor een aantal ge-

trouwen aanleiding, haar eens da-

nig in de bloemetjes te zctlcn.

'Rie,' zoals ze algemeen bekend is.

braciit tot nu toe vrywel haar ge-
hele leven door m dienM van ver-

.schillcnde pastores. Voor zy naar
Zandvoort kwam, was zij werkzainii

in de Beemster. Er waren vele

vi-iciidcii en bekenden gekomen, o.a.

uit Hillpgom en Noordwykorhoul om
liaar geluk te wensen met het feit.

dat zy nu 'Abraham ging zien', Tal-
ryk waren de geschenken, die zy
ontving en 's avonds was er met
iiaar direkte getrouwen een diner,

v;aarby ook oud pastoor Cleoplias
tegenwoordig was.
Het was een intieme aangelegen-
heid, die strikt geheim werd gehou-
den, ma.nr ik mag deze verdiende
beloning voor zoveel jaren trouwe
dienst in deze nibnck tocli wel oven
vermelden. Ik doe er zeker zeer ve-
len in Zandvoort een genoegen mee,
omdat Rie om haar prettig en
vriendelijk optreden in brede kring:

is geliefd en wordt gewaardeerd.

•k tv

•is-

Een nare vergissing
In mij vorige 'Oog en oor' sclirccf

ik erover, dat 'In het huis in de dui-

nen' op 81-jarige Iceftyd was over-

leden Rick IJonsct-lliirsl. Dit is

aanleiding geworden (ot een nare
vergissing, die ik persoonlijk heel
erg betreur en graag even wil recht
zetten.

Inderdaad was zij indertyd de cciit-
genote van de bekende Zandvcortse
toonkunstenaar Jac. Bonset. Maar
het was niet Riek Bonset-Hor.st. die
overleed, maar haar zuster Joliaii-
na Christma, die met Jac. Bonset
gehuwd ^vas. Beide zusters Horst
huwden indertyd met twee gebroe-
ders Bonset, waarvai. de een de
toonkunstenaar was en de andere
een vrij hoge funktie bekleedde ui
het bankwezen. Na het overlijden
van hun echtgenoten kwamen bei-
de zusters Inwonen in 'Het huis in
de duinen', waar Riek BoiLset nu
ook nog altijd haar gaven in woord
en geschrift, o.a. m liet tydschrift
'De Golfslag' ten toon spreidt,
zy is thans 72 jaar. en alles wat er
in de laatste Golfslag staat, gaat ge-
woon door, want Riek Bonset is nog
zeer vitaal. Maar alles, watjk over
haar schreef en dus eigenlijk voor
haar zuster bedoeld was, daarvan
neem ik geen woord terug, want ook
zy liielp de toonkunstenaar Jac.

Bonset by zijn vele muzikale werk-
zaamheden en trad bovendien als

zangeres meerdere malen in beslo-

ten kring op. onder andere in ge-
vangenissen en voor liefdadige doel-
einden. En alles wat ik over Riek
Bonset-Horst schreef, moet zy voor-
lopig maar vergeten en ik lioop dat
dit vergeten nog heel lang mag zyn,

-ir

Ecrsie paasdag dichl
De Federatie Ilandclsvercniging-
Ilanzc is druk doende van ons ge-
meentebestuur ontheffing te ver-

kregen om op eerste Paasdag, zon-
dag 30 maart de winkels gesloten te

moeten houden.

Volgens een verordening in de Win-
kelsluitingswet mag men eigeniyk
pas open met ingang van 1 april.

Het is dus wel een ongelukkige sa-

menloop van omstandigheden. Ik

weet niet, of ons gemeentebestuur
deze goedkeuring kan verlenen of

d,it daarvoor toestemming van ho-
gere instanties eerst moet worden
gevraagd. Van liarte hoop ik, dat de

tliaiis verwoed aangewende pogin-
gen om alsnog ontlieffing te verkvy-

Ren, sukses zullen liebbon. En wat
zoudl u dan denken van op zaterdag

29 maart open tot 9 uur? De Paas-
dagen zyn voor onze neringdoenden,
— mede met het oog op liet ver-

wachte drukke bezoek — uitermate
bciangryk!

li

Weckend 22 en 23 maart

NEDERLANDS HEUV. KERK
10.30 uur ds. C. Matahcru
Jeugdhuis: 10.30 uur jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
10 en 19 uur ds. M. Uitenboscli, Slecn

RADIO BLOEMENDAAL
9.30 uur ds. D. J. Roos; 16 uur ds. W.
van wyfc; 19.30 uur ds. Joh. C. Baum-
falk, Amsterdam

NED. PROTESTANTEN BOND
10.30 uur kerkdienst, prof. dr. A. v.

Biemen, n.h„ Bentveld

ROOMS KATHOLIEKE KERK
eucharistieviering met medewerking
van dames- en herenkoor. Bykerk-N.:

eucharistieviering met orgel en samen-
zang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
tot nadere aankondiging Madoerastr.

1, Hoarlem-N.; zondag 9.30 en 16 uur,

woensdag 20 uur

NED. CHR. GEM. BOND
voorlopig geen samenkomst in huize

'Pniël'. Nadere inlichtingen tel. 4778

JEHOVA'S GETUIGEN
inlichtingen D. v. d, Pluym. Paradys-

weg 16, tel, 6812

VOLLE EVANG. GEM.
ledere dinsdag 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15

ZAISDVOORT
Geboren:
Johan Roelof, zv Jolian Anton Mey en

Elisabeth Maria Aalljc Recmeyer.

Gcboro! buiteJi de qcmemtc:
Sliaiitl Clairc Anne, dv Lionel Georgc

Metz en Clairc Maria Johanna Nienliaus;

Jessica Tamara, dv Alfons Nicod.'mus

Doorson en Nelly van wyngaarde: Wcn-
dy Ingeborg, dv Jacob Paap en Olga

Louise Ory.

Ondcrlrowod:
Peter Janssen en Sandra Nicóle Ko.st;

Roelof Johannes Hoogciidoorn en Hille-

gonda Wilhclmina Brugman; JohwuiGS
Hendrikus NUenluils en Astrid Helonn,

Jacoba van der Moolcn; Robbert Willem

André Jorritsma en Rcnée Ale.vandra

Stoute; Francois Adricn Byvoct en Ma-
ria Anna Petronella Henrica van Laar-

hoven; Jaeov Marcu en Mariamie Louise

ter Bruggen.

Gehuwd:
Peter Paul Barten en Barbera Maria Lu-
dovica van Haastcr; Hans Drost en Jo-

hanna Catharina vaii Putten.

Overledcv.:

Ella Ricardo. 55 jaar, gehuwd met Joel

Charles den Hartog.

Overleden bitiien de gemeente:

Maria Cornclia van Haastcr, 61 Jaar:

Kees Krooke, 79 jaar, gehuwd met Anna
Drent.

I
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Voor de vele blijken van belangstelling bij het over-
lijden van onze vader

JANUS ANTONIUS ZANTVOOKT

en onze tante

MAAIKE KOPEB-MINK

betuigen wij onze hartelijke dank.

Uit aller naam:
H. Zantvoort
J. A. Zantvoort-v. d. Bruggen

KONTAKTLEHZEN

DANKBETUIGING
Aangezien het voor ons on-
mogeiyk is een ieder per-

soonlijk te bedanken, wil-

len wij langs deze weg onze
liarteiyke dank betuigen

voor de vele bloemstukken,
cadeaux en blijken van be-

langstelling ontvangen en
ondervonden tijdens ons 40-

jarig huwelijksfeest.

D. STOBBELAAB
• A. STOBBELAAR-PAAP

Bilderdijkstraat 8,

Zandvoort.

Dat een kat 30 een hond 42

en een paard 40 tanden en
kiezen heeft dat kunt u le-

zen in onze boeken.
Wij hebben een grote sor-

tering op dierengebied.

Vers van de pers: Het Bou-
vier Boek.
Dierenspeczaak Wezenbeek,
Bouwes Passage 17, Zand-
voort, tel. 02507-5734.

EIKA KAARSEN
in 8 kleuren.

Spec. aanbieding ƒ 2,25.

Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

Óölf ypor'u he.ejiïKontaktlens-

institüül ' (.oóman' passende
latizen 'In -voorraad zowel de
conventionele 'harde als de
,<;pmfdrlabele machte lenzen.

Vraag gratis .Inlichtingen en
folder of -maak direkt uw af-

spraak. Sratlt proefperiode.

LOOMAN
Haltestraat 5, Zandvoort,

- 02507-2174.

oe
Als u een goed plan hebt, roept elke tik van de

klok u toe: „waar wacht je op?"
Lord Halifax C1633-1695)

Let daarom goed op het tikken van de klok,

vooral als het een uurwerk is van

HORLOGERiE

c.
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

by de Kostverlorenstraat

want dat tikt zó regelmatig dat er geen minuut
verloren gaat.

Komt u maar eens kijken in zijn showroom.

't Is een beleve:iis! Eigen reparatie-afdeling met
electronlsche apparatuur.

ZANDVOOBTSE
UITVAARTVERENIGING
Begrafenis - Crematie

Transport

Ecesomstraat 61. Tel. 5351

Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

EIERMAN POELIERSBEDRIJF
A. VISSER— GROTE KROCHT 22— TELEFOON 2252

Aardappelenreclame:

IRENE ƒ 1,98 PER 5 KILO

BINTEN / 0,98 PER 5 KILO

Ruime sortering Boeren- en Franse kaas

EIEREN VANAF 11 T.M. 21 CENT
PER 150 STUKS 1 CENT KORTING
PER 300 STUKS 1,5 CENT KORTING
PER 600 STUKS 2 CENT KORTING

ALTIJD VERSE KIP

ONDERDELEN,

naalden en benodigdheden
voor alle merken naaimachi-
nes ook voor de meest ver-
ouderde modellen, koopt u in
het oudste zelfstandige naai-
machinebedrij f in deze om-
geving. Doelstraat 35.

G. KOL
Schuitengat flat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Aoto - Brand - Leven

Naast onze gerenommeerde
woonvitrines worden ooit

eiken hoekkasten voor u op
maat eemaakt bU Wete-
rlngs wandvitrines.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspeet.

Het hoogrtepunt van nw
bruiloft is een gedicht van
FIGARO, onvergetelijk sla
uw trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspeet.

GEVRAAGD:

FREELANCE

TYPISTE
voor het uittikken van rapporten en
staten.

Ing. «J. A- Ommering
Bouwkosten-adviseur
Postbus 106, Zandvoort. Tel. 02507-2083.

RESTAÖRANT LA REINE
Kerkstraat 15, telefoon 2253,

vraagt voor direct:

VROUWELIJKE SOHOONMAAKHULP

VOOR HET RESTAURANT

(3 ochtenden per week). Hoog loon.

Helioform.
luchtigheid in

leen
Waarookweer?

Alles voor uw
SLAAPCOIttFORT
bij

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-8975.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDKEPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 3160 92.

DéPOSITAIRE MARBERT
Drog. BOÜWIVLAN,

Oranjestraat 7, Zandvoort.

Te huur in Zandvoort

3 SLAAPK.
voor 4 pers. met gebruik
V. huislcamer en keuken
In vrijstaande villa.

Tol. 020-195736.

BEKENDMAKING

OPHALEN HUISVUIL

De directeur van de dienst van publieke werken te Zandvoort maakt
bekend, dat op Goede Vrijdag 28 maart 1975 het huisvuil normaal zal

worden opgeliaald.

Op 2e paasdag 31 maart 1975 zal geen huisvuil worden opgehaald.
Men kan hierin voorzien door het gebruiken van een extra plastic

zak (verkrijgbaar bij de melkhandel).

Voorts bestaat de gelegenheid om op Goede Vrijdag 28 maart 1975

van 8 uur tot 16' uur en zaterdag 29 maart 1975 van 9 uur tot 12 uur
gratis hulsvuil af te geven aan het vulUaadstation aan de Van Len-
nepweg.

C. H. Vogt.

centrale verwarming

TECHNISCH WERKtt

Erkend installateur - Zandvoort - Paradösstraat 4 - Tel. 7147 of 3270.

VOORJAARSMODE

1975
Zandvoortselaan 371
tel. 242313, Bentveld

i <bi3!' stoplichten.-

gar. Flinterman)

Wij zoeken op korte termijn een

IGE60+OF65+ER
voor lichte onderhoudswerkzaamheden en evt.

enig archlelwerk, gedurende enige dagen per
maand.

Telefoon 02507-4745 - toestel 7.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

GEVRAAGD:

LEERLING VERKOOPSTER
Leeftijd ± 17 a 18 jaar,

die opgeleid wil worden in het Parfumerievak.

Kerkstraat 23. Telefoon 2107.

Diaconiehuisstraat 5A (zijstraat Haltestraat),

1 Zandvoort.

MORGEN IS HET LENTE,

FLEUR UW KAMER OP.

BLOEMEN-
MAGAZIJN

GROTE KROCHT 24

/AERICA rr

ANN0 1908 — TELEFOON 2301

^S8

...ADIATOR '***"* "*

ROENESTEIN loodgieter en

sanitair-

installateur

Kam. Oni straat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

SBsam

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Kofel ^ussnle - Rotisserie Frangaise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Restaurant La Reine - Patisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

uw GOBDUNEN HAKEN?
Komt u eens met ons

. praten.

KUIK . TEXTIEL
Grote ïCrocbt 30-32.

'T INTEBIEOB,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

UW TBAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
speclaUst.

T INTEBIEDK,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02S07-6975.

Groot en klein linden

VAN DEB WEBFPa
brood FIJN

!

Gastbulspleln 3. Tel. 2129

Nu ook in Zandvoort:

SUNSTGEBIT-
:
BEFABATIES!

A. BITMAN,
(relefooQ 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

DESSO
T INTEBIEDB,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

Waarheen met Uw
B|RILRECEPT?

Gtett kiuza In

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen-Kontaktlenzen

Halicslr 5^61.2174 Zaïidïoorl

2iek!nlanilsle»eianciEr

Wat zegt de

bromfietsdeskundoloog?

Comfortabel,
dubbel geveerd
zuinig en

f/^

Zo'n Vespa
brommer is

wat je noemt
„milieuvriendelijk"

Heerlijk sciioon

en rustig rij je

op die geweldige
fluisterbrommers. Vespa: Clean &Quiet.

Uw deskundo

TWEEWIELERBEDRiJF

VERSTEECE B.V.
HALTESTRAAT 18 - TELEFOON 4499.

AUTOBEDRIJF YERSTEEGE

heeft een aantal goede
occasions aanbiedingen.

Chrysler 180 1973

Chrysler 2L 1973

SimcallOOSp 1973

Sirrica 1100 LS.. 1973

Simca 1301 1971

Fiat.127 1973

NSU 1200 C 1971

Bij ons kunt u terecht Indien u een vertrouwde
gebruikte automobiel wilt kopen en

tienduizenden kilometers risicoloos te gaan
rijden.

Pakveldstraat 21, Zandvoort.

Telefoon 02507-2345.

FA.LBALLEDOX&ZN.
COMPLETE WONINGINIUCHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en lesKen van alle bekende merken

BREEDTAPIJT, o.a. Hatema. Desso, K.V.T.,
PloeKtapIjt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS _ SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Linoleums Krommenie — VUtzeil —
Balatred — TapiHez — Hengafelt tegels.

Alles voor ow woning •

Lnxanes jalousieën — Batastores.

HALTESTRAAT 21-29 —TEL. 2596-3159-1015

AFWASBARE ROLGORDIJNEN
In een wip aangebracht.

IN 12 FLEURIGE DESSINS.

90 X 180 cm ƒ32,90

120 X 180 cm J w5fj I

V

J. H. VERMEIJS B.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort. Telefoon 5204.

De weelcenddiensten zijn gewijzigd.

Normaal heeft een van onze apotheken Za-
terdags en Zondags dienst en is open voor
recepten.
Uitgezonderd: 22-23 maart, 19-20 april,
26-27 april, 11-18 mei en 1-8 juni.
Vanal Zaterdagmiddag 1 uur tot en met
Maandagmorgen 8 uur heeft dan dienst:
22-23 maart:
Heemsteedsche Apotheek, Binnenweg 98,
Heemstede, telefoon 282808.
19-20 april:
Aerdenhout Apotheek, Zandvoortselaan 164,
Aerdenhout, telefoon 240758.
26-21 april:
Apotheek Schotsman, Binnenweg 206,
Heemstede, telefoon 2882S2.
11-18 mei:
Apotheek 't Gildehuys, Koninginneweg 3,
Haarlem, telefoon 315358.
1-8 juni:
Elswout Apotheek, Bloemend.weg 341,
Overveen. telefoon 328589.
Voor patiënten die niet over een eigen vervoer
beschikken Is na overleg met de Inspecteur
van de Volksgezondheid voor de geneesmidde-
len in Noord-Holland een speciale regeling ge-
troffen die door de behandelende arts zal wor-
den uitgelegd.

voor de Zandv. Apotheek,
H. B. A. MULDER,
voor de Zeestraat Apotheek,
W. VAN BERKEL.

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens wrerkuren telefoon 02507-3715.

WerkplaatsrKoningsstraat 28, Zandvoort.

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat ISa, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

»Er zijn al zwervers genoeg!

Laat uw nest jonge poesjes binnen 24 uur pijn-
loos en kosteloos doen inslapen bij het Kcnne-
mer Dierentehuis, ver. Keesomstraat.

Laat uw poes of kater tijdig behandelen.

Zoek hiervoor contact met Dierenbescherming

LET OP!
wy zijn weer ruim
voorzien van alle

bloemzaden.

BLOEMENHUIS

„v« d. Mey"
J. BLÜÏS
Haltestraat 65
Zandvoort

We hebben vast wel wat voor U

!

De specialist in al uw bloemwerken !

J.W.V. PUTTEN
Belastingconsulent— Accountant

Brederodestraat 61 - Zandvoort - Telef. 2656

ADMINISTRATIES
Invullen van aangiftebiljetten

ASSURANTIëN

P. A. H. WIJNANDS
TANDARTS

Met ingang van woensdag 26 maart be-
ginnen de spreekuren vroeger en wel:

Maandag van 8 uur tot 8.45 uur

Woensdag van 15.45 uur tot 16.50 uur

Vrijdag van 8 uur tot 8.45 uur

IN- EN VERKOOP

ANTIEK KUNST CURIOSA

„DE OUDE TIJD"
Oranjestraat 2a.

Dagelijks geopend van 12.00 tot 18.00 uur.
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De passie van het jagen (slot)
De jacht is een passie. Konflikt tussen dier en mens. Hoe zal het Rijk

van de Vrede ooit komen als het Rijk van de Jacht gehandhaafd blijft?

Anthonie Donker vertelt in zijn gedicht 'Het Ree' hoe de dominee van
't bergdorp er vroeg inde morgen met zijn karabijn op uit is gegaan.

Tegen de avond huiswaartskerend, droeg hij op- de rug de kostelijke

buit: een ree, dat in de vroegte rillend nog op rilde benen stond en

schichtig snoof, en voor het strulklend neer zou storten toch snel op-

gesprongen langs de helling stoof. De buit hangt schommelende op

zijn rug, en uit de slappe, bruine flanken druipt een bloedspoor op de

duisterende grond. En Die zelfs voor het ooilam liefde vond en het

voorzichtig op zijn schouders nam, ziet uit een nis met smarteiyke

mond het kleine ree, dat uit de bergen kwam.
De jagers willen zich rechtvaardigen. Zij werpen zich nu op als na-

tuurverdedigers. Zij zullen de natuur beheren.

Och arme, zij kennen de eerste beginselen van het leven nog niet,

zij weten niet eens hoe hun prooi in al de levensverschijnselcn func-.

lioneert.

En dan de jachtmethoden zelt.

wy kunnen aaniiemen dat bijvoorbeeld

in de Amsterdamse Waterleidingduinen
jaarlijks een 10.000 fazanten en een

10.000 konijnen worden afgeschoten. De
fazanten moeten neergelegd -worden om-
dat deze dieren In de voorafgaande zo-

mermaanden zorgvuldig gefolct en ver-

zorgd zijn. Dit jagen beheer te noemen,
dat ontgaat mïj ten enenmale. Auto's

kun je produceren en dan aan de man
brengen, dat is nu eenmcal een vak.

Maar als je dan ook nog een geweer

kunt hanteren en dan zegt een natuur-
terrein te kunnen beheren, dat is waan-
zin.

Door:

P. van Zalinge

Het zou de moeite waard zün eens na
te gaan welk een verontreiniging de
jachtpartijen in het terrein teweeg bren-

gen. Niet alleen is het afgrijselijke ge-

schreeuw van hysterische drijvers een
ergernis, het door dik en dim heen-
dringen in de vegetatie een blijk van
onkunde, het achtergebleven vuil aan
patroonrestanten — toch gauw een
30.000 hulzen — geeft stellig een aan-
zienlijke loodlnbreng. En dat in .een ter-

rein dat ook nog waterwingebled is. La-
ten wü zwijgen over de tientallen aan-
geschoten dieren die na elke jachtpartij

stervend aan inwendige bloedingen ach-
terbiyven.

Over het 'weidelUk' jagen van de jagers

valt ook nog het nodige te zeggen; wel-
delük is mooi gezegd, iu de praktijk komt
er bitter weinig van terecht.

Alleen dit nog, waarom moeten de zo-

genaamde 'natuurlijke vijanden', de pre-
datoren, de regulatoren zo vervolgd wor-
den? Is men bang dat er te veel door

de natuur gereguleerd wordt en er te

weinig voor de passie van de jager over-

biytt?

Moordend lood
Konijen worden heel anders bejaagd.

Met zogenaamde lichtbakken — lees:

sterke schijnwerpers op auto's, vier tot

zes tegelijk — worden in gunstige nach-
ten In enkele uren 300 tot 500 konijnen

afgeschoten. Do dieren blijven namelijk

verblind zitten en zyn dan weerloos

overgegeven aan het moordend lood.

Lichtbakken behoren tot verboden
jachttuig. Er is echter ontheffing voor

te krUgen, in het belang van natuur-
bereer! Konijnen moeten geschoten wor-
den, 'het barst van die beesten' is de
uitdrukking; konijnen kunnen Immers
schade toebrengen aan de beplanting en
zü vernielen de duinen door hun gra-

verij.

Merkwaardig Is het dat de argeloze

wandelaar, dé natuurgenieter, kan kon-
statcrcn dat de begroeiing nog nooit zo

ruig is geweest als juist in de laatste

jaren en nog wel in toenemende mate.
Een uitzondering maken de buitenste
zeeduinen; om daar konijnen te weren
is geen lichtbakken-praktük nodig. Re-
gulatie van konünen kan nameiyk ge-

schieden door handhaving van de nor-

male predatorcn. Waar zün ze geble-

ven? U raadt het al.

Dr. Luc. Hoffmann heeft een rede ge-

houden voor het World Wildllfe Pund.
Met Instemming van Prins Bemhard
komt hij tot een voorstel van synthese.

De heer Hoffmann zegt dat de beweging
voor de algehele afschaffing van de

jacht momenteel beslist terrein wint.

Wanneer hij dan de balans opmaakt
van de Invloed die de jagers in het ver-

leden hebben gehad en nu nog op de
wildstand en op de natuur in het alge-

meen, dan steekt hü een pluim op de
hoed van de jagers, ZiS zijn het die 'zich

dikwijls aanzienlijke inspanningen heb-
ben getroost' om een revier weer te be-

volken. Die inspanningen bestaan dan
uit het bijeen brengen van gelden, vrij-

wlllig of verplicht.

Ziezo, nu zijn we er. Voor jachtrechten
worden grote sommen geld neergeteld,

ült liefde voor de natuur neem ik aan.

Een vraag: Kunnen zü, die materieel In

staat zijn zoveel geld neer te tellen, dat
niet doen uit louter alleen maar liefde

tot de natuur? Moeten zij er wat voor
terug hebben; moeten zij hun passie

uitleven In de natuur door te doden?
Het lijkt op dat nachtfeest voor een
zeer liefdadig doel: voor een duur en-
tree uren lol hebben, en dan . . . liefdadig

genoemd willen worden. Boer pas op je

ganzen.

Natuurbeheer
Dan de beheerskwestie. Ik citeer weer
de heer Hoffmann: 'Ik zou een voorstel

willen doen voor een model, dat niet

bepaald origineel is, maar dat tot grond-
slag van de besprekingen zou kunnen
dienen. Indien de jager niet langer het

exclusieve recht opeist van liet na-
tuurbeheer, kan hü toch nog aanspraak
maken op een belangrijk aandeel hier-

in, in samenwerking met de belangrijk-

ste vertegenwoordigers van de wande-
laars, te weten degenen die niet alleen

willen wandelen, maar tevens de natuur
willen bestuderen, en tiJd en geld aan
natuurbeheer willen besteden. Bituien

het kader van een samenwerking als

hierboven beschreven, neemt de jacht,

In meest strikte zin van het woord, het
jagen dus, een veelal marginale plaats

in, en er zal een afschotplan komen dat
sterk beperkt is en dat Is goedgekend
door de autoriteiten en het publiek.

Maar deze oplossing stelt de Jagers in

staat h\m passie voor de pacht uit te

loven, terwijl ze het risico lopen alles te

verliezen als ze een zodanige samenwer-
king weigeren. Van andere kant 'is de
samenwerking met de natuuronderzoe-
kers op het gebied van natuurstudie en
natuurbeheer iets dat de jagers ook ten
zeerste zal kunnen bevredigen.' Einde
citaat.

Boer pas wederom op je ganzen: kramp-
achtig vasthouden aan de passie, kool en
geit willen sparen. In het geciteerde

schuilt weer dezelfde denkfout: dier

contra mens. Als dat hel uitgangspunt
blijft, dan kan er nooit sprake zUn van
natuurbeheer,
In het januarinummer 1975 van 'Tijd-

schrift van de vereniging KoninklÖke
Nederlandsche Helde Maatschappij'
krijgt de heer Van Beimingen, voorzitter

van de Koninklijke Nederlandse Jagers-
vereniging gelegenheid zijn zegje te zeg-
gen over Natuurbeheer en Jacht. Het
niets nieuws bevattende artikel, het is

van dezelfde strekking als het zojuist ge-
noemde geschrift van dr. Hoffmann, ge-
tuigt van des opperjagers onkunde In-

zake ekologische vraagstukken. In één

zin stelt hü, dat de Jager 'zorg heeft te

dragen voor goed biotoop en broedgele-

genheid, roofwild te bestrijden en voor

voerakkers en drlnkgelegenhcid te zor-

gen'. U merkt het, volkomen elkaar te-

gensprekende en verouderde begrippen.

Ever verder is het: 'het gaat hem (de

jager) In feite om alle dieren en plan-

ten'. Dan volgt een opsomming van al-

les wat wenselUk Is voor het hebben
van een goede biotoop in het jachtveld.

Alles om maar te kunnen Jagen: van-
daar goed overleg tussen grondeigenaar

en jager, vooral wat betreft de prijs en
het daarvoor verworvene. Koehandel
dus.

Eindkonklusic van de heer Van Bcunin-
gen: (a) 'De jagers zal door deskundig-

heid en mentaliteit moeten bewUzen dat

tere<.ht ook in de toekomst aan hem hel

faunabeheer wordt toevertrouwd, (b)

Waar en wanneer maar mogelijk moet
deze Instelling ook in de publiciteit wor-
den uitgedragen, opdat de nict-jagende

Nederlandse natuurminnaar de jacht

gaat erkennen en aanvaarden'.

: In A'damse water- =

j
leidingduinen worden I

j
per jaar 20.000 konijnen =

I en fazanten afgeschoten
\

Einde
Ik kan de heer Van Beunlngen verzeke-

ren dat als het onder (a) genoemde —
de jager belast met faunabeheer — wer-
kelijkheid zou worden, dat dan het einde

van werkelijk natuurbeheer in zicht is;

dat het in (bl gestelde een illusie van
hém is, die nimmer werkclükheid zal

worden. Integendeel.

Ook x'an dit artikel geldt weer: Boer
pas op . . . Het stuk is namelijk zorgvul-

dig verlucht met foto's en tekeningen,

waar geen enkel geweer op voorkomt.
Hoe Ueflük toch!

Bü jagers kun je geen natuurstudie ver-

wachten, dit moet volledig overgelaten
worden aan onafhankelüke ekologen.

Onafhankelüke, niet gepassioneerde en
geëngageerde natuuronderzoekers.
Met instemming citeer ik, hetgeen prins
Claus der Nederlanden op 15 Jiml 1972

in de presentatie-büeenkomst van de
Stichting Natuur en Milieu te Utrecht
heeft gezegd: 'Waar wü, dacht ik, nu —
meer dan ooit tevoren — behoefte aan
hebben is de stem van degene naar wie
wü zo lang niet hebben willen luisteren:
de stem van de bioloog, die ons bü al
onze handelen zegt wat kan en wat niet
kan, wat het milieu nog in staat is te
Inkasseren en wat niet'.

Dat is duidelüke taal.

De passie van de jacht is iets verschrik-

Prins Claus:

'Waar wü, dacht ik, nu — méér
dan ooit tevoren — behoefte

aan hebben is de stem van de-

gene naar wie wij zo lang niet

liebben willen luisteren: de

stem van de bioloog, die ons
bij al ons handelen zegt wat
kan en wat niet kan, wat het
milieu nog in staat is te inkas-

seren en wat niet.'

kelyks. Uit 'Het geluk van het jagen' liel

volgende:

'De ware jager heeft diep in zich een
onrustig geweten tegenover de dood dic

hij het bekoorlüke dier gaat toebrengen.

Hü heeft niet de uUeindelüke en vaste

zekerheid dat zün gedrag Juist Is. Men
voege daarbU dat de ethiek van de dood
de moeilijkste van alle is, omdat de dood
het mtast begrüpelük verschynsel Is

waartegen de mens aanloopt. By de

jachtmoraal wordt het raadsel van ae

dood nog vermenigvuldigd met het raad-

sel van het dier'.

'Doodslag is het meest ontstellende ge-

beuren dat op de wereld bestaat en

een mooraenaar de mens die we nooii

zullen begrüpen'.
'De aarde waar sporen van bloed op
gevonden worden is als het ware ver-

vloekt. Een witte lap met bloedvlekken

is niet alleen weerzinwekkend, maar liet

lykt ons of zün eenvoudig weefsel ver-

kracht, bezoedeld is'.

Dat is het vreselijke mysterie van hel

bloed! Waar zou dat uil bestaan? Hel
leven is de geheime realiteit bij uitstek

niet alleen in die zin dat wij zQn geheim
niel weten, maar omdat het leven de

enige realiteit is dic een werkelijk 'bin-

nen', een 'intus' of intimiteit heeft. Het
bloed, een vocht dat hel leven draagt

en symboliseert, is bestemd om verbor-

gen in 't geheim door hel inwendige van
het lichaam te vloeien. Wanneer het

vergoten wordt en het in wezen 'binnen-

ste' naar builen komt, ontstaat er ccn

samentrekking van afschuw en schrik

in heel de natuur, alsof men de meest
radikale onzinnigheid had bedreven: tot

buiten malcen wat louter inwendiglieid

is.

Het rük van de jacht bestaat bü de gra-

tie van een passie, een passie die gevoed
wordt door de veronderstelling dal het

dier Icffcnovcr de mens staal. Onderda-
nen van liet Kijk van de jacht, die deze

veronderstelling aanhangen, kunnen
nimmer een beheerstaak in het rijk van
de natuur vervullen.

Literatuur:

* José Ortega y Gasset — Het geluk van
het jagen — 1959 Den Haag

* R. R. P. van der Mark — Veerwild

In Nederland en België — z.j. Am-
sterdam

* A. H. M. Jurgens — Do jacht op klein-

en walcrwild — 1974 Amsterdam

* Yssellng-Scheygrand — Gewervelde
dieren — 1966 Zutphen

* J. Antonlsse — Do jacht in Neder-

land — z.j. Amsterdam

* Slaca Stochl
Haarlem

Jachttaferelen — 1973

Buth Bucher — Het rük van de jacht

—1974 Den Haag

Hef is fe begrijpen

-dat Iemand die een uitvoering van de
Johannes Fasslou had gehoord daarvan
20 onder de indruk was dat htj zei: Vol-
gend Jaar wU ik daar ook blJ staan om
mee te zingen.
Misschien heeft u de Johannes Passion

niet sehoord of heeft u dat verlangen
om mee te zingen uict gekregen, maar u
zou er wel toe aangespoord kunnen kun-
nen worden, want het 1b heerlijk om naar
die mooie muziek te luisteren, maar nog
heerlijker is het om zelf mee te zingen.
V behoeft niet een bijzonder goede

stem te hebben of erg muzikaal te zijn,

.het is gewoon een kwestie van. oefenmg
en dat is op zichzelf at aantrekkelijk.
Het geeft u elke week een gezellige

avond.
Het geeft u elke week een avond met

een heerlijke ontspanning en dat is in de
tegenwoordige tijd vol drukte, rumoer en
spanningen ongetwijfeld goed voor uw
zenuwgestel.
Een avond waarop u uw ademhaling

oefent en activeert en dat is erg goed
voor uw gezondheid.

3Sen avond waarop u stellig een paar
leuke mensen ontmoet, waardoor u nieu-
we vriendschapsbanden aanknoopt.
Een avond waarop u leert deze wonder-

baarlijke klassieke muziek te waarderen
en te beoefenen.
Een avond waarop u kunt meewerken

deze oude cultuurwaarden In stand te
houden en onder de aandacht van de
mensen te brengen.
Een avond waarop u kunt meewerken

om het Toonkunst Oratoriumkoor Zand-
voort. dat zich al een goede naam heeft
verworven, te versterken, zodat ze ook
verder mooie werken kunn,en uitvoeren.
Komt u eens maandagavond om 8 uur

in het gezellige repetitielokaal aan de
Krocht, als u het een paar weken vol-
houdt dan wilt u deze avond voortaan
niet meer missen en u kijkt met ons vol
verlangen uit naar de volgende uitvoe-
ring.

Deze uitnodiging .geldt voor Jonge zo-
wel voor oudere mannen en vrouwen en
als u het als echtpaar kunt waarnemen
dan geniet u dubbel met elkaar en kijkt
elke week weer uit naar de maandagavond.

TOT ZIENS IN DE KROCHT ! !

TOZgaf uitvoering in bomvolle Herv. kerk Niciiwe bloemen- en

Johannes Passion een plantenencyclopedie

ZANDVOORT— De grandioze uitvoering

van Bacli's 'Johannes Passion' welke

vrUdagavond in de Hervormde Kerk door

hel loonkunstoratoriumkoor Zandvoort

werd gegeven. Is door de toonkunstleraar

Piel Halsema naar aangrijpende, diep re-

ligieuze hoogtepunten geleid. Zelden
heeft eer auditorium (de kerk was ge-

heel gevuld) zo intens, meelevend, maar
ook zo begrijpend dit lydens-Evangelic

van Johannes ondergaan dan door deze

hoogst muzikale rcaliteil. Ilel toonkunst-

boor heeft door deze vertolking wel de

grootste prestatie sinds haar oprichting

geleverd en daarmee bewezen over een
fantastisch homogeen zangvermogen te

beschikken voor de uitvoering van wer-

ken van deze allure.

Het openingskoor (de koorproloog) gaf

al direkt een genuanceerde, sterk gela-

den Inzet van het werk door het voor-

treffelük gezongen 'Herr, unser Herscher',

waarbü de sopraan en alt partüen breed
werden uitgezongen en de tenoren on

.bassen uitstekend waren in het lagere

register. En vanuit deze aangrüpende
opening van het werk stapelt de drama-
tiek zich op. Als de bas Jaap Hunze, die

de Christus partü vertolkte, met zün diep
sonore stem een met spanning geladen
'Wen sucht Ihr' laat horen, valt het koor
In met een rauwe felheid 'Jesum ven Na-
zareth'.

Bacil heeft dit lUdens-evangelle een die-

po en zielroerende bezinning meegege-
ven. Het gehele werk door ademt dit mu-
zikale meesterstuk de_ dramatiek van het
grootste wereld-gebeuren aller tüden
toen de mensheid zich vergreep aan Gods
eigen zoon. Bach vertelt het na met de
eenvoudige woorden van de bübel, maar
met de schrünende, klagende, felle,

hartstochtelüke toonzetting van zün on-
begrüpelük groot muzikaal talent.

Klankschooiiheid
En dat de TOZ het mogelük wist te ma-
ken deze elementen weer te geven In deze
vertolking bewust zün voortreffelüke
kwaliteit als oratoriumkoor. Ook de ko-
i'alen en turbae werden juwelen van
klankschoonheid en kregen de volle

maat aan devotie en zeggingskracht. Het
is niet mogelük om het gehele werk met
zijn vele hoogtepunten op deze plaats te

beschouwen. TOZ bleef glorieren, bleef
stralend maar bleef ook ingetogen waar
de tekst dit vroeg.
Plet Halsema dirigeerde zün bekwame
koorleden beleidvol maar ontspannen. De
Inzetten kwamen spontaan en perfect.

Bü de solisten was het ook dit Jaar weer
Jaap Huze (bas) die de Christus-partü
met zün prachtig stemgeluid en aangrü-
pende voordracht een diep reliëf gaf.

Rob Sturkenboom (tenor) was bewonde-
renswaardig als Evangelist en wist sterk
te boeien door zün fraaie voordracht en
uitstekende recitatieven. Zün prestaties
bewegen zich nog steeds In stügende lün.
Annemarle Bolders (alt) ontroerde voor-
al In de aila 'Von der Strikken melner
Sünden'. Evenals vorig jaar heeft haar
volle warme stem veel glans aan de uit-
voering verleena.

Jan Hulsbos heeft met zü» fraaie bas de
aria's op zün bekende manier veel glans

Nat. titel

voor John
en Gemma
de Boer
ARNHEM — Hel echtpaar John en
Gemma de Boer is sinds vrUdagnacht
Nederlands danskampioen.
In aanwezigheid van ruim tweeduizend

toeschouwers Ijehaalde het dansechtpaar,

dat In Zandvooi-t jaarlüks danskursussen
geeft, de titel op de Nederlandse dans-
kampioenschappen voor profs, welke vrU-
dagavond In het Arnhemse 'Musls Sac-
rum' werden gehouden. Door deze over-

winning zullen John en Gemma Neder-
land vertegenwoordigen op de Europese
danskampioenschappen, welke op 8 au-
gustus worden gehouden en door de

TROS op de televisie zullen worden uit-

gezonden.

en bezieling gegeven. Mocht men van
hem, met zün jarenlange carrière an-
ders verwachten? De sopraan May Oran-
je was zuiver van toon, beheerst In haar
voordracht, maar zou nog iets meer vo-
lume kunnen hebben. Ondanks dit was
haar aandeel zeer waardevol.

Hoogtepunt

A.\LSM:EER — Bü Ultgeversmaatsclian-

pü The Readcr's Digest N.V. te Amster-
dam verscheen dezer dagen een ruim 700
pagina's tellende bloemen- en planten-
encyclopedie, een geïllustreerd naslag-
werk over gekweekte bloemen en plan-
ten. Het is een van origine Engels boek,
dal onder supervisie van dr. ir. H. G.
Kronenberg en prof. dr, ir. J. Doorcnbos,
beiden te Wageningen, voor Nederland
werd bewerkt.

In het voorwoord van professor Dooren-
bos onthult deze, dat de bewerkers het

De Johannes Passion is ook dit Jaar voor
Zandvoort weer het onbetwiste culturele
hoogtepunt geweest. Velen, zeer velen
hebben Intens genoten van de vocale
prestaties, anderen werden gesterkt en
versterkt In hun religieuze gevoelens
Jammer bluft het, dat er vanuit de Zand-
voortse kerken geen stimulans uitgaat
om dit hoogtepunt In het religieuze be-
leven van Jezus' kruisdood bü het nade-
ren van het Opstandlngsfeest mee te be-
leven. De Pastores zien er het nut schün-
baar niet van in en dat mag even be-
denkelük genoemd worden als hun eigen
afwezigheid.
Leuk was de geste van voorzitter C.Kuy-
per sr., om na de verwelkoming van au-
toriteiten en publiek een fraai boeket
bloemen aan te bieden aan de 91-jarlge
mevrouw Steen, die vanaf de oprichting
van TOZ alle concerten, zonder uitzon-
dering, had bezocht. En daar kreeg zü
dan ook een zoen voor.

SPORTNIEUWS
ZANDVOORT — Door de 0-3 overwin-
ning gisteravond op de als derde op de
ranglüst geplaatste volleybalploeg OV-
BA kan het damesteam van Spnrting
OSS het kampioenschap van de eerste

klasse In het distrikt veertien vrywel
niet meer ontgaan.

Zaterdagavond kunnen de Zandvoortse
dames in de FeUlkaanhal het kam-
pioensfeest reeds Inzetten, als men ééa
.winstpunt haalt uit de wedstrüd tegen
konkurrent AlUdes. Deze voorlaatste

wedstrüd van de kompetitie begint om
zeven uur en de ploeg rekent op een
grote schare supporters.

Basketball

Doordat de voUeybalploegen de Pelll-

kaaahal bezetten, moet Typsoos-Llons
voor de geplande thulswedstrüd tegen
Raak Punch ullwüken naar Beverwük.
De basketballwedstrüd wordt gespeeld
In de sporthal van Beverwük en be-

gint om negen uur. De supporters, die

met Typsoos mee willen, kunnen te-

recht bü. relsburo Kerkman aan dd
Grote Krocht.

BOEKENKASTEN

Plaats voor ± 250 boeken
167 X 86 X 25 cm wit

ƒ 145,—, eiken en palis-

sander ƒ 170,—.

Ook andere maten lever-

baar.

RUIME SCHBUF-
BtlREAUX

106 X 50 cm met 3 laden

ƒ 129,—.

STELLAG, Westerhout-
park 14, Haarlem, tel. 023-

324595.

Ook 's zaterdags geopend.

niet gemakkelUk hebben gehad. Ener-
züds was de vorm van het boek een ge-

geven, aan de andere kant kon niet met
. een letterlüke vertaling worden volstaan,

daar het Engelse klimaat nogal afwijkt

van het Nederlandse, wat tot vrij grote

verschillen in het sortiment tuinplanten
leidt. Professor Doorenbos deelt mee, dat

er gestreefd Is naar een synthese, die ons
Inziens wel gevonden werd.

Zo werden In Engeland populaire, doch
hier niet voorkomende tuinplanten -weg-

gelaten en werden andere toegevoegd.

Naast uitvoerige beschrüvlngen van meer
dan 2500 planten die in de tuin of als

kas- en kamerplant kunnen worden ge-

kweekt, zün er hoofdstukken betreffende

plagen en ziekten, vermeerdering, snoei-

en, en is er een verklarende woordenlüst.

Praktisch is ook het hoofdstuk: Planten

voor bepaalde wensen, waarin men b.v.

bü elkaar kunt vinden de planten, die

geschikt zün om als bodembedekkers te

worden gebruikt, planten met sterk geu-

rende bloemen, bomen en heesters voor

kleine tuinen, enz.

Van ruim 2000 verschillende planten zün
illustraties,m kleur opgenomen, terwyl

de Illustraties In zwart-wit een indruk

geven hoe een typische vertegenwoordi-

ger van het geslacht er als volwasseii

plant uitziet.

Het boek is te bestellen onder antwoord-

nummer 1650 bij Reader's Digest, Am-
sterdam en kost dan ƒ 79,90. In de boek-

handel zult u er een tientje meer voor

moeten neerleggen.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-71é«.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

t*g*n zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het l<antoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor besteilen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLffiHAAEDEN. GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz,

ETNA. PABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. S068, 3612, 2518.

VOOR DUITSE GASTEN
GEVR.
VBtJE WONINGEN

voor mei. Juni, Juli en aug.
Telefoon 2525.

ITc koop:
EEN SNACKBARTENT
met toebehoren.

iTe bevr.: Dhr. Seven,
IL' Amistraat 11, Zandvoort.

Nette Jonge heer m. vaste
baan zoekt per l-5-'75

KAMERS OF ETAGE
m/of z. gebr. v. keuken.

Tel. 2420 tussen 19.D0 en
20.30 uur.

VOOR DUITSE GASTEN
GEVR. VELE 2 PERS.
SLAAPK.
van 27/3-31/3, 1/4-4/4.

16/4-19/4 enz.

Telefoon 2525.

Gevraagd:

BUSCHAUFFEUR
voor groepswerk en toer-

werk.
Zonder ervaring met grote

wagen onnodig zich aan
to melden.

Reisbureau Kerkman.
Gr. Krocht 20. tel. 2560.

•t (kinder) WINKELT.IE
heeft fUne kleren voor
kleuters, peuters, teeners

en grote mensen met
kieine maatjes.

Bunreweg 1-3, tel. 6.'>!tO.

züstraat v. d. Kerkstraat.

Te koop

:

2 PERS. WENTELBED
met ombouw en matras.

MOD. WANDELWAGEN
EN AUTOSTOELT.tE
Alles in zeer goede staal.

Sophiaweg 57. lel. 2771.

Voor het trimmen, scheren,

knippen, voet- en oorver-

zorging van uw hond Mevr.
Wczenbcok. Godipl. hon-
dcntrim.ster, Oostcrparkstr.

3. Zandvoort. Telef. 02507-

4310.

Te koop: GROOT
SCHRIJFBUREAU
met laden en kastje.

Tevens

DRAAISTOEL
met leuningen.

Prüs ƒ 300,—.

Telefoon 499.9.

HOGE BI.IVERDIENSTE

lo.a. thuiswerk voor Icdcr-

ccn) aangeboden.
Postzegel insluiten.

M. Schipper, Postbus 336.

Hoogeveen.

WONINGRUIL
Aangpb. in A'dam Roosp-
vcltlaan mooie etage, 6

kam. met allo comf. in

ruil voor huls of etage in

Zandvoort.

Telefoon 020-798049.

Gevraagd

:

FLINKE HUIS». HULP

voor 1 of 2 ochtenden

of middagen per week.

Moet beslist zelfstandig

kunnen werken.

Telefoon 4999.
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IDliES

bij bord Industrieterrein Cruquius
NAAST DE KONGRO
Spaarneweg 75 - Telefoon 023-288151.

Alle dagen geopend van 9.00-17.30 uur. Ook za-

terdag. Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 u.

TAPIJT- en GORDIJNEN-SHOW
GROOT NIEUWS VOOR KENNEMERLAND

Vanwege de grote vraag kochten wij SPECIAAL voor u een unieke
serie Engels BLOEMTAPIJT in een groot aantal prachtige kleuren
en motieven, dit tapijt is 400 cm breed.
Wij leveren u dit tapijt met GRATIS ondertapijt.
Voor een prijs .... ongelofelijk!! Dat MOET u zien!!

Voor een nylon tapijt

kunt u bij ons al

terecht vanaf

49.50

PAVEX
heeft voor
elk tapijt

een passend
gordijn.

Grote
kollektie

vilttegels -

Viny/s- en
couponnen
tapijt.

p. m.

ALLEEN INDUSTRIETERREIN CRUQUIUS NAAST DE KONGRO SPAARNEWEG 75

U leert hoe u uw eet-
gewoonten kunt „om-
buigen". Volgens de
EETWIJZER: dat is

LEKKER ETEN. ZONDER
HONGERGEVOEL.
U leert slank te worden
en . . . te blijven, uw
leven lang. De eetwijzer
werkt èclit!

Meld u aan bij de enige,
ware Weight Watchers!
Een wereldwijde
organisatie, met
cursussen ook door lieel

Nederland verspreid.

Alles waar u tijd voor
heeft zijn „kleine
maaltijden". Hapjes.
Altijd „op roof uit", in
uw eigen huis. In het
wilde weg „wat op-
peuzelen" ... en daar
zit nu het probleem. U
hebt het kennelijk te

druk om „verstandig"
te eten!
Dus wat moet u doen?
V aanmelden bij

Weight Watchers/
Club voor slankblijvers.
Daar leert u „smikke-
len" op de juiste
manier.

WEIGHT®.WATCHERS.
VocfrShrMMjuers

SAJIEN SLANK WORDEN EN . . . SLANK BLIJVEN!

WILT U MEER WETEN?
BEL VANDAAG NOG! Er is altija wel een afdelins
van Weight Watchers/Club voor Slankblijvers bij u

in de buurt.

Inl.: MEVR. KROONSTÜIVER.
Wijde Geldclozcpad 10, Haarlem, tel. 023-317868.

Vraag om een GRATIS oricntatie-folderi

HEERLIJK GEZOND EN BRUIN!

2 weken „Costa Buchel" voor slechts ƒ 75,—

.

Bezoekt ons solarium.

SPORTSCHOOL WIM BUCHEL
A. J. V. d. Moolenstraat 47, Zandvoort.

Telefoon 02507-5829 of 3965.

V iti itamt'io nj>HM»r>

J. A. ZWARTER EN ZN.
KOLEN • OLIE HOUTBLOKKEN
HAARDSTELLEN
VONKENSCHERMEN
VOORZET OPEN HAARDEN
GRILLS v/d OPEN HAARD
LOSSE TANGEN EN POKEN
TRIMMER VOOR BLOKKEN

Raadhuisstraat 71, Heemstede, tel. 286876.

SAUNA WIM BUCHEL
Een onovertroffen sauna, DAMES, HEREN,

GEMENGD. 10 badenkaart ƒ 75,—.

Koffie gratis! Dagelijks geopend.

SPORTSCHOOL WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47, Zandvoort.

Telefoon 02507-5829 of 3965.

TE KOOP
IIOOFDDOnr van den Berghlaan 391

EENGEZINSWONING 5 kamers, tuin op liet zui-

den, v.v. cv. en volledige stoffering, koopprijs

107.000,— k.k.

HOOFDDORP Lutkemeerstraat 88

LUXE 2 a 3 KAMERFLAT met grote verwarmde
garage, v.v. cv., ruime financiering mogelijk, koop-
prijs 69.500,— k.k.

AALSMEER LUXE EENGEZINSWONING
Mozartlaan 11, v.v. cv., volledige stoffering, direlct

te aanvaarden, koopprijs 120.000,— k.k.

OUDE NIEDORP gehoel verbouwde en direkt te

aanvaarden BOERDERIJ 2500 m2 grond, koop-
prijs li.o.t.k.

.\MSTERDAM ROi'ALE 4 KAMEBFLATS
aan Langswater, balkon op liet zuiden op 11de en
12de woonlaag, v.v. cv. en lift, koopprijzen vanaf
62.500,— k.k. 80% financiering mogelijk.

inlichtingen:

P.H.KUUPER&ZOnEn
MaKelsars o.g.

Prlnsensraeht 760-762 - Amtterdam. Tol. 020 • 2278B1

WELKOMOPONZE CITROEN EXPOSITIETUINGHEID"
MET EEN INSTEMMEND KNIKJE NAAR
UWPORIEMONNEE ZATERDAGAS

Zaterdag a.s. houden wij
onze hand op öw porfemonnee.
Om daarmee te zeggen dat
autorijden zuiniger en voordeliger
kon. De Citroen modellen zijn

de getuigen, zoals de 2cv, de
Dyane, de Ami en de GS.
En ook de nieuwe CX.

Ze lijken al Ie als Iwee druppels
benzine op elkaar waf zuinigheid

betreft. Komt u even langs voor
een auto die -ook financieel -een
zorgeloze automobilist van u
maakt.

Graag tot zaterdag.

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grljpensteinweg - hoek Leidsevoart-
Westelijke Rondweg
Haorlem - tel. 023 - 248221

Als attentie ligt 'n bijzondere reproductie voor u klaar!

SPECIAAL BERICHT
OVER DE2CV DYANE BM AMI.

*lo:ifRöËKi#

Tot Pasen kunt w nog profiteren

van de ongewijzigde prijs.

Ga daarom zaterdag naar
de feestelijke expositie van de
Citroèn-agent. U bent dan
voordeliger uiti

VAUXHALL BIEiyT
350 GULD^ffMEER
V» lilRUW
AUTa

De zaak is simpel. U stapt in uw auto en rijdt

naarons . Wij doen dan een bod op uw lyjidige

wagen wanneer u bij ons een nieuwe'
'

j~ Vauxhall Viva, Magnum, Victor.

VX 4/90 of Ventora koopt. U zult

ontdekken dat wij niet kinder-

achtig zijn met ons inmil-bod.

DUs doet u een goeie zaak.

En die zaak wordt nog beter voor u
omdat Vauxhall nog eens 350 gulden

extra overmaakt op uw eigen bank- of
giro-rekening. Bovenop onze inruilprijs

dus.

En dat is een geweldig aanbod natuurlijk.

Net zo geweldig als rondrijden in een
nieuwe Vauxhall.

Kom dus snel praten. Tot31 mei a.s. kunt
u dubbel en dwars profiteren.

VauxhallËH
General Motors staaf erachter.

II

Uw Vauxhall/GWl Ranger/Bedford dealor:

VAN LENT -VAUXHALL - BEDFORD
Raadhuisstraat 49-6B, HEEMSTEDE. Tel. 023-281 550*

Heemsteedse Dreef 261. HEEMSTEDE. Tel. D23-281SSD'
Oosteinderweg 1 10, AALSMEER. Tel. 02977-20990
Kam. Onnessiraat 15. ZANDVOORT. Tel. 02507-5346
FtninCBTino noBstijk v>a hflt CM ACN-pIsn. .

I

j
WAS

lakens en droogwas,
vóór 14.00 uur
gebracht,

IS DEZELFDE

OAO AL KLAAR
en af te halen.

SÜIEISTOMEN
'o 'binnen 1 dag.

OHEMISCH

REi^EQEN
binnen enkele dagren.

LWAS
HOUTEN

Een OUD bedrijf met een JONG hart

BLEKERSVAAUTVVEG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026.

Openingstijden van 's morgens 8.00 uur tot
's avonds 19.30 uur.

Zaterdag gesloten.

VAN

uit ontzag voor uw lange

armen hebben wD
OVEKBEMDEN MOUWL. 7

In voorraad. Zelts het gehele
hemd Is 10 cm langer dan
normaal, terwyi ooi: dat
extra Icnoopje niet vergeten
18.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINGS
heren- en Juniormode,
Hoofdstraat 178, HlUegom.

Te koop:

EEN DIEPVRIESKAST
Te bevr.: Sumatrastr. 20,

Heemstede.

In verband met bedrüfsauto
te koop van particulier;

SIMCA 1100 LS
blauw metallic, Jan. 1974,

34.000 km, ƒ 6500,—.

Cruqulusstraat 22, Spaarn-
dam, tel. 023-370785.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwUl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer 1

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

AutomobieN en Garagebedrijf

H. SCHREUDER EN ZN.

zoekt

a Automonteur of leerling

b Iemand met enige ervaring

in het autobedrijf

F. A. Wentstraat 17, Aalsmeer.

Telefoon 02977-25379.

Parian Meubelen

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-
5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uiu:,

koopavonden tot 21 uur.

AMSTERDAJVI. Boelelaan 12, tel. 020-429039.

Donderdagavond koopavond.

2 minuten vanaf de R.A.I. Tegenover Ingang
Esso Motor Hotel.

BADHOEVBDORP, Nieuwe Meerdijk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

GEMEENTE HEEMSTEDE
Aan de Openbare Bronsteeschool voor m.a.v.o.

wordt gevraagd;

a. een ervaren lerares /leraar
voor ca. 30 uur per week voor twee ot
meer van de vakken aardrükskundc,
handelskennis, wiskunde, duits, geschie-
denis, biologie, scheikunde;

b. een ervaren lerares/leraar
Toor 6 uur per Wfek voor een of meer
van bovengenoemde vakken.

De school beschikt over praktica voor de talen,

natuur- en scheikunde en biologie en verkrijgt

de beschikking over een videorecorder.

Voor het verkregen van hulsvesting wordt zo
nodig medewerking verleend.

Inlichtingen bij de Directeur der school, de
heer J. G. Gordijn, tel. 023-286818 (school) of
288364 (thuis).

Sollicitaties biimen 14 dagen aan de burge-
meester.

T SHIRTS maat 92-116 8,95

Maat 128-152 9,95

Maat 164-176 11,95

ROKJES v.a. 15,95 (92-176)

JURKJES v.a. 17,95 (92-176)

BLOUSES v.a. 17,95 (92-176)

PULLY'S extra kwaliteit 9 kleuren

v.a. 14,95 (92-164)

Div. tuniekpakken, pantalons en
overhemden.

Kinderboefiek

INSUZ
Binnenweg 202,

Heemstede. Tel. 281778.

Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantiek,
leuke verlichting,

Perzische tapUten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens -bl)

ons komen kijken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Jullanalaan 9,

Uithoorn.

Tel.' 02975-66455 Ol

02974-509.

Iedere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrDdagavond tot

21.00 uur.

Dinsdags gesloten.

WIJ MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR l)

§ct Ijisödljmj^i
Alléén

Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

MAAK HET VAN

EIKEN!
barhladen
vensterbanken

« parketvloeren
salontafels

boekenrekken
bielzentafels

schouwbalken
plafondbalken
bijzettafeltjes

traptreden
plantenbakken
tuinmeubelen
hekplanken
tuinblclzen
enz. enz. enz.

EIKEHOUT van 2 tot 30 cm
dik! Alles ook kant en klaar
geleverd op gewenste maat
en kleur.

TEVENS VOOB AL DE
BRANDSTOF VOOR UW

OPEN HAARD
Koster Eikehouib.v.
Cruquiusdijk 79, VUfhulzen
(by het gemaal Cniqulus),
tel. 02508-457.

Te koop gevraagd:

BOERDERIJ
HUIS
STALLEN
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar.

ïrieven onder nr. 264 bur.

van dit blad.

KUNSTGEBITTEN-
REPARATIES

Tandtechn. Laboratorium

K. Ackpma, lordensstr. 60,

b/h Houtplein, Haarlem.
Telefoon 315934.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, EiJsenhout.

Vrijdag en zaterdagverkoop
verkoop.

Te koop:
BANKSTEL

Eikenlaan 9, Heemstede.

Stichting de Zonnehof
In ons ^TERPLEEGTEHUIS DE BEUK is de
functie vakant van

WAARNEMEND HOOFD
In ons verpleegtehuis verblijven 39 demente
bejaarden. Wegens het vertrek van ons hui-
dig waarnemend hoofd zoeken wij contact met
een verpleegkundige of ziekenverzorgende, die
in staat is deze functie te vervullen.
Leeftijd niet ouder dan 40 jaar.

Hij/zij zal in nauwe samenwerking met het
hoofd van het huis zorgdragen voor een goede
verzorging van onze gasten en daarnaast lei-

ding moeten kunnen geven aan het verzorgend
team en genegen zijn eens per 14 dagen
weekend-dienst te doen. Aan deze functie zijn

geen avond- of nachtdiensten verbonden.

Belangstellenden kunnen hun soU. richten aan
VERPLEEGTEHUIS »)E BEUK, Beelslaan 1,

Haarlem, tel. 023-282226 t.a.v. de hr. Tetro,
Hoofd van het huls.
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MANEGE ROB VAN DER BERG FEESTELIJK GEOPEND

Mogelijk nog trainings

baan voor hyppodrome
ZANDVOORT — Burgemeester A. Nawljn zei het al in zijn toespraak,

voordat hij manege Bob van der Berg officieel opende via een ruk aan

de bel. Manegehouder Bob van der Berg zit met z^n zakelijke leider

A. Laurens en zijn pikeur Raymond Vloeimans aan de Keesomstraat

15 op een uitstekende plaats. De door stormen geteisterde, maar des-

ondanks nog tijdig gereedkomen manege wordt aan alle kanten om-
zoomd door duinen.

Zaterdag werd de manese geopend en

het werd een geweldig feest, dat in het

dorp werd Ingeluid, waar burgemeester

en wethouders in koetsjes van het raad-

huis werden afgehaald. Voorafgegaan

door een muziekkorps en geëscorteerd

door ruiters te paard ging de feestelUke

stoet naar de nieuwe paardenaccommo-
datie.

Eenmaal op de plaats van bestenunlng

aangekomen werd het officiële gedeelte

vlot afgewerkt, omdat men achter op het

tijdschema was en dat terwDl het feest-

programma nog moest worden afge-

werkt.

Waardering

Burgemeester A. Nawün had blfzonder

veel waardering voor de wDze waarop
Rob V. d. Berg met zUn medewerkers en

de leden vaa de ruitervereniging Bent-

veld, de tegenslagen tydens de bouw te

boven waren gekomen. Verheugd was de

burgemeester over het feil, dat de mane-
gehouder in de ontwikkeling sneller was
geweest dan de gemeente.

De burgemeester doelde bl) deze uit-

spraak op het Kostverlorenpark, waar
Bob V. d. Berg zün paarden van 1972 af

huisvesting heeft gegeven In de bunkers.

Voor dit gebied geldt namelijk een be-

stemmingsplan.
Voorts sprak Zandvoorts eerste burger de

hoop uit, dat de manege goede ruiters zal

afleveren omdat zo zei burgermeester

A. Nawijn 'we later-kunnen zeggen: Kük
dat is een ruiter van manege van der

Berg en geen ruiter van wie we zeggen,

die heeft zomaar een paard gepakt.

Deze paardrijders weten zich niet te ge-

dragen. Het komt namelijk nogal eens

voor, dat er door de gemeente ruiters

gaan met een sigaar in het hoofd. Deze
kategorie ruiters weet zich niet te ge-

dragen. ZU houden de ruiterpaden niet

aan en denken er niet om even in te

houden voor voetgangers. We moeten in
de toekomst kunnen zeggen: Kijk daar

Off« dealer

GARAGE H. STRIJDER
BtJRG. V. ALPHENSTBAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

gaat een ruiter van manege Rob van der
Berg, die doen dat niet.'

Door vertrouwen doel

bereiken
In z(jn dankwoord waarin h(j al zUn
medewerkers en de ruitervereniging

Bentveld betrok vergeleek Rob van der
Berg de bouw van zUn manege met het
leren paardrijden. 'Als men leert sprin-

gen zal men ook niet direkt over alle

hindernissen komen. Om tot geslaagde
sprongen te komen moet de ruiter het
vertrouwen hebben In het paard. Eerst
dan kan de ruiter het paard met suk-
ses over de hindernis helpen. Welnu, het
vertrouwen in nüterverenlglng Bentveld
Is bU my gegroeid tijdens de bouwpe-
riode.

Drie, vier keer Is de openingesdatum
door tegenslagen verzet moeten worden.
Drie, vier keer Is de sprong mislukt,
maar uiteindelijk ztjn we de hindernis
toch de baas geworden,' aldus Rob v. d.

Berg, die een aantal medewerkers noem-
de, die hun sporen tijdens de bouw heb-
ben verdiend.
Namens de ruitervereniging Bentveld
bood voorzitter de heer J. Willemsen de
manegehouder een cadeau aan, daarby
Rob v. d. Béirg een goede zit In het zadel
toewensend.
Na deze woorden bereikte het officiële

gedeelte het hoogtepunt, toen Zandvoorts
burgemeester vla enkele rukken aan de
bel pikeur Raymond Vloeimans het sein
gaf om met zyn leerlingen de blnnen-
manege van 20 by 40 meter binnen te ry-
den. Er volgde een dressuiur-demonstra-
tie, die door de honderden genodigden
goed te volgen was In de hoger gelegen
foyer.

Na deze openingsceremonie liet Rob v. d.

Berg het burgemeestersechtpaar kennis
maken met de 33 edele viervoeters, die

Volgens Anton Ebben (foto) gaan we in

de toekomst nog veel horen van Jumbo
Design.

in ruime boxen met automatische drink-
bak Jn de stallen zyn gehuisvest. Het
burgemeestersechtpaar toonde een grote

voorliefde voor het paard. Burgemeester
Nawyn' liet zich langs alle boxen leiden
en sloè^ geen paard over.

In de avonduren toonden de heer en me-
vrouw Nawyn opnieuw hun zwak voor de
edele viervoeter, toen zy voor de tweede
maal op één dag de nieuwe manege be-
zochten. Ditmaal waren zy gekomen voor
een dressuur-demonstratie van de heer
Vellinga en de record hoogtesprong door
een aantal gerenommeerd ruiters.

De record-hoogtesprong werd een span-
nende aangelegenheid. Gestart werd by
een meter vijftig en toen Anton Ebben
met de zesjarige ruin Jumbo Design nog
alleen in de stryd was lag de balk op
twee meter.

Anton Ebben: 'Jumbo Design (elg. Des
Bouvries uit Bussum) Tcowt ongetwijfeld

nog tot grote prestaties. Hier zat het er

gewoon niet in, omdat de vloer «are de
manege ongeschikt is om topsprongen te

maken. De vloer geeft teveel mee en ik

maak me sterk, dat de twee meter die we
op het laatst sprongen, in werkelijkheid

twee meter vijftien bedroeg.'

De uitslag luidde: 1 Anton Ebben; 2
Job van Kasteel; 3 Conny Brink.

Het werd een druk weekend voor de ma-
nege, want op de zondag was een spring-

concours gepland, waaraan honderdach-
tig kombinatios deelnamen. De winnaars
waren: Rubriek 1 springooncours 0,60

—

0,80 m. op fouten en styi: mej. C. Voet.
Rubriek 2 springooncours 1,10 mix bar-
rage op tyd: Henk Corstcn 22,9 sec.

Rubriek 3 relais springooncours max.
hoogte 0,80—1.00 m. voor equipes van
twee ruiters: Wil Eerden van 't Schip/
DIane Volkers 88,3 sec.

Rubriek 4 Pary^ springconcours min.
hoogte 1.00 m.: J. v. Hoven 15 pimten.
Achter de manege bevindt dch een bul-

Sport-
programma
ZATERDAG 22 IMAABT

VOETBAL— VOETBAL — VOETBAL—
Zandvoortmccuwen
Zandvoortm. 2-SIZO 4, 15.15 uur
Kenn.1. 7-Zandvoortm. 3, 15.15 uur
Zandvoortm. 4-Kenn.l. 6, 15.15 uur

A-junioren:
IJmuiden l-Zandvoortm. 1, 12 uur

B-junloren:
ADO '20- 1-Zandvoortm. 1, 14 uur
HBC 2-Zandvoortm. 2, 14 uur
Zandvoortm. 3-Hlllegom 2, 14 uur

C-Juniorcn:
Zandvoortm. 1-EDO 1, 14 uur
Zandvoortm. 2-TYBB 2, 14 uur
Sp.woude 2-Zandvoortm. 3, 14 uur

TZB
B-junioren:
TZB 1-Terrasvogels, 14 uur
NAS 3-TZB 2, 12 uur

C-junioren:
Hillegom-TZB 1, 14 uur
TZB 2-Schalkwyk 3, 14 uur

ZONDAG 23 MAART
VOETBAL— VOETBAL — VOETBAL—
Zandvoortmccuwen
Zandvoortm. 1-HRC 1, 14.30 uur
Zandvoortm. 2-Beverwyk 2, 10 uur
Zandvoortm. 3-St.vogels 3, 12 uur
Zandvoortm. 4-RCH 3, 9.45 uur
Zandvoortm. 6-EDO 4, 9.45 uur
Zandvoortm. 7-RCH 7, 9.45 uur
HiUegom 8-Zandvoortm. 8, 12 uur
Zandvoortm. 9-DSB 6, 12 uur

Damesvoetbal:
Zandvoortm. 1-THB 1, 12 uur

Damervoetbal:
Zandvoortm. 1-Beverwyk 1, 12 uur

TZB
DSK 2-TZB 2, 12 uur
DSB 3-TZB 2, 9.45 uur
TZB 4-Halfweg 3, 12 uur
TZB 5-Heemstede 5, 9.45 uur
TZB 6-KIpperda 7, 9.45 uur
Schalkwyk 7-TZB 7, 12 uur

A-junioren:
Halfweg-TZB 1, 12 uur
TZB 2-HFC 4, 12 uur

VELDIIANDBAL — VELDHANDBAL —
Zandvoortmccuwen
ZVM 1-VZV 1, ds, 13 uur
ZVM 2-IJmond 4, ds, IS uur
ZVM 2-IJmond 3; hs, 14.30 uur
ZVM 1-Bato, dj, 11 uur
ZVM l-Bltnkert 1, hj, 15.45 uur
Wyk a. Z. 1-ZVM 1, ma, 11 uur
ZVM 3-KIC 1, ma, 10 uur

MODE-SHOW GING BIJ DOMUS
AAN OPEN HUIS VOORAF

Voorjaars-

en zomer-

kollektie in

sfeervolle

L'Auberge

gebracht
ZANDVOORT — In FAuberge aan
het Gasthuisplein worden regelmatig
modeshows gegeven. Iemand, die

doorgaans dergelUke evenementen In

grote zalen pleegt te bezoeken haalt

waarschüniyk de modebewuste schou-
ders op en zal denken 'moet dat nou
in een bar. Zo'n plaats leent zich toch
niet voor dergelijke aklivitclten?'

Niets is echter minder waar. In een
bar, uiteraard moet die zoals de Au-
berge ruim van binnen zyn. komt de

mode ten volle tot zyn recht. Kaars-
licht, een lichtspotje op de manne-
quin, een muziekje op de achtergrond

(hoewel achtergrond?), een volle bak.

dat alles zorgt voor een zeer sfeer-

volle modeshow.
zy die nu nog niet overtuigd zyn die-

nen nog te weten dat de eigenaars

van l'Auberge, Bob Nees en zyn zwa-
ger Joop Gotlieb, modekenners by
uitstek zUn. zy zijn tevens de eige-

naars van de modeboetieks Apple in

de Haltestraat, welke panden overi-

gens voor een periode van vyt Jaar

onderverhuurd zyn. Het biyven ove-

rigens modeboetieks.

In de loop der tyd hebben al beken-
de namen geposeerd In l'Auberge.

Niet zonder trots {en terecht) vertelt

Bob Nees, dat hy enkele weken gele-

den de volledige kollektie van de Am-
sterdamse couturlère Fong Leng bin-

nen de herbergdeuren had. Over en-
kele weken komt haar plaatsgenote
Daimy Blnger naar het Oasthuls-
pleln.

WU brachten er maandagavond een
bezoek, toen de HUIegomse boeiiek
'Domus' uit de Hoofdstraat 125 in

l'Auberge werd vertegenwoordigd door
een zevental mannequins.
'Wy wilden weer eens wat anders en
daarom zyn we met onze nieuwe
voorjaars- en zomerkoUektie naar
Zandvoort gekomen,' zegt Marie
Loulse Reek, die samen met de heer
T. H. W. Dekker boetlek Domus ex-
ploiteert. Haar partner voegt eraan
toe: 'In Zandvoort h5bben wy byzon-
der veel klanten en dan mag je ook
wel eens naar je klanten toekomen,
inplaats van andersom.'

Marie Loulse legt uit. dat het in
Zandvoort meer een kennismaking
betreft met de nieuwe kollektie. Im-
mers dinsdag hield de boetlek in HU-
legom de gehele dag 'open huls' en
toen was er uiteraard wel een lady-
speaker, die pryzen en uitleg gaf by
de vele fraaie kreaties van onder an-

V i^'"
{

V. V *- 1

dere Cacharel. Georges P-ech, Daniel
Hechter. André Ledoux, Fllippe Sal-
i-el. Silhouet, Gudule en van eigen
bodem 'Llnda Lu.

Een lady-speaker werd overigens door
de honderdvyftig belangstellenden
niet gemist. Zij' die nadere uitleg wen-
sten koudon Immers de volgende dag
in Hillegom terecht. De show sprak
In deze sfeervolle omgeving voor zich-

zelf.

Wat wil men eigeniyk nog meer: Een
drankje een kaai'slichtje een fyn mu-
ziekje. Alles wat er dan nog ontbreekt

zyn mooie vrouwen. Die waren er na-
luuriyk ook aan de bar, maar gesto-

ken in de nieuwste kreaties en boven-
dien uitkomend in het schynsel van
de open haard of de lichtbundel van
een niet te fel spotje, maakt het ge-

heel nog aantrekkeiyker.

We kunnen rustig stellen, dat bootlek

Domus er goed aan heeft gedaan door
naar Zandvoort te komen. In vlot

tempo werden dcux-pièces, japonnen,
avondkleding, regenmantcls en rok-

ken en blouses geshowd, dat alles va-
riërend in de pryzen van ƒ89.— tot

ƒ 500.—.

Er was een grote verscheidenheid in

deux-pièces in kaki- en pasteltinten,

waarvan sommige waren uitgevoerd
met een broekrok gekompletecrd met

,la.l't ! 1 -'ih 'i d 'jI!!, Il
I

een chai-mant tropcnhelmpje, waar u
bij wyze van spreken zo mee op safa-

ri zou kunnen. Opvallend tydens de-

ze show was de aanwezigheid van na-
tuuriyke stoffen zoals katoen en zy-
de, maar daarnaast werden er vele

kreaties en komblnaties getoond in

synthetisch mater/aai.

Zeer apart waren de regenmantels,
waaronder veelal bypassende japon-
nen schuil gingen. Erg grappig was
het driedelig spykerpak met pikante
votersluiting.

Voorts werden vele wyde soepel val-

lende jurkjes getoond, die met of zon-
der ceintuur gedragen kunnen wor-
den. Het is uiteraard onmogeiyk om
alle modellen, die in anderhalf uur
geshowd werden te vermelden, maar
ongenoemd mogen zeker niet biyven
de zeer fraaie avondjaponnen, die in

talryke variaties te zien waren.
Beeldschoon was de beige avondja-
pon met lage rug en wyde mouwen,
geheel van kant vervaardigd, maar
die daardoor dan ook de lieve duit

van zeshonderdvyfüg gulden kast.

De prüs is cchier een uilscbiclcr,

want de gemiddelde prös kan voor de
modebewuste koopster beslist geen
beletsel zün eens by boetlek 'Domus'
binnpn te wippen, zo zy flat ai niet

gedaan heeft.

f. ';».-
'':-',';-"
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/tn?nT^ IJ ONS BEGINT UW VAKANTIE
HOOFDDEALER: RINCO-, ESVO- EN JAMETTENTEN. CAMPLET VOUWCARAVANS. 1000 IVI2.

CAMPINGSPORT, RAADHUISSTRAAT 80-88 HEEMSTEDE TELEFOON 023-283213

Verkrijgbaar bij:

aetiek ^ontus
Hoofdstraat 125, Hillegom. Telefoon 02520-15537.

Cacharel - Daniël Hechter - George Rech - Gudule - Onzeurtrant - Philippe Salvet

riE ï DT
uw SI^XIAALZAAK

44 ANEGANG 44

Pantci'Sons — Kolberts — Leder
cfe nieuwste modellen.

MATRASSEN.
CENTRALE

wy maken uw stoel-,

boot- en caravankussena
In elte gewenste maat.

Sarphatipark 16. A'dam,
telefoon 020-717687.

Ook te bestellen op ons
magazijn Herenweg 47.

Leimulden. tel. 01721-800!)

ZWiïSERLEVEN

Ntotflandse vestiging van de Zwitserse Maatschappij van Levens-

vwasjè'-«ring en Lijfrente, zoekt voor spoedige indiensttreding een

vakbekwame en ervaren

kontraktbeheerder
voor het groepsverzekeringsbedrijf.

De kandidaat moet in staat zijn de administratie en korrespon-

dentie van koliektieve kontrakten in beginsel zelfstandig te behan-

delen. Uiteraard loopt de honorering parallel met de belangrijk-

heid van deze funktie.

administratieve kracht
voor het groepsverzekeringsbedrijf.

Middelbaar niveau en rekenkundige aanleg zijn zonder meer voor-

waarden.

Ervaring in het levensverzekeringsvak strekt tot aanbeveling.

Leeftijd tot 30 jaar.

Geboden wordt een prettige werksfeer met gunstige arbeidsvoor-

waarden (o.a. variabele werktijden).

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan

Zwitserleven, afd. sekretariaat, Apollolaan 153,

Arrsterdam-Zuid.

fmolirrtjfltefó^^ ^

eiEKTRISCH BfllANCEMM

AUTOMATISCHE
DEMONTAöE^MONTAGE

iillHaiiïP

AÜEMHRKEMlNVODrfftAP

m..M\(kmd\Q personeel/

ty^jfens i^otorweekenöl 22-25 nii4

DEMONSTRATIE

aléeM filiaal A'dam NOORD,

Uitgebreid is onze collectie:

Jachtartikelen
Loden jassen, kort en lang
Kniebroeken en kousen
Schotse wollen truien

Tweed pelten

HAARLEmSS JACHTHUIS
Lange Veerstraat 26. Haarlem. Tel. 02.3-321423.

GLANDORPS
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem

t/o De Vries

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

ais engels

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.
Hogewoerd 111. Leiden.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
-•«G type T.D. b.j. 1949 8D30,— ot 280,— p.m
Citroen ll.j. 1937 4950,— ot 155,— p.m,
Ojicl Ascon.a t. b.j. 19;4 7450,— ot 195,— p.m,
Ojicl Kcrord 4 drs. t. 1974 7950,— of 210,— p.m.
Fora T.aunus 1600 GT-coup6 1972 5850,— of 170,— p.m
Flat 12» 4 drs. 1971 3850,- Ot 120,- p.ni.
Tiiunus 1600 L 1972 4950,— Of 155,— p.m,
l-lat 124 S 1971 2950,— Ot 110,— p.m,
Jiercury Counar oriir. IIS,\ Ultv.
.Mercedes 220 U t. 1973 U.950,— ot 280,— p.m,
BjnV 2500 m. r.-ldiD t. '72 7950,— of 180,— p.m,
licnault 4L blauw 1972 3850,- ot 145,— p.m
PcUEeot 201 19b9 1450,— ot 60,— p.m
Ucnault 8 m radio 1970 1150,- of 60,— p.m
Ford Caiirl 2300 GTXLR 465U,— ot ICO,— p.m.
Cicort. Keel. 3971-1972 4450,— of 150,— p.m,
T.iunus radio-cassbcttercc. 4930,— of 150,— p.m,
Capri 1700 Gr, 1971 .1450,— of 160,— p.m,
l'aunus ZOM Coupe '70 2950,— of 110,— p.m
Taunus 2000 GXL. coupé, t. 1972 5950,- of 165,— p.m
Kcnault 12. t. 1972 4!)50,— ot ISO,— p.m
Alfa. Romeo 1750 Berllna t. 1972 46.50,— of 155,— p.ra,

Torot.1 lOüO Special t. 1973 4950,- ot 180,— p.m.
Ford Capri 1700 GX 3950,— of 135,— p4n.
IlanomaK Diesel F20, met tanken 3250,— of 105,— p.m
Fold Capri 1500 3550,— of 110,— p.m
Ford Escort zilver metallic 3650,— «f 115,— p.m
Ford Capri GT, okcrgeel, 1971 4950,— of 145,— p.m
Ford Ciprt 2300 GT XLK. radfo. t. 1971 ,T950,— of 180,— p.m.
Ford Capri 1500 GXL radio, t. 1972 6450,— of 180,— p.m.
I'CUKCOt 504, t. 1972.. 5950,— Ot 180,— p.m,
Ford Escort 1300L. t. 1972 4450,— Of 160,— p.ni,

AUStln Sevcn 1973>19'4 4950,— Of 180,— p.m.
BMW 2002 Spcc. Ultv. 2950,— Of 110,— p.m.
Ford Mustang USA ultr, 5950,— of 185,— p.m
Plat 128 1970 2450,— Of 100,— p.m
Capri 1500 XI/ 1970 4950,— of 160,— pjn.
Simca Uallcy 1973 4450,— of 160,— p.m.
Ford Taunus 1600 I, Combi 1972 4950,— ot 165,— p.m.
Ford Escort Est.ite 1972 3950,— of 135,— p.m
Trlumpli Spitflrc Spec. wielen 1969 3450,— ot 125,- p.m,
Austin Seven rccI 1974 5950,— of 180,— p.m,
Slmca 1000 wit 1972 2950,— Of 110,— p.m,
Kenault 4 1972 3850,— Ot 125,— p.m,
Auslin Scvcn 1000. rood, 1971-1972 3850,— ot 125,— p.m,
Simca Rally 1971 3350,— of 115,— p.m.
Slmca 1100 1970 2950,- ot 110,— p.m
Fiat 124 Spider Sp. Coupe 2450,— ot 100,— p.m
BjnV 2002 1971 5450,— of 170,— p.m
Fora Capri 1500 I, 3850,— of 115,— p.m.
NSU 1200 C 1971 1950,— of 85,— p.m.
Ford 1600 \j Combi 1973 6950,— of 190,— p.m,
2 X Ford C-ipri 1500 GXI, 3950,— Of 120,— p.m.
Ford Capri 1300 GXL 1971 4950,— Of 145,— p.m
Ford Escort 1972 4950,— of 145,— p.m
Ford Escort 1971 3950,— of 120,— p.m,
I'ord Escort 1971 3250,— of 120,- p.m
Ford Escort 1970 2950,— of 100,— p.m,
VW Porsclic 1971 "950,— of 200,— p.m
VW 1300 de luxe 1170 2450,— of 90,— p.m
I'lat 127, blauw. 1972 3950,— Of 110,— p.m.
Fiat I2S. oKerceel ^iiO,— at Ua,— p.m.
Ford Cortina Estate 1971 2650,— ot 90,— p.m,
Pcuecot 404 1971 3650,— of 105,— p.m,
Toyota Corolla 120O 1971 4450,— of 140,— p.m
Simca 1000. rood. 1970 1950,— ot 70,— p.m
Simca 1301 1971 2950,— of 100,— p.m
Simca Railpy 1971 2950,- ot 11»,— p.m.
Fiat 850 1972 Z950,— of 100,— p.m
Ford 1.300 L, rood, t. )S"2 4950,— of 150,— p.m.
rord 130O L, bruin metallic 4950,— of 150,— p.m
Ford 1300 L. Ilchtbl. 4950,— of 150,— p.m,
Opcl Kadctt coupé 1950,— of 85,— p.m

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop
Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-
werend, zakken van 50 Itr

± 23 kg, prijzen Incl. BTW
en franco huis.

3 zakken 15,95 p. zak
5 zakken 15,35 p. zak
10 zakken 13,95 p. zak

Grote korting op dieren-

voedsel en -benodigdheden

DOGGER
Sclilnkelkade 14,- Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516.

MASSIEF EIKEN SAtON-
EN EETKAMERTAFELS
bladdikte 5 cm droog hout,
scheurt beslist niet.

EIKEN MIMISETS
3 stuks ƒ 195,—

BIEZEN TAFELS
van nieuw eikeliout,

125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m. ƒ 325,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IPEREN,
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

MASSIEF, EIICEN
SALONTAFELS IN ELI
GEWENST MODEL

Set giösclfjittiiö

Alléén
Scbagehelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019

Vermist sinds 11 maart

•\VITTE POES
op de rug Cypers.

Tegen beloning tel. 282876.

De vorm sportief in echt wild-
leder — een origineel miva-
model.
De prijs verrassend laag — het
staat in onze étalage, komt u
rustig even binnen kijken.

Miva Interieur vol van echt le-

der en stoer boerenelken. Maar
ook goede moderne meubelen
zoals pastoe — leolux enz.

4. Bii miva interieur kunt u fijna Ideetjes opdoen in een ludiek sfeer-

tje met ervaren binnenhuisadviseurs.
5. Eigen ontworpen eksklusieve miva-niodellen in leder en hout, die

vindt u nergens, alleen bij ons.
6. Daarom voordat u meubelen koopt en u zoekt iets aparts . . . eerst

even bij Miva kijken.
7. Miva interieur vlakbij — tussen Amsterdam en Haarlem aan de

hoofdstraat van Zwanenburg.
Volop parkeerruimte — met vrijdagavond koopavond van 7 tot 9

uur.

miva interieur
dennenlaan 53 (hoofdstraat) — zwanenburg

telefoon 02907-4590/5909.
Dag. geop. 8.30-18 uur - vrijd.avond 19-21 u. - zaterd. 8.30-17 u.

[njDcaFikDgoD

:

zonneschermen met oase-effekt

MARKISOL zonneschemdoek is 8»weven uit de beroemde synthe-
tische draion vezel vaa Bayer. Dit sublieme, uitgekiende doek neemt
de zon niet radikaal weg, maar tempert en filtert het zonlicht zo ge-
raffineerd dat het in, «w kamer 'n zachte, zeefrisse zomeratmosfeer
schept met 'n heerlijht milde temperatuur . . . een uniek „oase-effekt"!
Omdat Markisol zoaheschermen zijn uitgerust met een oersterk,
zwaar geanodiseerd «luminium frame en zelfsmerende nylon lagers,
zij zijn 100% winterjtCwapend !

AKTUA
interieurs -Heemstede
RAADHUISSTRAAT 44 — TELEFOON 287658, B.G.0. 289096

BB

25 maart a.s. OPENING
Reisbureau Uokersbu

BINNENWEG 72, HEEMSTEDE

Vanaf 26 april a.s. speciale wekelijkse dienst naar

DE COSTA BRAVA/BARCELONA

COACH GROUP HOLLAND BV
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ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD,
VOOR ZANDVOORT. BENlVfeLD EN AERDENHOUT .. .

,

'!snt^

nieuwsblad
wrm '^f^nsafTi mnm

3je JAARGANG — NO. 14

Uugavi' B.V Randstad Publicaties,

Aalbtneer. postbus 2B-1.

Kamuor SiationsK-eg :iH. Aaltine"!-,

U'leloon Ü2977-25141, b lijnen.

Aboiiuementsprus ƒ 1B,80 pei- Jaar.

Per post J 45,—.

Versuhuni op donderdai;.

Kantoor te Zaudvoort:
Ga.sliuibplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
"Vantrekkelijke kontraktlaiieven op
jp aanvrage. Ook kombinatietane-
,'en mei de overige bladen van R.P
Bankielatie: Rabobank, AaKsmeer,
rek 3001.09 779

PostrpkenniK 302871.
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Paasdrukte komt vrijdag op gang TAXI 2600
GROTE EROCHT 18

Dag en nacbt bereikbaar.

ZANDVOORT — Er worden drukke .paasdagen verwacht in de bad-
plaats. De hotels zijn allemaal volgeboekt' en het wordt voor VW-
dirèkteur Theo Hilbers zelfs al moeilijk om de vroege badgasten bij

particulieren onder te brengen. 'We hebben ontzettend veel gasten

geboekt en het is nu al een toer om nog kamers bij partikulieren te

vinden. Ik hoop, dat de partlkuliere kamervérhuurders me even bel-

len als zij nog slaapgelegenheid hebben,, want op het ogenblik is het
voor ons al een .probleem', aldus een optimistische WV-direkteur
Theo Hilbers. ...
Tlxeo Hilbers voegt echter aan deze

woorden toe dat Zandvoort niet al te

optimistisch moet zijn, omdat het in

het verleden wel eens is voorgekomen,

dat slecht weer roet In het toeristeneten

gooide waardoor een gedeelte van de

gasten thuisbleef.

'Maar als het weer mee zit, dan zit

Zandvoort met de paasdagen ongetwij-
feld vol,' aldus Hilbers.

Keukenhof
De hotellers verwachten dat de toeris-

tenstroom vrijdagmorgen op gang zal

komen.. Vooral vanuit Duitsland, waar.
in vele gebieden het paasweekend al op
donderdagavond inzet. Vele gasten ko-
men niet alleen voor Zandtvoorts zee

en strand, maar ook voor de Keukenhof,
dat gisteren voor het publiek openging.
De heer Hoogland van het ^eHjknamlge
hotel aan de voet vac de uitzichttoren:

'In vergelijking met voorgaande "Jaren

boeken de buitenlanders een paar dagen,
langer en de oorzaak ligt ongetwijfeld

aan de vroege bollentijd. De Keukenhof
is nu eenmaal- een slagader voor ons ge-
bleken en ik zou de laatste zijn, die de
Keukenhof niet In ere zou willen hou-
den.' Ook voor een badplaats -als Zand-

_

voort zijn de bloembollen voor de hot-

'

teUerie in het voorjaar van grote waar-
de. De. aantrekkingskracht blijkt wel-
uit niiJn: gastenboek, waarin naast.de
vele DuitserSjfioök. veel Zweden, Oosten-,
rijfcers Sèn-Eransenlstaan^Mdus .dsUjêsC»i.,
Hoogland, die het gevoel 'hoeft, dat de'

toeristen, na -de paasdagen blijven ko-
men, dankzij de Keukéiihof.

'Woorden van dergelijke strekking hoor-
den we eveneens van hotelier L. A. M.
M. Duivenvoorde. Ook zün liotel Keur
aan de Zeestraat zit boordevol met Duit-
sers en Engelsen, pok in hotel Keur
worden ,de eerste bussen met. toeristen

in de loop van 'vrijdag verwacht. 'De
buitenlandse touroperators tonen bijzon-

der veel interesse voor De Keukenhof,'
aldus een eveneens optimistisclie Leo
Duivenvoorde.
Ofschoon hotel ' Sonnewende evenniin
nog een kamer 'vrij heeft wijt men de
drukte niet aan de bollenstreek. 'We
zitten met pasen. altijd vol met over-

wegend 'Duitsers," maar we houden er

rekeiiüig mee, dat de toeristen ook na de
feestadgen blijven komen vanwege -het

vroege voorjaar in de bollenstreek,' al-

dus een woordvoerder. Het Is wel duide-

lijk; Zandvoort staat Idaar om de tóe-

risten te ontvangen.

De vroege zonaatCbidders waren zondag
alweer in badpak op het Zandvoortse-
stravd. WV-direkteur Tlieo Hilbers

hoopt dat liet voorpaarszonnetje met 'de

Pasen wederom schijnt tiiant zo zegt hij

'dan krijgen we een goede paos'.

F1,25 voor Vi das iveer van.de baan

Î

Overbrugging
Na de bollentijd kunnen we weer aan
het hoogseizoen beginnen. Volgens mij
is de bollentijd dit jaar een ideale over-
brugging van het voorseizoen naar het
hoogseizoen.'

TOPTIP VOOR DE PAASDAGEN

SLAGERIJ BURGER
Halfestraat 3, Zandvoort.

FEESTELIJKE REKLAME !

500 g:ram IIAASFILET 5,9g

500 gram ENXRE C6TE 5,98

500 gram pracht RITNDER-
LAPPEN 3,98

Per kilo 7,48

VOOR DE BOTERHAM:

100 srram ARDENNER HAM en
100 gram GEKOOKT SPEK

samen 2,25

200 gram SLAGERSHAM 1,98

200 gram TONGEWORST 1,48

N.B. Onze winkel is a.s, dinsdag
en woensdag wegens reorganisatie

gesloten

!

21e advertentie binnenpagina.

strandstoelverhuiir
ZANDVOORT — Precies een maand nadat de raadsleden het halve

dagtarief Voor de verhuur van strandstoelen hadden ingevoerd, be-

sloot de raad dinsdagavond met veertien tegen twee stemmen dit be-

sluit weer in te trekken. Door het vervallen verklaren van het halve

dagtarief kwam de raad tegemoet aan de wensen van de strandpach-

ters, die in een brief aan de raadsleden bezwaar tegen de invoei'lng

van het halve dagtarief hadden gemaakt.

.

„WURF-PRAET'

WULLUM
Ik geloof niet in slechte paesdaege,
We zltte toch al zowat hardstikke vol.

De Zandvoortse strandpachters waren zo

fel gebrand op intrekking van het i-aads-

besluit, dat men blj wijze van komproi'nis

bereid was na vier uur in de middag
geen pacht meer te Vragen voor de
strandstoel. De VVD'er Joustra noemde
deze tegemoetkoming van de strandpach-
ters een zeer positieve bUdrage en toonde
zich zeer tevreden met dit alternatief.

Grote onzin

Lou Koper (PSP-PPR^ merkte na deze

woorden öp. tei'wijl hij niet om het woord

had gevraagd, dat een kompromis nog

geen alternatief is en 'vond het (en met

hem vele raadsleden) grote onzin, dat

strandpachters na vier uur niet meer

zouden mogen knippen voor een strand-

stoel.

De interruptie van Lou Koper was dins-

dagavond overigens geen Incidenteel ge-
val, want de raadsleden iiadden allang
bekeken, dat loco-burgemeester K, C. v.

d. Mtje Pzn, (burgemeester A. Nawijn
was wegens vakantie verhinderd) bijzon-
der veel toestond en erg zuinig was met
de gele kaart. Overtredingen -werden door
de voorzitter door de vingers gezien en
zelfs in het geheel niet gezien, toen Jou-
stra steimnlng wilde over het gratis ver-
krijgen van een strandstoel na vier uur,
tei'wijl even tevoren was besloten om het
halve dagtarief van ƒ 1,25 in te trekken,
hetgeen automatisch inlileld, dat slechts
een tarief voor de hele dag van kracht
werd.

Speelluiii

Toen desondanks Joustra stemming wil-

de en de vooi-zltter van plan bleek liet

voorstel in stemming te brengen greep
de heer N. J. Janssens duspraak-Nu)
in. '"We hebben zoeven het halve dagta-
tlef nietig verklaard met het gevolg dat
er alleen geknipt wordt voor een hele

dag. Dan kunnen we toch niet stellen,

dat zo'n dag maar tot vier uur duurt,
'Wat zijn we hier nu eigenlijk 'aan het
doen. Het is tocli geen speeltuin. Het is

onkimde van enkele' heren als ze willen

stemmen over een voorstel, dat onmoge-
lijk Ingediend kan worden', aldus de
heer 'Ja'nssens, die weliswaar dinsdag-
avond niet in een speeltuin, maar wel in

zijn knoUetuüitje was.

'

Het Inspraak-nu raadslid was de negen-
tig minuten dm-ende vergadering veelal

aan het woord en we mogen wel stellen,

dat ziJn woorden dikwijls gelardeerd wa-
ren met krasse en ook wel verwijtende
uitspraken, zoals de opmerking die hü
tegen Joustra maakte, toen de 'WD 'er

er zich uitsprak voor de vier uur bepa-
Itag. 'We zitten hier niet om de persoon-

lijke belangen van onze vrouwtjes te be-

hartigen, die na vieren nog even gratis

van een stoel gebrufk kunnen maken. Dit

is een belachelijke zaak, die nergens op
lijkt', aldus de heer Janssens.

De socialist Weber was het volledig met
de heer Janssens eens en ook hy was
van mening, dat het voorstel van Joustra

nergens op sloeg.

.

\Vi7n V. d. Heijden

.

. . Belangen konsu-

ment joegen swaarder dan de belangen

van de strandpachters.

LAIN'GS DE VLOEDUJÏX

tf

IVic zich op z'n teentjes getrapt voelt
al.s hem een fout onder het oor worilt

gebracht, mist de eigenschappen om
vooruit te komen,

Ilcnri Ford (1803-1947)

GEOPEND BAR BODEGA

CARROUS
STATIONSSTRAAT 11 — ZANDVOORT

Uw gastheer en gastvrouw

HENK EN ANS SIETSEMA

Geopend van 1 2.00 uur 's middags tot 3.00 uur 's nachts
lEIG. H. B. J.v. d. ZEE)

^y

y>

„RISTORANTE PIZZERIA"

LA FONTANELLA
HET KKRSTE EXCLUSm'E ITALIAANSE RESTAURANT

BOmVES TASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasapna - Spaghetti - Canncloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Mario Marlino - Enzo Santoro.

^^

Bezoekt u ook eens Vi.sspeciaüteitenrcstaurant

DE MEERPAAL y)

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cusine B. L. Roosen.

/VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERLI KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 5« — ZANDVOORT

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen-Kontaktlenzen
Hallèstr.5Tél.2174 Zandvoort'

Ziekenfondsleverancien

Lacherlje

IVico Janssen . . . geen speeltuin

De' heer 'Van As (CDA1 was vaii mening,
dat de strandpachter niet verplicht

mocht worden gesteld om zijn stoelen na
vier uur gratis uit te lenen, 'Ik vind dit

een vondst, die onjuist is, temeer daar de
strandpachter na vieren begint met ?.^n

stoelen op te ruimen, als die leeg z;in.

.Ik wil dit lachertje er niet bü betrekken',

aldus de'heer 'Van As, die overigens voor
het halve dagtarief bleef.

Met hem stemde de socialist Van der

Hei!den tegen het voorstel dat leidde tot

intrekking van het raadsbesluit d.d, 25

februari 1D75 en waarin bepaald was, dat

aan huur van een strand.5tocl f 1,25 be-
taald moet worden voor een halve dag.
De heer 'Van der HeiJÖen stemde tegen
intrekking van het raadsbesluit, omdat
hij de 'belangen van de konsument
zwaarder vond wegen, dan de belangen
van de strandpachters.

De betogen aangehoord hebbende vond

Lou Koper het een bclachcl(jkc verto-

ning en hii w.as van mening, "dat er op

straat geen mens meer beliocft op te

zien tegen een raadslid.

Pizzeria Ristorante Italiano

if

Paviljoen ,,DE VÜVERHUF

Vv adres voor recepties, hrniloften en partijen.

ONZE Sl'ECIALlTinT: l'ANNEKOEKEN '.

Eigenaar H. Paap, VondoUaan 46, telefoon 2538.

BBSa
servire

Z A N I) V O O R T
BURG. VAN FENEMA PLEIN '27

'I'ELEFOON 4.580

//LIDO
Boulevart Barnaart 10, Zandvoort, tel. 02507-5440,
met een zeer uitgebreide Italiaanse keul<en.

S.v.p. teiefoniscti bespreken.

TUTTE LE SPECIALITA ITALiANE (alle Italiaanse specialiteiten)
VINI CASALINGHI (originele Italiaanse wijn)
Div. soorten pizza's, ook om mee te nemen.

BENVENUTI — WELKOM.

MODES

VOOR EXCLUSIEVE VOORJAARSMODE

BOUV/ES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

H.W.OSSTEB

Makelaar o.g. ^LKiNb'MJ

Bury Rnuf'lbfits.sliaat 11.

ZancUüort Telofoün ,5531

Voüi a:iii- ol verkoop van uw
FLAT ol WÜNINU.

Taxaties lIvpolbeKon
.\ssnianliën

verrukkelijke fondue- en
dipsauzen uit eigen keuken.

Vnor al Ir

UHTQQRmTmUlEH

SCHOL
KANTQOR-BOEKHAfJDEL
Van O.stndeplein 4, Heenisteile

TPleloon 285(i6(i

SPAARNESTAD
Verwarmingsservice

• r7AS- EN
OLIKSTOOK-
INSTALLATIES
ONDERHOUD

• OMBOUW OLIK
OP GAS

Tel. fl23-3lM4«*
Pripse Varken-
markt ! - Haarlem

HAD U HET

WEL GEDACHT?

Zie de bon opiiag. 13
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IneenRenaultmethersens
rifd |e nooitop fezenuwen.

In het stadsverkeer heb je vaak
stalen zenuvrennodigom 'thoofd koel

te houden. Vooral als dat hoofd er
- in 't avondlijke spitsuur - al een dag
werk op heeft zitten.

Prettig als je dan in een komfor-
tabele auto rijdt met veel binnenruim-
te en een perfekt ventilatiesysteem.

In eenruime Renaiütmetvoorwielaan-
drijving.

Ideaal wordt het als die rustge-

vende Renault bovendien een stuk denken en
doenvan u overneemt. Door automatische trans-

missie met een elektronisch brein.

Alleen met een rem- en gaspedaal.

na's dik in4-kleuren

druk) met de 1975
modellen.

Dan hoeft u niet te schakelen.

Niet te ontkoppelen. Dan wordt het
voor u gedaan. Feilloos.

Bij de automatische Renault-trans-

missie is een elektronisch brein. Deze
„hersens" kiezen in elke situatie de
juiste overbrengingsverhouding.

Over de Renaults 12 TR, 15 TL, 15

TS, 16 TL, 16 TS, 16 TX en 17 TL met
automatische transmissie kuntu lezen
in het nieuwe Renault boek (1 24 pagi-

Snel het Renaultboek 1975 halen bij:

Autobedrijven Rixiko,

Oranjestraat 2-12,

Zandvoort 02507-2323

2424^360

#RENAULT

Er zijn7aulomatisclie Renaiills
meielektronisch brein.

AUG. V. d. MME
Marlsstraat 15a, telefoon 5186.

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekieding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas In

. : lood, giasplaten,en thermopane..^
^.

VAN LENT
OPEL-DEALER
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DevermaardeexotUche

J&SXfSM
letopl

Dirk van den Broek heeft vele eigen

kwaliteitsmerken, zoals Johan de Witt,

Santema en Gildemeester. Alleen wanneer
artikelen aan de hoogste kwaliteitseisen

voldoen, komen ze in aanmerking om één
van deze merken te dragen! Voor deze
artikelen geldt dan ook onze onvoorwaar-
delijke kwaliteitsgarantie: niet goed, geld

terug (zelfs al is de fles half leeg)! Je kunt
het beter bi(.Dir4c.van den.Broek halenl .'.-

JOHAN DEWin
BESSENJENEVER

JOHAN DEWin
VIEDXextrazacht

JOHAN DEWin
CimOENJHIEVER

(geldig VmSapril)

Mielke flest

«JohandeWltt

«Santema of

«Gildemeester

OUD HOLLANDS

DORRHGIAS

JOHAN DE WITT 075
KERSENBRANDEWIJN >s(rD.'"

CITROENBRANDEWIJN^B/s

SANniHA
BEERENBURG jaoCB»
GILDEM

JONGE.

iESTER

ENEVER jsflé'a»
G
V
LDEMEESTER

EHX Superieures J3i^O»
JOHAN DEWin
GRAANJENEVER jajS"

m
JOHAN DEWin
OUDEJENEVER

INHRNAnONALE

SPECIALITEITEN:

WHISKY BALLAIMTINES jisrsé- 11.95

WHISKY JOHN HAIG js.as'll.gs

WHISKY BLACK and WHITE J53ï 11.95

WHISKY VAT 69 jarsS" 11.95
WHISKY CAIMADIAN CLUB jaas" 15.95

WHISKY FOUR ROSES B0URB0IM>8:9S- 13,95

WHISKY IRISH >ws^12.50
WHISKY SEAGRAM ^os5-16.95

WHISKY JOHNNIE WALKERKg^f j*9S-19.95

WHISKY HIGHLANDERS;itisgias! 03:93-10.95

WHISKY GLEN FLAGLER MALT ^b^ 13.95

COGNAC REMY MARTIN 2S^ 23.95
COGNAC COURVOISIER ^3.95- 18,95

COGNAC HENNESSY JJ-95-17.95

RUMBACARDI iA^-\2.95
RUMRICARDO J3;9S-10.95

RUMPOLAR J*9S-n.95

GINGORDON ^a:S5 11.95

GINBEEFEATHER jaso" 9,95

GINGILBEY j^s" 9.95

VODKARELSKY -«^§-10.95

VODKASMIRNOFF .^zas" 11.95

DRAMBUIE
COINTREAU
TIA MARIA
CHERRY HEERING
CALISAY
STREGA
D.O.M. BENEDICTINE
CHARTREUSE jaune
BONITO BITTER
SLIVOVA
CALVADOS Busnell

SAMBUCA
0U20
VIEILLECURE
CORDIAL MEDOC
SAKE
LICOR43
PERNOD
SCHWARZER KATER
TEQUILLA
AKVAVIT
CYNAR

-zwrS- 17.95
jftssr 13.95
J4;95- 12.50
JMB" 15.95
Jl7r95- 15.95

J&95-16.95
jsrsr 15.95
.^:50' 17.95
J4:9S' 10.95

jfirsS" 14.95
^e:gri5.95
jftgr 14.95
45:95-13.95

J7:95- 15.95
47:93-15.95

j+as- 10.95
40:95-16.95

,45:30-13.95

J4:Strl2.95
^oTris.gs
^K9S'15.95
,45K9r 9.95

NAABONS
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Herinneringen aan een fel bewogen periode GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU

ZANDVOORT
1.11 émi -sQ-a

in deBEZETTINGSTIJD
1943.

Luchtgeveclit
Veel direkic oorloeshandelingen heeft
Zandvoort in de bezettingstijd niet mee-
gemaakt, tenminste, wanneer u de nog al

eens herhaalde aanvallen van geallieer-

de vliegtuigen op de duikbootbunkers en
de Hoogovens in IJmuiden niet meetelt,

net inslaan van de bommen was duide-

lijk hoorbaar en meerdere malen klom
ik op het dak van het oude postkantoor,
waar ik toen woonde, om het bombarde-
ren gade te slaan, hetgeen bij helder
weer duidelijk zichtbaar was.

Altijd op sensatie belust geweest zünde,
bleef het voor mij steeds een fascinerend
schouwspel. Maar een luchtgevecht bo-
ven Zandvoort hebben we toch ook nog
gekend. Dat was op 3 november 1943, een
prachtige, zonovergoten najaarsdag. Bo-
ven het stille, uitgestorven dorp werd 's

middags om een uur of drie snel nader-
bij komend motorgeronk gehoord. Een
groot aantal geallieerde bommenwer-
pers, begeleid door jagers, (na nader-
hand bleek met het doel Schiphol te

bombarderen) werd vlak boven ons dorp
onderschept door een- aantal Duitse ja-

gers en raakten met de begeleidende
Spitfires voor een groot deel boven het
centrum van het dorp met elkaar in ge-
vecht.

Het was levensgevaarlijk zich op straat

te begeven want het redende granaat-
splinters. Maar het gevaar niet tellend,

begaven verscheidene inwoners zich toch
naar buiten en zo zagen we, dat kort na
elkaar, — het gehele gebeuren duurde
nauwelijks een kwartier — vijf Duitse
jagers werden afgeschoten. Hoog in de
lucht buitelden de vliegtuigen door en
over elkaar heeuj Er stortte er één bran-
dend neer op een duintje bij het hoofd-
veld van Zandvoortmpeuwen, recht te-

genover de huidige tribune.

Een ander toestel viel — fel brandend —
op het perceel Haarlemmerstraat 66, dat

onbewoond was, doch de naast dit huis

wonende agent van politie Borgo kreeg

een dusdanige shock, dat liü, volkomen
geestesziek meer dan tien jaar in een
inrichting moest worden verpleegd. Zijn

prachtige Duitse herder _werd door het
neergeschoten vliegtuig gedood. In een
brede baan van vuur eii rook viel een
derde vliegtuig neer op de terreinen -van

de golfbanen en een vierde verdween
brandend in 'de zuidelijke duinen, ter-

wijl tenslotte een vijfde,,een zwarte rook-
pluim achterlatend, in zee stortte.

Het was opmerkelijk, zo snel als de Duit-
sers reageerden. Het was volkomen on-
mogelijk, waar dan ook, de plaats van de
ramp te benaderen en even onmogelijk

het aantal doden vast te stellen. Dat er

enige Inzittende het er levend afbrachten
moet echter een onmogelijkheid zijn ge-
weest, want parachutes werden niet ge-
zien. De inzittenden moeten in de vlieg-

tuigen ziJn omgekomen. Onverbiddellijk

werd ieder door de Duitsers terug gewe-
zen en even opmerkelijk was de vlug-

heid, waarmee men de vliegtuigwrakken
wist af te voeren.

Van sommige was er een uur na de ramp
niets meer te ontdekken, enkele andere,
waarmee dit niet zo eenvoudig was, wer-
den in allerijl aan de staartvlakken over-
geschilderd en van Engelse emblemen
voorzien, om de indruk te wekken dat
geen Duitse, maar geallieerde jagers wa-
ren neergehaald door de Duitse Messer-
schmldtz's.

Strand afgesloten
Op 18 mei 1942 kwam het voor Zand-
voort noodlottige bevel, dat het strand

, zou worden afgesloten evenals de Koule-
vards. Op zaterdag 23 mei mocht dit ge-
bied voor bet laatst betreden worden.

Het evacuatiebevel was toen nog niet af-

gekomen, want dat geschiedde pas op 7

november 1942, dus u kunt wel begrijpen
hoezeer dit bevel, dat overigens door in-

siders wel verwacht werd, als een bom
insloeg. De levensader van Zandvoort
werd afgesneden. Er viel in ons dorp
niets meer te zoeken. Alle bedrijvigheid

van sijrand en badgenoegens verdween en
vooral op zonnige, zomerse dagen werd
dit verbod heel erg gevoeld. Het was zó

onwezenlijk, dat het was alsof je in een
andere wereld leefde. Zandvoort was
Zandvoort niet meer.

Ik herinner mij nog levendig, hoe ik op
zaterdag 23 mei 1942 met m'n vriend

Arie Weber, (thans wonende In Apel-

doorn) die toen ambtenaar was bij het

bureau" bevolking en die mij in die tijd

en volgende jaren op zulk een kranige

wüze hielp bü het laten onderduiken van
Zandvoortse mannen en Jongens, door

het vervalsen van alle mogelijke officiële

papieren, woarop ik in een volgend ar-

tikel hoop terug te komen en die daarbij

heel veel riskeerde, op het strand lag

voor de Strandweg.

Het was de laatste dag, dat we er zonder
'Spezial Ausweis' mochten komen. We
konden het ons eenvoudig niet voorstel-

len. Zandvoort In de zomer zonder
strand was toen voor ons nog een on-
denkbaar iets. We mijmerden lange tijd

over hetgeen ons nog te wachten zou
staan. Gelukkig maar, dat we toen nog
geen vermoeden hadden van hetgeen dit

alles wel zou zijn.

De afbraak was nog maar in een begin-
stadium, de totale evacuatie was nau-
welijks denkbaar, het verstoken geraken
van alle verkeer, (opheffing van tram
en trein) was iets, waarvan we geen
flauwe notie hadden en het ergste van
alles, de afschuwelijke hongerwinter '44-

'45, daaraan dachten we niet eens. Ik
hoop u van dit alles in volgende artike-

len nog meer te vertellen.

Maar die afsluiting van strand en Bou-
levards was een weerzinwekkend gebeu-
ren dat allen, die in Zandvoort woonden,
diep aangreep. Zandvoort, zo nauw ver-

bonden met zee en strand, werd van zyn
bestaansbron beroofd en van zi)n le-

vensader afgesneden. Het was, — het
leek wel alsof dit altyd zo zijn moest
wanneer er iets zeer bijzonders gaande
was — een heerlijke, zonnige voorjaars-

dag op zaterdag 23 mei 1942. Een dag
vol beloften voor een mooie zomer, die

evenwel een zomer zou worden, gevolgd

door een najaar en winter vol verschrik-

kingen. Drie volle Jaren zou het duren,

voor we deze plaatsen weer voor het

eerst vrij zouden kunnen betreden, ver-

lost van een bezetter, die steeds meer
een kwelling werd. Gelukkig maar, dat

we daarvan op dat moment nog niet het

flauwste besef hadden.

Arbeidsinzet
In een volgend artikel hoop ik u iets ie

vertellen over de arbeidsinzet, die ook
voor Zandvoo.'t van zulk een ingrijpende

betekenis bleek.

Alle daarvoor in aanmerking komenden,
die niet vrijwillig aan het werken in

Duitsland deelnamen, werden daarvoor

vla het Arbeidsbureau opgeroepen. Een
afschrift van zulk een oproep plaats ik

hierbij.

Hoevelen heb ik er niet op mijn bureau
gehr,d, 's avonds na sluitingstijd, (want

Ik had vier KSB-employé's toegewezen

gekregen) en moest dus uiterst voorzich-

tig ziJn, die zulk een oproep hadden ont-

vangen.

Ze waren dikwijls radeloos. Familie en
bedrijfsomstandigheden speelden daarbij

'een grote rol. Ze smeekten mU dikwijls

hen te helpen en zegt u dan maar eens;

'ik begin er niet aan.'

Doch wat er allemaal aan vast zat om
mannen en jongens uit de verplichte

'Arbeits-elnsetz' te houden en welke ri-

sico's je daarbij liep, daarover In een
volgend artikel méér. Gelukkig is het

gelukt, dank zij de medewerking van po-

litie, ambtenaren en andere gemeente-

lijke autoriteiten, velen te kunnen laten
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Op grond der Verordening No. 42 van 1941. gelast
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persoonlijk té verschijnen.

De distributiestamkaart en overige distributiebeschei-

den dient II mede te brengen, benevens eventuede

Ausweis o£ Bes(dieinigung, welke op verlangen moeten

worden overhandigd.

Ik maak tl opmerkzaam, dat U tot aanmeldinc[ ver-

plicht bent, ook al heeft U zich vroeger reeds bij het-

Gewestelijk Arbeidsbureau of bijkantoor aangemeld en

is U reeds eerder van plaatsing elders vrijgesteld en

bezit U een Ausweis of Bescheinigung.

In geval van niet verschijnen ïs TI strafbaar met ge-

vangenisstraf tot één j'a^r.

^ >'Öé .-/Directeur van het Gewestelijk

onderduiken en nog altijd heb ik daar
grote voldoening van.

Regie in handen van middenstanders

Zaïïdvöorts „Peyton Place"

in restaurant De Kousepael
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ZANDVOORT — De vijftig van de circa honderdvijftig in de federatie

handelsvereniging/Hanze georganiseerde Zandvoortse middenstan-
ders, die donderdagavond naar de algemene ledenvergadering in res-

taurant 'De Kousepael' waren gegaan hadden nauwelijks kunnen ver-
moeden, dat de echte onvervalste Peyton Place-story zich na acht
uur niet alleen op de t.v.-buis voortzette, maar ook in het hartje van
het rustige dorpje aan de Noordzee.

Want een 'Peyton Place-story' werd de algemene ledenvergadering van
de federatie handelsvereniging/Hanze. Schandaaltjes, blunders, mo-
ties van wantrouwen en roddels, ziedaar het recept van een eigen
Peyton Place-story onder regie van de Zandvoortse middenstanders.
Vast staat nu al, dat het verhaal twee afleveringen gaat krijgen, want
momenteel wordt er door de bestuursleden een draaiboek vervaardigd,
waarvan de opnamen na Pasen wederom tijdens een algemene leden-
vergadering zullen plaatsvinden.

Het hegon donderdagavond allemaal erg
vredig en slechts een enkeling kon toen
vermoeden, dat er nog diezelfde avond
een bestuursbreuk zou ontstaan met het
gevolg dat de vergadering voor enkele
weken geschorst zou worden. Door deze
schorsing bleven op de agenda vermel-
de belangrijke punten als vaststelling

kontributie, bespreking VW in verband
met de vestigingplaats van een nieuw
VVV-kantoor en de medewerking aan
de feestweek onbesproken.
Het verhaal kreeg al direkt een happy
begin, toen federatie-sekretaresse mej.
B. Boozen meedeelde, dat het kollege
van b en w voor de middenstanders op
de barricaden was gesprongen en toe-
stemming had verleend om op eerste

paasdag de winkels open te houden tot
tien uur 's avonds. Dit in strüd met de
winkelsluitingswet, die daartoe tot en
met maart de mogelükheld niet gaf.

•Dankzij de bemoeienissen van de streek
VVV, de Kamer van Koophandel en het
Zandvoorts kollege kunnen de winkels
toch open op eerste paasdag. De mid-
denstanders mogen het kollege hiervoor
wel erg dankbaar zijn, want het was
een beslissing waar veel moed voor nodig
was. Na Pasen zal de burgemeester voor

Voorzitter Leo Duivenvoorde

deze daad verantwoording moeten afleg-
gen aan de minister van Economische
Zaken en dan behoort een standje voor
de burgemeester beslist niet tot de on-
mogelijkheden', aldus mej. Roozen.

Paardenbadplaats
Vervolgens annonceerde federatie-voor-
zitter Leo Duivenvoorden de namen van
de twaalf ingezetenen, die Via een proces
de racemotören op het circuit voorgoed
het zwijgen willen doen opleggen.' Dit
dozUn mensen probeert roet In het eten
te gooien voor iets dat voor Zandvoort
van groot ekonomisoh belang is', aldus
de voorzitter, die een hippodroom als
een van de toekomstige peilers van de
badplaats zag. Over de hippodroom zei
Leo Duivenvoorden, dat de ontwikke-
ling bijzonder gunstig was en dat de
mogelijkheid aanwezig was om van
Zandvoort een paardenbadplaats te ma-
ken.
Nadat de heer J. Pleters benoemd was
tot lid van de kommissie midden- en
kleinbedrijf begonnen de moellükheden,
die uiteindelijk zouden leiden tot een
breuk In het bestuur.

Het bestuur moet overigens zelf ver-
antwoordelijk worden gesteld voor de
blunders, die tijdens het agendapunt
'bestuursverklezing' werden gemaakt.
Aftredend waren de A. G. Burger en
J. J. Pas, die zich herkiesbaar stelden.
Aangezien de agenda geen tegenkan-
didaten vermeldde was te verwachten
dat beide heren bij akklamatie zouden
worden herkozen, maar hoe totaal an-
ders 70U de verkiezing verlopen.

Tegenkandidaat
j

Op de vergadering bleek, dat een be-
stuurslid te elfder ure een brief had
samengesteld, waarin hij Bob Schoort
als tegenkandidaat van de heer Pas
voorstelde. Als argumenten werden aan-
gevoerd, dat de heer Pas niet woonachtig
In Zandvoort was en bovendien een zaak
in Amsterdam had. Men begreep daarom
niet wat de heer Pas In het bestuur van
een Zandvoortse middenstandsvereni-
ging deed en men achtte het daarom
raadzaam het oude BTV-raadslid het
(.Amsterdamse) bos in te sturen.

^ Onder de tien ondertekenaars bevonden
zich vier bestuursleden en wel de heren
L. Duivenvoorde, L. Balledux, P. Drom-

mel en B. V. d. Wertf .- Het is motie van
wantrouwen van het bestuur tegen de
heer "Pas zo klonk het uit de zaal.

Motie van wantrouwen of niet, het deed

voorlopig nog niets ter zake, toen fe-

deratielid de heer H. Oonk opmerkte dat

men nog op dinsdag met die brief bij

hem was geweest ter ondertekening men
kreeg zijn handtekening overigens niet),

terwijl tegenkandidaten vijf dagen voor

een vergadering bekend moeten zijn bij

het bestuur. 'Hoe kunt u als bestuur dan
zeggen, dat de brief op tijd bü het be-

stuur binnen was, als men mij nog twee

dagen van tevoren benadert', zo richtte

de oud-federatievoorzitter zich tot zijn

opvolger Leo Duivenvoorde.
Na deze woorden moest Leo Duiven-
voorde toegeven, dat er Inderdaad niet

volgens de reglementen was gehandeld

en hem en het bestuur bleven niets an-

ders over als de brief als niet geschre-

ven te beschouwen.

Na negen jaar
Nu achtte de heer Pas de tijd gekomen
om de mlkrofoon te pakken en verbaasd
en niet begrijpend wat men tegen ziJn

persoon in het bestuur had zei hij:

'Negen jaar lang ben ik bestuurslid ge-

weest en nu willen vier bestuursleden me
weg hebben. In die negen jaar is nooit

iets voorgevallen. Het bestuur heeft er

nooit met me over gepraat en nu gaat
men achter mijn rug een brief^ onder-
tekenen.
Destijds is in de gemeenteraad al ge-

bleken, dat Ik woonachtig ben In Zand-
voort. Toen immers kwamen de raads-
leden met dezelfde argumenten, maar in

1968 kwam de schriftelijke bevestiging

van de Kroon, dat ik Ingezetene ben
van Zandvoort. Met dergelijke argumen-
ten moet men nu dus niet meer komen.'
De heer Pas toonde zich overigens even-

tueel bereid het bestuur te verlaten om
zoals hij zei de federatie uit de Im-
passe te helpen. 'Maar dan wel In een
volgende vergadering, ü dient echter

wel te weten dat het me veel pijn zal

doen, temeer daar ik altyd in het belang
van Zandvoort mijn best heb gedaan en
ook wil doen. Accepteert u dit niet, dan
kiest u in de volgende vergadering maar
een nieuw bestuurslid', aldus, de heer
Pas, zich tot de vergadering richtend.

Het bestuur zoekt echter naar moge-
lijkheden om de zaak Rog dezelfde avond
af te handelen en na een half uur pau-
zcreii bleek men de oplossing gevonden
te hebben om alsnog een tegenkandi-
daat te lanceren.

Artikel vier lid vier van de statuten laat

namelijk voor het bestuur de mogelijk-
heid open om alsnog een tegenkandidaat
naar voren te brengen. 'Dit staat statu-

tair vast en daarom stelt het bestuur
voor, dat de vergadering gaat stemmen
over de heer Pas of Schoorl' aldus Leo
Duivenvoorden.
Eén van de leden kwam echter met een
ander voorstel. 'Of de heer Pas of de vier

bestuursleden, die een blunder geslagen
hebben. Daarover moeten we stemmen',
zo werd er vanuit de zaal gesteld.

Toen dit voorstel bij handopsteken geen
voldoende steun kreeg ging men tot

."-ly'-.-''

Hennle Hildering . . Kom-
missie van goede diensten

Jo Pas . . . 'Waarom zou ik wegmoeten?'

stemming over, nadat de voorzitter had
medegedeeld, dat de vier bestuursleden

zouden aftreden, als de heer Pas gekozen

zou worden. Eekend was ook, dat de be-

stuursleden H. Meyer en L. Steegman
zich van de kwestie afzijdig hielden en

zich derhalve van stemming zouden ont-

houden. De heer Pas kreeg de meerder-

heid van stemmen. Van de vijfenveertig

uitgebrachte stemmen kreeg hU er zes-

entwintig, terwijl Bob Schoorl de steun

kreeg van zestien middenstanders (er

waren drie onthoudingen).

Na deze uitslag bleef er voor de voor-

zitter niets anders over, dan de ver-

gadering te schorsen. Op de volgende

vergadering zal een nieuw bestuur wor-

den gekozen.'

Underdog
Algemene rcaklic uit de zoal:

'Het bestuur heeft het vanavond ver-

keerd gespeeld. De manier waarop men
Pas weg wilde hebben kwam erg onsym-
pathiek over en daarom heeft men voor

de underdog gekozen. Het bestuur had
dit onderling moeten regelen. Iemand
die zich negen jaar voor een federatie

heeft Ingezet zet je nu eenmaal niet op
zo'n manier aan de diJk.'

Deze uitlatingen aangehoord hebbende
Icurmen we de voorzichtige konklusie

trekkene dat Bob Schoorl achter de be-

stuurstafel had gezeten, als liet bestuur

de reglementaire vijf dagen in acht had
genomen.
Na afloop van de vergadering toonde

Hennie Hildering, de man die gedurende
zestien Jaar de voorzittershamer gehan-
teerd heeft, zich een zeer teleurgesteld

man. In opperlieste stemming was hü
nog laat naar 'De Kousepael' gekomen
om de middenstanders goed nieuws te

brengen. HU zou gezegd hebben: 'Ik heb
deze vergadering niet bij kunnen wonen,
omdat mün aanwezigheid noodzakelijk
was op de door de Kamer van Koop-
handel uitgeschreven vergadering in

Haarlem, waar een zetel van ons op het
spel stond. Als voorzitter van de kom-
missie detailhandel en ambachten heb
ik die zetel kunnen redden.'

Nu bracht liü slechts een enkeling op
de hoogte van dit goede nieuws. De
overige aanwezigen vertelde hij: 'Ik

ben op het ogenblik erg teleurgesteld.

We hebben vele stormen In de midden-

standsvereniging meegemaakt, maar dit

nog nooit en daarom zal ik mijn uiter-

ste best doen om als voorzitter van de

kommissie van goede diensten de zaak
weer te lümen.'

De kommissie van goede diensten be-

staat verder uit de heren T. Dam, G.

Ver.stcege, P. Bakels, H. Oonk en J, v. d.

Werlf.
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Piano-avond in

Concertgebouw
HAARL\f;M — Het Noordhollands Phi-

harmonisch Orkest geeft op woensdag 16

april in het Coiicertgebouw te Haarlem
een bijzonder concert, waarvan de op-

brengst bestemd is voor het Haarlem-
Park in Israël. Het concert vangt aan
om kwart over acht.

Het orkest wordt geleid door de Israëli-

sche dirigent Yoav Talml. De solisten

die aan deze avond meewerken zijn de
pianisten Jan Wijn, Michel Block en
Daniel Wayenberg.
Het concert kreeg de titel 'Avond der
plano's'. Op hot programma staan drie

bekende planoconcerten.

Als eerste wordt door Jan Wün vertolkt

het Pianoconcert KV 466 van Mozart.
Hierna is Michel Block solist in het Pia-
noconcert no 4 van Beethoven. Na de
pauze zal door Daniel Wayenberg wor-
den vertolkt het Pianoconcert van Grleg.

KUYPER SR.

Wordt vervolgd

Aan klanten, vrienden en bekenden van:

Per 1 april a.s. is de exploitatie van onze slagerij a/d Halte-

straal 5 overgedragen aan:

DE VLEESCENTRALE „DE PURMER B.V."
in Noord-Holland reeds een begrip.

Een jong en dynamisch bedrijf met verkoopmethoden
van deze tijd.

Verkoop van VERS HOLLANDS VLEES tegen
CROOTHANDELSPRIJZEN.

Wij bevelen deze onderneming graag bij u aan.

Wij danken onze vele klanten in Zandvoort voor het

genoten vertrouwen.

A. G. BURGER.

Met oog en oor

de badplaats door
Veronlwaardige jeugd
Nog eenmaal moet ik terugkomen op
de in het duin staande poney, die
telkens van zijn ketting wordt los-

gesneden, naar aanleiding van welk
artikel een daar wonende dame be-
weerde, dat het dier verwaarloosd
werd.

Dit is aanleiding geworden dat de
twee jongens, aan wie deze poney toe-
behoort, mi) verzochten, het volgende
briefje te plaatsen:
Geachte Mevrouw,
Wij zijn twee broers Hendrikjan en
Hans Keur genaamd. Hans en ik zijn

goed kwaad op u en wilden terug-
schrijven, maar wü weten niet wie
u bent en waar u woont. Om de
beurt, (de ene dag Hans, de andere
dag Hein (ik) gaan wü eten brengen
en water mogen wiJ halen gaat u dat
piaar vragen bij de familie Paardebek.
Dat doen wy van onze zakcenten.
Het kan goedkoper. En dan komt de
hoefsmid thuis, maar beslaat koud
en dokter Hagedoorn zei, dat warm
beslaan beter is, maar duurder.
Toch doen wü dat nu om ± de 10
weken, dan gaan we met paard en
fiets naar Santpoort. Constant ver-
zetten wy hem, gaat u de stront maar
na. Door heel het duin ligt het. Wij
hebben voor honderd gulden hout ge-
kocht. Hy trapt het aan barrels. Hij
mag niet eens binnen staan, dat heeft
de paardekermer uit Zandvoort, die
in Drenthe paarden verhandelt en
koopt, ons met klem gezegd. Maar wU
hebben tóch een hok getimmerd. Als
u het wilt, kunt u het zien. Tot 16

graden vorst mag hy buiten, maar als

het werkeiyk zo hard vriest hebben
we echter toch een stalling, ü als
dierenkenner maakt een fout. Een
paard mag nooit suikerklontjes heb-
ben, die krygt hy dan ook niet, dat
is dom.
Als het vriest gaat myn broer Hans
(15) erheen, daar ik (11) in Haarlem
op school ga. Als dit briefje geldt
kost, betalen we het en gaan 1 of 2 x
niet zwemmen. Groeten en het beste
met uw beesten van de twee kwaje
broers Pret. Wilt u een gesprek met
ons openiyk? P.S. Voer koopt de hele
familie Keur Hobbemastraat 3 by
Heems.'
Dat was dan de 'kwaje' brief van een
verontwaardigde jeugd. Commentaar
lykt mU overbodig. De poney lijkt

het toch zo slecht nog niet te heb-
ben en van verwaarlozing is m.1. geen
sprake.

Middenslands-perikclen
Zandvoort zou Zandvoort niet zyn,
als er weer niet eens het een of an-
der onaangenaams te verhapstuk-
ken zou zijn.

Dat Is thans weer eens het geval bU
de georganiseerde Zandvoortse mid-
denstand, nameiyk de Federatie
Handelsvereniging-Hanze. Met name
in het bestuur wringt 'em de schoen.
Er moest zelfs een kommlsjsie van
goede diensten worden benoemd, die
de zaak weer moet trachten te kla-
ren. Vorige week donderdag heeft
men de jaariykse algemene leden-
vergadering gehouden en vanzelf-
sprekend kwam toen ook de bestuurs-
verklezing aan de orde. Aan de beurt
van aftreden was ook de heer J. J.

Pas, die al negen jaar lid van het
bestuur uitmaakt en zich ook nu
weer herkiesbaar had gesteld. Maar
een reeds geruime tyd gekoesterde
wens van enkele bestuursleden
werd nu voor deze laatsten aanlei-
ding de vergadering er op te wüzen,
dat de heer Pas in Zandvoort geen
bedrijf heeft, voor de xvet wèl in
Zandvoort woont maar uiteindeiyk
zyn bedryven in Amsterdam heeft,

die zyn verbUjf aldaar zeer dikwyis
noodzakelUk maken.
Het werd een onverkwilckeiyke ge-
schiedenis, daar het bestuur een
tegenkandidaat had gesteld, waar-:
over de heer Pas zeer verbolgen was
en nog altijd is. De vergadering
kwam er niet uit daar de meningen
te zeer verdeeld bleken te zyn en een
konunissie van goede diensten moest
tenslotte worden benoemd die tot

taak kreeg te trachten, de homogeni-
teit in het bestuur te herstellen.

Voorzitter van deze kommissie werd

de oud-voorzitter van De Federatie,

de heer H. Hildering. Op 15 april

volgt een neuwe ledenvergadering.
Dan zal moeten biyken, wat deze
commissie uitelndeiyk heeft bereikt.

Erg hoopvol ziet het er tot nu toe nog
niet uit en het kan onze middenstand
in deze moeiiyke tuden zeker geen
goed doen. Met een hard werkende en
samenwerkende organisatie in een
goede harmonie en een homogeen
bestuur is immers heel Zandvoort ge-

baat? Dat lijkt men tot nu toe niet

te willen inzien.

Pasen
Met hoop en vrees ziet Zandvoort de
komende Paasdagen tegemoet. Het
weer, dat in de eerste maanden van
dit jaar zulke fraaie weekeinden gat,

heeft, vanaf de tijd dat de strand-
pachters hun paviljoens weer moch-
ten op'n stellen, nog geen enkel fraai

weck'.nd gebracht.

Het Is, alsof de duvel ermee speelt,

"t Wordt waardeloos' verzekerde my
deze week een Zandvoortse bedryfs-

exploitant, die nog al pessimistisch

gestemd bleek. En nu hoop Ik maar
dat deze man ongelijk krijgt en dat

we stralende, drukke dagen tegemoet
gaan. Drukke Paasdagen kunnen im-
mers een flinke stoot in de goede
richting geven en die stoot heeft

Zandvoort hard nodig, want zo erg

best gaat het tot nu toe niet.

Maar gezien in het licht van alles

wat ik In deze 'oog en oor' schreef,

zyn we er toch elgeniyk niet mee
klaar om voor de komende Paasdagen
alleen maar mooi weer te wensen en
een paar gezellige dagen. We zyn er

niet mee om voor ons dorp grote
drukte te verlangen en goede zaken,
al speelt dat alles wel een zeer be-
langrüke rol.

'Pasen' zegt prof. dr. E. L. Smelik, is

een open leggen van de dingen. Ik
vergeiyk Pasen niet met het ont-
luiken van de bloemen, maar met
het wegsmelten van de sneeuwlaag
die de aarde bedekt. Daarna wordt
het opkomen en opengaan van de
bloemen eerst goed mogeiyk, zoals

men dat zo ontroerend schoon kan
waarnemen tegen de hellingen van
een berglandschap. Ook wy mensen
leven zo dichtgevroren, wy liggen
onder een «skoude laag van vorme-
lykheld, dettlgheld, stand, titels en
fatsoen, wy durven ons zelf niet te

laten zien zoals wy werkelijk zyn.
Daarom kunnen wy ook nooit nader
tot elkaar komen.'
Heeft prof. dr. Smelik in het licht

van al het bovenstaande, niet de vin-
ger op een wonde plek gelegd? Zou
er in onderlnge harmonie en het ge-
zamenhjk de handen Ineens slaan,

niet veel meer in onze gemeente te

bereiken zyn? En dan gaat het er —
nogmaals — in de eerste plaats niet
om, of de komende Paa.sdagen mooi
of leiyk zyn, geslaagd of niet ge-
slaagd. Het gaat er allereerst om. dat
we ons vertrouwen in onze gemeente
biyven behouden, in het Zandvoort.
dat ons zo lief is en dat we ons niet

teveel gaan verdiepen In allerhande
kleinigheden en futiliteiten, die uit-

eindelijk van zo weinig betekenis zyn.
Een goed bestuur en een samenwer-
kende burgery is daaiTuor veel meer
noodzaKeUjk en zal uiteindeiyk tot

sukses leiden.

Het duiirt nog lang eer het seizoen
voorby Is. Laten we daarom niet al

onze gedachten vast zetten op de
komende Paasdagen. Alles op écn
kaart zetten is nooit goed, hetgeen
niet wegneemt, dat ilï u alleen voor-
spoedige en ruk gezegende Paasdagen
toewens.

KUYPER Sr.

/^BURGERLIJKE,
STAND ^'Mm^m

Overleden

:

Johannes Beekhuizen, 77 jaar, gehuwd
met Jacobina Meyer.

Ondertrouwd:
Jan Arend van den Oever en Alida Geer-

'

truida Johanna Smits; Cornells Goed-
hart en Hendrika Maria Cornelia Koot-
wyk.

Getrouwd:
Arnaud Faanhof en Arjen Edith
Voorthuysen; Robert Herman Aloys
Veerkamp en Ingrid Albrecht; Willem
Jantinus Paap en Johanna Wllhelmina
de Vos; Johamies Jozef Cornells Maria
Duynhoven en Petronella Josina van
der Donk; Hendrik Dirk van Gameren
en Hillegonda Hendrika van der Nulft.

Geboren buiten de gemeente:
Frisco, zv Feite Bakker en van Harmke

Hulzinga.

Overleden buiten de gcmccnle:
Coleta Antoinette van Sylen, 83 jaar, ge-
huwd geweest met Teunis Willem Zwem-
mer; Jan Spaans. 78 jaar, gehuwd met
Adrlana Sandbergen.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zyn als volgt:

Vrydag 28 maart 3.43 — 16.01

Zaterdag 29 maart 4.25 — 16.42

Zondag 30 maart 5.05 — 17.28

Maandag 31 maart 5.50 — 18.14

Dinsdag 1 april 6.36 — 19.03

Woensdag 2 april 7.24— 19.53

Donderdag 3 april 8.18 — 20.55

Vrydag 4 april 9.25 — 22.08

Springty 29 maart
Doodtij 5 april

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men by bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten by te tellen.
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JBaG RME KAMPEIR-SHOW
Tenten —Vouwwagens— Tuin- en Kampeermeubelen. Hoofddealer: Camp-Let Vouwwagens,
Rinco-Andre Jamet- en Esvo Tenten. 1000 ni2 show.

CAMPING-
SPORT
Nu: Raadhuisstraat
86-BQ, Heemstede,
tei. 283213. /t^T^TTT^

• plant een boom *

geefeenboom ,

alle soorten bomen

boomkwekerij

Dagelijks geopend van 07.00 tol 17.30 uur. Zaterdags tot 12 uur.

GLANDORPS
MEUBELEN

U weef wel

betere meubeEen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem

t/o De Vries

mm REFORM VOEDING
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CAMPING

RELAXSTOa
* vierkante alum. buizen,

dus sterk
* 4 cm gepaspeld kussen
* hioofdsteun
* houten armleggers
* mee bewegende voetsteun

'

Werkelijk een hele luxe stoel!

SPECIALE OPENIIMGS-
PRIJS:

I

^*goe4^
fttmatti sup^

HEERLIJK BROSSE EIERBESCHUITEÏ^49
CALIFORNIASOEPEN biik 79
GALAKOFHEv.NIEMEYERpak250gr. 1.89

PEPER off NOOTMUSKAATdubbeiebusSOgr 89
KAHRELTHEEZAKJES pak40stuks 1.59

KAHREL KOFFIE dubbelpakSOOgr. 2.98

KLOP KLOP pak2 zakjesvoorVz liter 99
INSTANTCACAO pot 800gram 2.98

ROSA-C fles 0.5 liter 1.99

CALIFORNIA SOEPEN zilverzakje 45
VERKADEchoCOlade tablet SSgram oinoot

melk-puur 1.09

MINI MARS ofMILKYWAYzakt225gram 2.19

AFTER EIGHTBONBONS «ioos26stuks 2.79

BASTOGNE KOEKEN pak24stuks 1.19

MELBATOAST deéchte-pak72gr. 1.19

DAM CHIPS grote baal ISOgram 69
APPELMOES 3/4literpot 59
ZOETE KERSEN OPSAP potiosogram 1.98

CHINESE SPERCIEBOONTJES biiksergr. 99
DUYVIS SLASAUS fles halve liter 1.69

HAGELSLAG zak400gram meikotpuur 99
JAMPOT PINDAKAAS heerlgksmeuïg 1.39

SONNIPLANTENMARGARINEkurpie5oogr.1.29
BELLA HALVARINE kuipje 250gr. 39
ZEEUWS MEISJEmargarine pakjeasogr. 55
JONG BELEGEN KAAS lieel pond 3.49
PATATES FRITES baal 1000gram 1.49

HEINEKEN PILS hele krat24 flessen 9.95

AMSTELPILS ?^LITER flessen 59
RAAKCOLA-HELE LITER 79
RAAKSINAS-HELE LITER 79
KOELKASTDOZEN(ronde) 3stuks 2.49

DROOGREKKEN (metaal) géénJ-SOnd 3.95

BLOEMBAKKEN60cm (oranje-piastic) 3.49

TOILET-of REISTAS(VINYL) 1.98

ORKSINEELTOMADOAFDRUIPREK 5.49

EMMERSETUEmetvormpjes, zeefenharkje 1.98

STRIPGORDUN 80x200cm (Infellekleuren) 3.95

PLASTICVOETBAL extra zwaar vlnyl-280gr. 2.95

BABEXLUIERS-pak30stuks 2.98

CLOSETFWPIER 'S,^-,,pakket4 rollen 99
VM^VERZACHTER-flacon2 liter 1.89

CITROENAFWAS-flacon2liter 1.29

ULTRAWIT-BAAL2KILO 3.65

BONTE REUS-PAK2KILO 5.25

7-KRUIDEN SHAMPOO-flacon zoomi. 2.98

PRODENTTANDPASTA-grotetube 79
PALMOLIVE HAARLAK-grotebus 2.98

NIVEACREME-DOOS250cc.
SCHICKSCHEERMESJES ló^tSkr'

2.49

2.95

LUCIFERS-2RAKKEN alOdoosjes 79
^pgiVUILNISBAKZAKKEN-20stuks 2.69

ALUMINIUM STEELPAN14cm 2.39

PL^TICBOTERHAMZAKJES '°'""''
met sluitciips 79

*-!L^^
ssortM

• \^ft¥:-t«v. w»:s:ft!'
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VHUNGVERSE

GROENn EN FRUIT

VERS
'"•^•••••••''^

inKSVOORDE
"MJUSn'PRUZEN

BOORDEVOL
VITAMINEN C

MET
VEEL
SAP!

Gl

IRAPE FRUI1S

^NAASAPPEIEN

pers sinaasappelen

S

voor 79
HARTELIJKWELKOM IN ONZE AMBACHTELIJKE SLIJTERIJ

!

Wij presenteren u een ware show van vlees en vleeswaren, van Ie kwaliteit, iedere dag vers

en tegen de scherpste prijzen!

DITZIJN ONZE SPECIALE OPENINGSAANBIEDINGEN:

voor

lOnortf"

10n»>rlB!>

IIWKI

OSSESniRI
vooreen fijne pan soep

!

,ZA^ nü: l>

SPINAZIE SNIJVERSE
KWALITEIT!

TSLA

lEANDUW

HALF
POND

HEEL
POND

GROTE
KROP

HEEL
POND

Hollandse ppE3
export o-riii/-
kwaliteit STUK

19

a

MET n^h<
PETERSELIE POND 3!

;S

PER KILO NOG VOORDELIGER!
BLANKESCH0UDERKARB0NA0E50ngc3f>KILg6.50

MOOIERieKARBONADE üongcrKILB 7.99

PRACHTIGEHAASKARBBNABE snngcrKIlG S.99

MALSERIBIAPPEN SOOgcr KILO 8.99

MAGERE RIBLAPPEN SOOgrüf^KILB 9.90

XTRAMAGERERONOERLAPPENsnogcrKILG 11.90

VARKENSSGHNITZEL 10ügC;<^1.39 Eg^'^^lg^' 1-
^

ORIGINELELAMSROUTËv KILO ^7.98 SS^^ *
GEKOOmVARKENSlEVER ISOgCj^tOS ^MsS^^^JlT
KATENSPEK GEGRILDE
AMERIKAANSE l iSS» Hb l-KlUANUtAUof

1 150gr. I
ly FRICANDEAU

CORNEDBEEFoi 1 150gr. GEKOOKTE
GELDERSE HAM J»r OSSETONG

bW«*^"^V
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'De vis wordt duur betaald^ omdat de één tevreden

is met een gulden en de ander pas met een tientje'

Ben Roosen bakt de vis

al zes jaar in de boter

ZANDVOORT — In het laatste nummer van het weekblad Accent is

onder de kop 'de vis wordt duur betaald' een pagina gewijd aan het

nuttigen van vis buiten de deur. Eenoverhet algemeen dure liefheb-

berij, hetgeen betrekkelijk wordt als men zich gaat afvragen, wat er

voor het geld op -tafel komt.
Ongetwijfeld kent Zandvoort door zijn drie visrestaurants veel prijs-

bewuste viseters. Een van die in het bereiden van zeebanket gespe-

cialiseerde restaurants is 'De Meerpaal' in de Haltestraat. Eigenaar

chef de cuisine Ben Roosen moet tot zijn grote droevenis toegeven,

dat de vis inderdaad in Nederland duur wordt betaald, maar zoals op

elke regel zijn er ook nu weer uitzonderingen en één van die uitzon-

deringen blijkt 'De Meerpaal', te-zijn.

Ben Boozen: 'De vis wordt Inderdaad

duur betaald en dat terwijl de vis niet

duur Is. Ik betaal nu hooguit een paar

dubbeltjes meer voor een paling, dan een

Jaar of vüf geleden, maar het. is maar
net hoe Je zo'n vis aan de man brengt.

Je bent tevreden met een gulden of met
een tientje. In Zandvoort valt het over

het algemeen met de prijzen wel mee.'

Belachelijke prijzen

Op één van de vUftIg zitplaatsen van
het gezellig ingerichte , vlsspeoiallteiten-

restaurant zit de zevenenvüftlif jarige ei-

genaar tegenover ons zch te ergeren aan
enkele prijzen, zoals die vermeld staan In

het al eerder genoemde artikel in Ac-
cent. Vijfentwintig gulden voor een tong

vindt Ben ronduit belachelük. Als be-

wijs dat dit bepaald geen uitzondering

is wil hij het met ons op een akkoordje
gooien.

WU kunnen de duizend gulden van het
tafeltje, dat Ben van ons scheidt, pak-
ken als wil er in slagen de prijzen die

hij vraagt terug te vinden op de kaar-
ten van visrestaurants in Noord Holland.

Ben geeft ons weinig hoop van slagen

want 30'Zegt hl): 'Een orl^ele zelf be-

reide Hollandse vissoep voor twee gul-

'''-Hl- ''^iniUi

liiilii
den én vijfenzeventig cent vind je ner-

gens.' . . .

Als bewijs dat het eigen fabrikaat is,

schotelt WJ onseen Mexicaanse vissoep

voor. De drie gulden en vijftig cent mo-
gen we in ons zak houden. We moeten
toegeven, dat zUn soep er zijn mag. Het
is een soepje waarvan, Je zou zeggen,

dat de lepel er bijna In rechtop blijft

staan. Een resultaat, dat je met soep tilt

blik niet kunt bereiken. Niet zonder
trots vertelt Ben, . dat hU een Noorse
visschotel serveert voor een dozijn Hol-
landse florijnen, terwijl voor twee gul-

dentjes erbU een sole i. meunière op
het bord gl«dt.

•Voor veertien gulden kun je gemakkelijk
een tong serveren en dan is het nog een
tong ook: Na deze uitspraak komen hij

ons de tongen los, want uiteraard

schreeuwt zo'n raadselachtige uitspraak

om nadere uitleg.

'Men moest eens weten,' zegt Ben, 'hoe

dikwijls men met vis bedonderd wordt.
Tongscharren en neustongen worden als
tong verkocht. Tongen zyn nu eenmaal
vrU prijzig èn daarom' koopt men de
goedkopere tdngsoorten in om een gro-
tere winst te bereiken. Alleen de ken-
ner proeft het verschil In smaak en als

een restaurant twee of drie kenners in
de week binnen heeft is het veel.'

Perfektie
Ben Roosen is naar hiJ zegt een kok, die
de perfektie probeert te bereiken. Geen
trucs, maar eeriyke waar en zo komt het,
dat zeepallng op zUn kaart niet voor-
komt want zo zegt htj: 'Met zeepaling
-wordt 'enorm gerotzooid.' Ben Is ervan
overtuigd, dat de meest verkochte 'zee-
paling', de jonge blauwe haai is.

En hier geldt het alweer: Alleen de ken-
ner ziet, vaak niet eens proeft, het ver-
schil. Net op het droge hoef je beslist

geen kenner te ziJn om het verschil op te
merken' tussen een zeepallng en een
haaltje. Van enige gelijkenis is nog nau-
welijks sprake, maar de moeilijkheid-
komt pas als kop en vel van de vissen
gescheiden ziJn. Aan de kleur herkent

Een gezellig hoekje in 'De Meerpaal'

'Frituren is

de pest voor

elke vis'

'Men moest

eens weten
hoe dikwijls

men wordt .

bedonderd'

men dan de vis. Vanonder het dikke

haaievel wordt mooi blank vlees zicht-

baar, terwUl onder het vliesdunne pa-
lingvelletje bruinachtig vlees schuil gaat.

Met een krabcocktail (beslist niet alleen

biJ De Meerpaal voor negen gulden te

verkrijgen) Is het al evenzo oppassen ge-

blazen, al moet daarbU worden gezegd,

dat deze truc in Nederland weinig wordt
toegepast. In de restaurants waar men

. een optimale winst uit een krabcocktail

wil verkrijgen, worden de stukjes krab
vervangen door met kleurstof bewerkte
stukjes rog.

Frituurduikelaar '

De chef de cuisine van 'De Meerpaal' is

van deze kunsten niet gediend en rhis-

schlen komt het daarom wel, dat de gro-

te klantenkring van Ben Roozen minis-

ters, kamerleden en direkteuren van gro-

te concerns telt.

De restaurateur is trots op zlJn klanten-

kring en op de vraag hoe de weg 'naar

'De Meerpaal' heeft gevonden antwoord

hij: 'Ik ben nu eenmaal geen frituurdui-

kelaar. Vis bakken kan iedereen, maar de

vis verwerken dat is de kunst.

Ik heb slechts een frituuroven om de
patates frites in te bakken, maar een vis

komt er bU mij niet in. Of het nu een
tong of een schol Is; alle vis bak ik in de
boter. Frituren is nu eenmaal de pest.'

Ben Roosen vindt zichzelf een ouder-

wetse kok. Een kok die grootmoeders tyd
In de keuken terugbrengt.

Die ouderwetse stijl heejt echter een

groot nadeel, want het betekent, dat de

klant lang op zijn gerecht moet wachten.

Een vis is nu eenmaal in boter niet zo

snel gaar als in een pan vet van hon-

derdvijfentachtig graden.

Dit lange wachten Is de priJs die de gas-

tronoom voor het visgerecht moet bèta-

i.;,;ii,,
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Ben Roosen... 'Ik ben geen frituur-

duikelaar'

""" "" --^^--^^'-

'Jonge haaien

gaan door als

zeepaling'

DANKZIJ SELENIUM IS

VIS NIET SCHADELIJK
Ben Roosen mag zich dan verheugen in een goede klandizie, de ge-

middelde Nederlander is met zijn 11,6 kilo vis per jaar een slechte

viseter. De oorzaken zijn moeiiyk aan te tonen, maar vast staat, dat

de wereld gealarmeerd werd toen bekend werd dat de vis het voor

het menselijk lichaam schadelijke kwik bevat. Toen bovendien bekend

werd, dat Japanners de dood vonden wegens kwikvergiftiging schoot

bij. menig viseter voorgoed de graad dwars in de keel. Door deze be-

richten voelden deze pessimisten zich door het nuttigen van een vis

met de dood bedreigd.

Inmiddels is de waarheid achterhaald en
gebleken is, dat de door ondervoeding

geen weerstand biedende paar honderd
Japanners dagelijks vis aten, afkomstig

uit de door het afval van een metaalfa-

briek vergiftigde Minamata-baai.

sen op deze wlJze het zeebanket en hU
heeft er ook buiten Zandvoort grote be-
kendheid door verworven. Om de wacht-
tyd wat te veraangenamen loopt hij met
de plannen rond om ztJn zaak naar ach-
teren uit te breiden met een sherry-
bar, maar tevreden is hy nu al, want er
meren al voldoende gastronomen bij

zlJn 'Meerpaal' aan in de Haltestraat 61.

lene maar men heeft het er volgens Ben
graag voor over. Bij Ben luidt het devies:

'WUt u lekker eten, dan moet u de tijd

vergeten' en dat geldt zelfs voor ge-
kookte vis.

Overigens -vindt men het woord gekookt
niet op de kaart van het visspecialitel-

tenrestaurant. De chef de cuisine verge-
lijkt het koken van vis met het opkoken
van vuile hemden en hU zegt: 'Een ge-
kookte vis heeft niets meer met vis te

maken. Zo'n vis Is leeggekookt, hetgeen
de smaak en de voedingswaarde niet ten
goede komt. Een vis komt pas tot zijn

recht in stoom en daarom pocheer ik de
•vis altyd. Water met de goede kruiden
aan de kook brengen om vervolgens In de
stoom een vis te pocheren, dat versta Ik
pas onder vis "koken".'

Gedurende zes Jaar bereidt Ben Roo-

"l'll

„ ''Il 10" 'ft
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Natuurlijk oefent het TNO uit umuiden
voortdiu-end een scherpe kontróle uit en
vooral op de roofvissen, die uit Japan
worden geïmporteerd zoals haaien en to-

nijnen. Elke vis heeft een kwikgehalte

en het Is duidelijk dat bij roofvissen, die

zich voeden met anaere vissen, het kwik-
gehalte hoger is. Toch vormen deze vis-

sen geen bedreiging, omdat roofvissen

een groter- percentage selenium hebben.

Selenium neutraliseert nameiyk kwik en
daardoor zlJn deze vlssoorjten weer ge-

schikt voor konsumptle.
"

De zeevls, die in de visrestaurants ge-

garneerd op tafel verschijnen zyn door-

gaans afkomstig uit de Noordzee, de

oceaan en de Ierse Zee en het kwikge-

halte van deze vissen is te verwaarlozen.

De enige vissen, die iets meer kwik heb-

ben dan normaal zlJn de zoetwatervissen.

Ben Roosen is van mening, dat de Duit-

ser en de Fransman het zeebanket in

zIJn restaurant meer waarderen dan de
Hollander en hU zegt: 'Aan de Fransman
kun Je alle vissoorten kwlJt. Dat zijn erg

dankbare eters. Een Duitser is eveneens

een regelmatige bezoeker van een vis-

restaurant in Zandvoort. Dat komt om-

riat men in het Rhurgebied ver van de
zee zit. Krekt aan zee verkoopt vis nu
eenmaal beter'.

Een visrestaurant als "De Meerpaal' een

gezondheidscentrum noemen is natuur-

lijk zwaar overdreven, maar men moet

toch weten, dat de voedingswaarde van

vis ongeveer vergelijkbaar is Jnet die van

vlees, met dien verstande dat de magere

vissoorten zoals kabeljauw, rondvis, tong,

schelvis, wijting en leng veel nünHer vet

bevatten dan vlees.

Een magere vissoort bevat niet meer dan
één procent vet, terwijl een mager stuk
vlees toch gauw de vlJf procent haalt.

Voorts krijgt de viseter veel vitaminen
en weinig koolhydraten naar binnen.Ook
de eiwitten ziJn rUk vertegenwoordigd.

ZU vormen een bron voor stikstof in ons
menu en dienen voor herstel en groei

van de weefsels.

Een ander en zeer belangrijk aspekt is,

dat er sterke aanwijzingen ziJn, dat vis

aktlef het bloed zuivert van overtollige

bloedvetten en het cholesterolgehalte

naar beneden brengt.

Als er voort nog beweerd wordt, dat vis-

vetten minder schadelijk zl)n dan dier-

lijke vetten dan zal een maaltje vis op
zijn tlJd beslist geen kwaad kuimen. En
waarom ook. Er zUn Immers volksstam-
men, die hun hele leven niets anders
eten dan vis. Toch tellen die stammen
heel wat AOWers.

Spaarneseholengemeenschap open
Radar

Grootste en duurste

projekt dat Haarlem

ooit heeft uitgevoerd
HAARLEM — Woensdagmiddag heeft staatssekrctaris dr. Veerman
Haarlems meest flexibele en onorthodoxe school geopend: de nieuw»

bouw van de Spaarneseholengemeenschap in de groenzone van
Schalkwijk, aan de voet van de Schouwbroekcrbrug naar Heemstede,
Het geweldige kompleks dat verdeeld over acht vleugels een totale

inhoud heeft van 43 000 kubieke meter is het grootste en duurste pro-

jekt dat de gemeente ooit beeft uitgevoerd. Inklusief de inrichting

was er veertien miljoen mee gemoeid.

Door hechte samenwerking In een bouw-
team en met grote Inbreng van docenten
en leerlingen Is het tot -stand gekomen
naar een ontwerpvan architekt Jan Wil--
lem de Kantcr. Voor de realisering zorg-
de het aanacmingsbedriif gebr. Van
Hecswijk, dat vanaf het eerste schctssta-
dium In het team werd opgenomen.
De angst voor een 'leerfabriek' is na
tweeëneenhalve maand warmdraaien wel
weggenomen. Er komt weer een school-
krant uit, de leerlingenvereniging is

nieuw leven • ingeblazen, docenten zijn
gaan toneelspelen — iets wat in jaren
niet meer was- gebeurd. Er funktloneert
een groenbrigade en- toen de sporen van
de bouw nog zeer herkenbaar aanwezig
waren gingen -leerlingen al aan de slag
om bollen te planten. Rektor Llket ziet

dat als evcnzovele signalen op een om-
geving, die daartoe inspireert.

Hoe is dat bereikt

,A,i-WIMS«flhli«fe4ii,H Mp-1 liw^RIP
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kon ontstaan binnen een groot gebouw,
dat ondanks zijn volume gunstig afsteekt

tegen de onhuiseliJkheld van de nieuw-
bouwwijken. Binnen is het er gezellig,

herkenbaar en verrassend door afwisse-

lend gebruik van materiaal en kleur —
al is het groot genoeg om te verdwalen.
Kunstenaar Jo Kllngers, die een plaats

had In de groep van architekt, timmer-
man, metselaar, opzichter, instaUateur,

tekenaar, schilder, aannemer (uniek voor
Nederland!) bracht wonderbaarlijke din-

gen in de school: speelse deurschilderin-

gen. Ingenieuze tegeltableaux met op-
tische werking, lange splegelstrips op de
moeilijke 4S-graden hoeken, en zelfs

kunst op het toilet. In de bouw in Ne-
derland kom Je ze zo bijna nergens te-

gen. Voor de vakman was het een erva-
ring: een kunstwerk maken met gewoon
materiaal.

Toch is het gebouw eigenlijk heel simpel.

Een streven naar soberheid Is tot in zijn

uiterste konsekwentie doorgevoerd door
de toepassing van robuuste ongepleister-

de betonmuren en ruwhout voor schot-
ten en plafonds.

Tegenover het ontbreken van het 'gou-

den randje' staan grote aandacht voor
verlichting en luchttechniek, een hoog
teclmlsch niveau en een vormgeving, die

een spel is van volumen en kontra-volu-
nien. Overdekte kontra-volumén zijn aula
en kollegezaal, maar voorplein, achter-
plein, tuin en speelvelden zijn dat even-
zeer. De volumen zijn de vakgi'oepen,

waarbij de onderlinge relatie zo Is gelegd
dat de verbindingen meer zijn dan enkel
clrculatlerulmten.

BëWust Is met deze struktm'erlng naar

1. De Spaarneseholengemeenschap aan
de Zwcmmcrslaan, de uiterste rand van
Schalkwijk. Het gebouw is niet opgedeeld

naar schooltypes Mavo-havo-vwo maar
naar vaksektics; natuurwetenschappen,
expressievakken, talen, sardrUkskunde
en gescidedcnis en een experimentele

vleugel voor ncderlands. De gymnastlck-
vleugel staat enigszins los van het ge-

heel. De sportakkommodatie, die een
miljoen heeft gekost, is ook bedoeld voor

de wUk, zoals de hele school een -wijk-

funktlc gaat vervullen.

vaksektles en niet naar schooltypen een
eerste stap gezet op weg naar Integratie

van mavo, havo en vwo. Wellicht symbo-
liseert niets zo goed de eenheid in ver-

scheidenheid als juist het gigantische

wandkleed ergens midden in de school,

van zo'n duizend door leraren en leerlin-

gen geweven lapjes in alle denkbare
kleuren.

En de ouders
Ook zij reageerden positief op de nieuwe
school. Een groep van 80 è, 90 verzorgt de
uitlening in de mediatheek— het pronk-

stuk van de experimentele ruimte voor
het vak nederlands, met les- en diskus-

sleruimten in de belendende vleugel,

werkruimte blj de mediatheek, fllmpro-

jektiezaal en auditorium. Ouders werken
ook in de mensa en een ploeg vaders as-

sisteert eenmaal in de veertien dagen de
technische dienst onder andere by het
opsporen van defekten in het televlsic-

clcuit. Veelzeggend is dat van de 60 tele-

visietoestellen er 54 werden bekostigd
door de ouders. i

Op een pcrskonfcrentic voorafgaande
aan de officiële opening spraken zowel
Haarlems wethouder van onderwijs P.

HEEMSTEDE — BU radarkontrole op
de Heemsteedse Dreef werden op 17

maart 57 processen-verbaal opgemaakt.
Op 18 maart was er kontróle op de
Herenweg (30 overtredingen) en de Zand-
voortselaan (29).

W. Voskuilen als Icktor likct hun vcr-
heugcnis uit over de totstandkoming
van deze school, die de leerlingen de mo-
gelijkheid biedt tot grotere zelfstandig-
heid en zcltwcrk7aamhcld en anderzijds
de docenten de kans geeft tot aftasting
van nieuwe wegen in de onderwijswereld.
Voor rektor Liket is er nu reeds alle aan-
leiding tot tevredenheid. Baldadigheid
en wanordclijkhcid lUn uitgebleven. De
oorspronkelijk wat strak gehouden teu-
gels zijn zelfs al wat gevierd, 't Blijkt dat
het kaïi.

Paasexpositie Jan Makkes
dht:du.

SANTPOORT — De Santpoortse teke- do Uofgcesterweg 22a in Santpoort en
naar en kunstschilder Jan Makkes ex- wel uan zaterdag 23 maart tot en met
poseert i nde pasweek weer in zijn vier- zondag 6 april: De openingstijden zijn

honderd jaar oude museum-boerderij aan van 's morgens 11 uur tot 's avonds 7 uur.
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ONHUIZEN

TE KOOP

AANGEBODEN IN

DVOORT

PEINSESSEWEG: ruime bovenwoning met balkon. Ind,: Ie et. entree,

trap, hal, ruime L-woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer met
ligbad. 2e et.: 3 slaapkamers en bergruimte.

Vraagprijs ƒ 69.000,—.

DIACONIEHUISSTRAAT: oud Zandvoortse woning in prima staat
van onderhoud met tuintje en schuur. Ind.: woonkamer, hal, slaap-
kamer, keuken en bergruimte, bevloerde zolder.

Vraagprijs ƒ 70.000,

—

DE GENESTETSTRAAT: eengezinswoning met voortuin, binnenplaats,
stenen schuur. Ind.: beg. gr. L-kamer, gr. woonkeuken, toilet, kelder,
slaapkamer, ie vcrd.: 3 slaapkamers, douche, toilet.

Vraagprijs ƒ 72.500,—.

1'ARADIJSWEG: vrijstaand woonhuis. Ind.: begr. gr. woonk., hal,
toilet, grote keuken, 1 slaapk. Ie verd.: 2 slaapkamers met wast.

Vraagprijs ƒ 80.000,—.

OOSTERSTRAAT: woonhuis met schuur, binnenplaats ged. overkapt,
achteruitgang. Ind.: hal/toilet, woonkamer met plavuizen vloer, keu-
ken, slaapkamer, douche, bergkast. Ie verd,: 2 slaapk., vliering.

Vraagprijs ƒ 89.000,—.

VERL. HALTESTRAAT: hoekvlonlng met binnenplaatsje. Ind.: gang,
toilet, kamer-en-suite, serre, keuken. Ie verd.: 4 slaapkam. toilet. Incl.
vloerbed., gaskachels, geyser.

Vraagprijs ƒ 95.000,—.

DE. J. G. MEZGERSTRAAT: hoekwonlng met garage, kleine tuin,
cv. gas. Ind.: beg. gr. gang, toilet, keuken, kamer-en-sulte. Ie verd.:
2 gr. slaapkamers, 1 kl. slaapkamer, kitchenette/douche. 2e zolder-
verd. 2 slaapkamers.

Vraagprijs ƒ 122.500,—.

V. OSTADESTRAAT: hoekwonlng met zomerhuis, aparte bovenwoning
met eigen opgang, schuur en binnenplaats, nieuwe riolering. Ind.
beg. gr. gang, toilet/douche, kamer-en-sulte, kl. kamer, ruime keuken.
Ie verd.: woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, toilet, balcon op het
zuiden.

Vraagprijs ƒ 125.000,—,

HOGEWEG: groot woonhuis met achtertuin. Ind.: beg. gr. entree,
toilet, ruime voor- en achterkamer, keuken, kelder. Ie verd.: 5 slaap-
kam., toilet/douche. 2e verd.: 4 slaapkam., toilet, bergkamer.

Vraagprijs ƒ 145.000,—,

BREDERODESTRAAT: woonliuis met zomerhuis, cv. gas. Ind.: beg.
gr. entree, keuken, toilet, kamer-en-sulte, serre. Ie verd.: 3 slaap-
kamers. 2e verd.: 3 slaapkamers. Ind. zomerhuis: keuken, woonkamer.
Ic verd.: 2 kamers, bergkamer.

Vraagprijs ƒ 159.000,—.

MR. TROELSTRASTEAAT: hoekwonlng met cv. gas, voor-, zij- en
achtertuin, dubbele garage. Ind.: hal, toilet, L-woonkamer met open
haard, moderne keuken. Ie verd.: 3 slaapk., badkamer met 2e toilet.

Evt. gestoffeerd.

Vraagprijs ƒ 189.500,—.

C. V. d. WEKFFSTRAAT: hoekhuls met voor- en achtertuin, garage,
cv. gas. Ind.: beg. gr. hal, toilet. L-kamer (45 m2) met ged. plavui-
zen, open haard, keuken. Ie verd.: 3 slaapkamers, douche/toilet. 2e
verd.: 1 slaapkamer, berging.

Vraagprijs ƒ 205.000,—.

CORT V. d. LINDESTRAAT: vrijstaande villa aan de duinrand met
garage en cv. gas. In prima staat van onderhoud. Volledig gestof-
feerd en gemeubileerd. Ind.; beg. gr. hal, toilet, L-woonkamer met
open haard (met o.a. kleuren t.v.), moderne keuken. Ie verd.: 2 ruime
slaapk,, 2e toilet, douchekamer, 2e verd.: zolderruimte met 1 kamer.
Grote achtertuin met leefkuil.

Vraagprijs ƒ 375.000,—.

MAKELAARDIJ O.G.

HSE
KANTOOR ZANDVOORT

Kostverlorenstraat 115

Tel. 02507 - 2614

KANTOOR AMSTERDAM

J. Vermeerplein 3

TeL 020 -19 26 15

AANKOOP/VERKOOP — HÜÜR/VERHDUR — TAXATIES

HYPOTHEKEN — ADMINISTRATIE _ ASSURANTIËN

De Audi's

Audi 50: de nieuwe veiligheid
Met z'n voorwiel-aandrijving, z'n zelfcorrigerende

besturing en diagonaal gescheiden tweelcrings-rem-

systeem. Z'n veiligheidskooi met kreukelzones voor
en achter. Het zacht beklede, licht absorberende dash-
board met flexibele schakelaars en knoppen en de
veiligheids-stuurkolom.Metbovendien keuzeuitfwes
zuinige motoren (50 en 60 DIN'pk), de bekende
technische Audi-perfectie en het comfort. Plus de
variabele bagageruimte met grote achterdeur.

Audi 80: de comfortabele perfectie
'n Comfortabele limousine met talloze doordacht
betere details. Zoals een van binnen uit verstelbare

buitenspiegel in de .L-types. Helemaal gebouved op
duurzaamheid. Het gebruik van uitstekende materi-

alen en een nauwkeurige constructie verhogen dele-
vensduur aanzienlijk. De grondlak is bijvoorbeeld
elektroforetisch opgebracht.Zodat letterlijk elkhoek-
je en gaatje is beschermd tegen roest.De stoelen zit'

ten uiterst comfortabel, het hele interieur is gebouwd
voor lange, ontspannen ritten. Daarom is er ook

keuze uit vier motorversies met stuk voor stuk een
hoog prestatievermogen.

Audi 100: luxe op hoog niveau
De extra comfortabele reis<limousine die is gebouwd
voor lange, ontspannen ritten. De anatomisch ge-

vormde slaapstoelen voor, het stuur dat goed in de
hand ligt (zodat de besturing altijd makkelijk is, ook
op lastige kronkelweggetjes), de makkelijke bereik-

baarheidvan debedienings-organen, de licht en soepel
schakelende vloerpook, de perfecte wegligging, de

zelfcorrigerende besturing. Allemaal kenmerken van
luxe en veiligheid op hoog niveau.

Die Audi's staan bij ons klaar voor 'a proefrit.

Want een auto is nu eenmaal niet volledig te beoor-
delen van een plaatje; Een proefrit zal u overtuigen.

AUDINSU
Voorsprongdoortechniek

GARAGE H. STRIJDER
Burg. Van Alphenstraat 102 — Zancivoort — Telefoon 02507-4565

MAKKELIJK ÉN MODiEUSI

Loop er vlot en toch modieus bij in

b.v. een denim pak van 109,— tot

139,— of een blazer, diverse kleuren

119,—

French coats, moderne tinten 129,—
Sportkoiberts 89,-— tot 149,—

Veel pantalons in vele kleuren

zM^^C^
SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODE en HERENKLEDING

KSRKSTR.20 T£L:3136

Ai-^jW

ART.25.630
49.95

Helioform.
Luchtigheid in

leer.

Deze week voor de heren een speciale

aanbieding LEREN AUTOSCHOENEN
in zwart en bruin

ƒ 14,95

SCHOENBOETIEK

HARMS
Dlaèonlehulsstraat 5A (zijstraat Haltestraat),

Zandvoorl.

i

;??•

OP ALLE
MERKKAMERBREED-

TAPIJTEN
15^0 ECHTE KORTING

i.4^1fm,

Op alle merkkamerbreedtapijten
zoals PARADE, LOUIS DE

POORTERE, K.V.T., KEIJZER
BONAPARTE, enz., enz. krijgt u bij

Medina 15% echte korting en het

blijft gratis en vakkundig gelegd.

Vergelijk merk, kwaliteit en prijs

bij anderen en u zult zien dat u bij

Medina stukken minder betaalt

met behoud van volledige service

en garantie. Vandaag besteld,

morgen gelegd, dat kan bij

Medina I

'S^^'.

ll^i

'^

Tevens hebben wij in voorraad, geweldige speciale aanbiedingen van
BERGOSS, VENETA, enz.

ENKELE VOORBEELDEN

'.f'ir^?^

i^

BERGOSS SUZANNE div. kleuren

van ƒ 109,00 voor
Gratis gelegd. 79,-

VENETA-TAPIJTvan ƒ 129,00 nu

slechts

Gratis gelegd. 89,95

VENETA MOZAMBIEK. Zuiver

wollen hoogpool-
tapijt normale prijs

ƒ 209,00. Nu voor 159,

Prachtig ROLSTOELVAST TAPIJT

in donkerbruin op
zware FOAMRUG
van ƒ,89,00 voor 69,95

^Mm Zeer zwaar MOQUETTE TAPIJT

diverse kleuren van

ƒ 175,00 voor slechts 139,

Verder nog vele andere
aanbiedingen te veel om op te

noemen met

30-50 fo voordeel

SiJfElü

KIJKEN BIJ ANDEREN IS KOPEN BIJ MEDINA
IN AMSTERDAM DONDERDAG KOOPAVOND,

ra
CARPETS B.V.
HAARLEM:
Gen. Cronjéstraat 4, tel: 266277
Grote Houtstraat 166, tel: 317665

AMSTERDAM:
Albert Cuypstraat 175-179. tel: 764025

ZAANDAM:
Gedempte Gracht 44, tel: 167160
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AKKOMMODATIE NOG ZEER PRIMITIEF

Handballers binnen circuit
ZANDVOOBT — Vergeleken met 'do

«oestyn' van T^f maanden teruff Jifft er

in liet binnenterrein van het circuit een

fraai handbalcomplex, maar Jiet kan nojr

liclcr. Dat ongeveer was de strekking

van liet ivelkomstivoord van Zandvoort-

meemvenliandbalvoorzlttcr Jaap Brug-

man tüdcns de korte receptie, die in liet

'klulitcntjc' werd geliouden nadat de

ivcthoudcr van sportzaken K. C. v. d.

jlije Pzn. het complex, officieel liad ge-

opend ria een vijftal worpen met bal-
'

IfU, die lic blauw-gelc papieren stroken

Iiaddcn moeten doorboren opdat het

boven bet toegangshek aanwezige bord

niet het opschrift 'Zandvoortmeeuwen

handbal' zichtbaar zou worden.

Dat wethouder v. d. Mye de werptech-

lüek niet volledig onder de knie heeft

mag hem niet kwaHilc genomen worden,

want de wethouder is nu eenmaal niet

cén van de i-ulm tweehonderd leden van
Zandvoortmeeuwen afdeling handbal.

Met de sleutel ging het beter en nadat
de wethouder het hek had geopend
haasten de tientallen aanwezigen zich

naar het houten klubgeijouwtje, waar
vanwege de regen het officiële gedeelte

werd voortgezet.

Aankloppen bij gemeente
Wetliouder v. d. Mye was ervan over-

tuigd, dat de twee verharde handbal-

velden in een sportbèhoefte In Zand-
voort zullen voorzien, maar zo zei hy : *U

zult bU de gemeente nog ong§twüfeld
aankloppen voor verdere accomodatle

en ik kan u zeggen dat wU als kollege

in principe achter uw plannen staan.

Plannen die moeten leiden tot een vol-

waardig en modem klubgebouw. In en-

kele maanden hebt u liier veel gepres-

teerd en Ik hoop dat uw vereniging in

de toekomst zal groeien en Woelen en
dat het coniplex zal worden uitgebouwd
met een waardige en komplete accom-
modatie'.

De voorzitter liet er geen twUfel over
bestaan, dat de handballers bü de ge-
meente zullen aankloppen om de plan-
nen van een groter en modemer Idub-
gebouw te kunnen verwezeiyken. Jaap
Brugman, toonde zich dankbaar, dat de
gemeente de twee verharde velden had
aangelegd in wat hU noemde 'het me-
rengebied'.

Zelf heeft de vereniging veel gedaan aan
het nieuwe complex. Ruim tienduizend
gulden vloeide uit de Idubkas, toen vijf-

endertig leden vierhonderdvijftlg bomen
plantten om de velden er een hek', om
plaatsten en een houten klubgebouw
neerzetten.

De waterleiding werd verkregen vla
buurman de heer A. Visser, terwyi een
door een lid gratis beschikbaar gestelde
aggregaat het klubgebouw van stroom
voorziet.

Primitief
De accommodatie is voor een nieuw
complex zeer primitief, maar de hand-
ballers aljn er op. het ogenblik" 'al "erg
tevreden mee. Ome Jan van Konings-
bruggen had van de houten -keet ge-
maakt wat er van te maken viel en het
was dan ook dit erelid, dat het klub-
gebouwtje mocJit openen.
Voorzitter Jaap Brugman, die in zün
welkomstwoord het houten gebouw een
tentje had genoemd hoopt het volgend
seizoen met de bouw van een nieuw
kluljgelxiuw te kunnen beginnen.
De voorzitter had tevens verteld, dat
men met de aanleg van het complex bij-

zonder veel last had gehad van water en
ome Jan van Koningsbruggen kan er-

over meepraten en lüi vertelt: "Drie we-
ken heeft mUn werk in het klubhuis stil

gelegen vanwege het water, in een erg
natte tyd kwam het water over de om
de velden aangelegde dUk en opeens
stond Ik met de schllderskwast nog In
mijn hand boven ruim' vyftien centime-
ter water. Het gehele complex stond
blank en wadend door het water heb ik
hot terrein kunnen verlaten'.

Goede buur
Namens 2SV Zandvoortmeeuwen tiood
voorzitter Werthelm een envelop met In-
houd aan. De handballers hebben twin-
tig jaar gebruik gemaakt van de voet-
balvelden van Zandvoortmeeuwen. 'Maar
ook nu nog kunnen de handballers een
beroep op ons doen als zU ergens mee
zitten, want wU zyn bereid om de hel-
pende hand te bieden' aldus de heer
Werthelm.
Zandvoortse Hockey Club-voorzitter Dlck
Muller lioopte, dat het gezegde 'Beter
een goede buur, dan een verre vriend'
ook op de handtiallers zou slaan en deed
zyn woorden vergezeld gaan van een
waardebon en een fles hookey-Jublleum-
wyn.
Nadat vico-voorzitter W. Siebers namens
het Nederlands Handbal Verbond afde-
ling Haarlem Jaap Brugman een bal had
overhandigd en het complex een aan-
winst in het distiikt Haarlem had ge-
noemd viel de eer aan de adsplranten
van Zandvoortmeeuwen en IJmond om
de eerste officiële wedstrUd op de fraaie
velden te mogen spelen.

Wethouder K. C. «. d. M^e opent de

poorten van Tiet nieuwe complex.

Dirk v.d. Broek

opent morgen

SUPERMARKT
ZANDVOORT— Vrijdag 28 viaart opent

Dirk van den Broek om 10.00 uur de

nieuwe supermarkt en superslijterij in

het voormalige autoJiedrij/ Davids aan de

Burg. Engelbertsstraat 21.

Volgens traditie zal de. opening ver-

richt worden door de heer Van den
Broek.
Jarenlang heeft de direktie Intensief ge-

zocht naar een geschikte ruimte, omdat
men de voormalige hulsvesting In de
Kerkstraat met zün twee verdieptagen

weinig komfortabel en te klein vond. Het
oude pand Is Irunlddels verkocht, maar
het Is nog niet bekend wat de nieuwe
Ijestemmlng van het pand gaat worden.

De verkoopruimte met een grondopper-
vlak van duizend vlerlmnte meter biedt

voor Dirk van den Broek de mogeiyk-
held het assortiment belangrijk uit te

breiden. Zo Is er een bedleningsslagery,

een superslUtery en een grote non-food
afdeling. De eerste tweehonderdvyftig
vklanten worden morgen verwelkomd met
een bos bloemen. > ' . .

E]>fKELE HAMERPUNTEN UIT
DE RAADSVERGADERING

Goudleren hehangsels

in Frans Halsmuseum
HAARLEM — Het Frans Halsmuseum
bezit een verzameling Goudleren . be-

hangsels In hoofdzaak afkpmstig uit

verschillende woningen en instellingen

te Haarlem. Dit goudleer kon lange tyd
niet worden getoond, omdat de nood-
zakeiyke restauratie ernstige tcch^^lsche

en financiële problemen opleverde.

Na een fundamenteel wetenschappeiyk
onderzoek naar de eigenschappen van
goudleer door het Centraal Laborato-
rium voor hét onderzoek van voorwer-
pen van wetenschfeip en kunst te Am-
sterdam werd het herstel opgedragen
aan de Maatsohappy ten behoeve van

'

het Restaureren en Conserveren van
Ooudleer te Den Haag.
Deze restauratie is nu met financiële

steun van het Ministerie van CJR.M. en
dank zU een extra credit toegestaan
door de Gemeente Raad van Haarlem
gereedgekomen. Het goudleren behangsel
is thans In volle luister te bewonderen
In de z.g. 'Goudleer Zaal' van het mu-
seum. In deze zelfde zaal is een expositie

Ingericht gewijd aan de fabricage, de
gescliledenls en hot onderhoud van
goudleer. Aan de hand vau enkele toen-
tallen fragmenten afkomstig onder meer
uit de depots van het Büksmusoum
krUgt de bezoeker een duldeiyk inzicht

Jn de ontwikkeling van deze vormen
van kunstnyverheid, zoals die achter-
eenvolgens In Spanje, Frankryk, Vlaan-
deren en Nederland werd beoefend.
Bovendien wordt aan de hand van voor-
beelden getoond hoe goudleer wordt ge-
maakt en hersteld.

Het geheel is een kleine, instruktleve
tentoonstelling over een weinig gekend
artistiek onderwerp.
De tentoonstelling duurt tot 4 augustus.
Geopend van 10-17 uur, zond- en feest-
dagen van 13-17 uur. Elke avond ge-
opend van 28 maart t.m. 3 mei van 20.30
-22.30 uur.
Elke zaterdagavond geopend van 5 Juli
t.m. 6 september van 20.30-22.30 uur.

ZILVERVLOOT VAART UIT

VOOR HET MISDEELDE KIND
ZANDVOORT ~ Dinsdag startte op de
Wim Gertenbach Mavo te Zandvoort de
194ste Zilvervloot-aktle van Dierenbe-
scherming in Nederland, ditmaal uit-
gaande van de afdeling Zandvoort en
omstreken van de Ned. ver. tot bescher-
mlng van Dieren.
Leerlingen van de eerste en tweede klas
van deze school gaan gedurende twee
weken by hun familie en bekenden be-
stellingen noteren voor een kollektle ar-
tikelen, zoals boeken, kalenders, foto-
kaarten, zwaar verzilverde luxe tliee-
lepels (met liefst 24 emblemen van die-
ren) enz. enz.
Die zyn speciaal voor dit doel gemaakt,
zeer duurzaam, hebben aantrekkeiyke
prUzen en zön nergens anders te koop.
Ze zyn ook uitermate gesclilkt als ver-
jaardags- en andere geschenken voor
alle leeftyden.
Do opbrengst zal worden besteed aan de
opvang en verzorging van zwerf- en an-
dere noodiydende dieren uit deze streek,

Inkluslef aangespoelde zeehonden en
door stookolie getroffen vogels.
Tydcns zyn toespraak op de school ver-

telde de heer J. Pot, dlrckteur van het
Centraal Propagandabureau voor Dle-
renl)eschermlng, lioezeer bescherming
van onze medeschepselen, de dieren, in
deze tyd nog nodig is.

Daarvan gaf hy tal van voorbeelden,
zoals de massale vogelvemletlging In
Italië, de zeehonden-moorden, de om-
vangryke vivisectie, de blo-industrie,
kettinghonden, het in de vakantie aan
do dyk zetten van trouwe huisdieren, de
vaak afschuweiyke veetransporten, de
wrede oircusdressuur, enz.
Maar ook bracht hy naar voren, hoe
dank zU het vele en belangryke werk
van de Dierenbescherming-organisaties
heel veel dierenleed werd voorkomen en
verzacht.
Deze Zllvervloot-aktlc heeft overal In
den lande grote suksessen geJjoekt, waar-
van nu al duizenden dieren profiteren.
Het bestuur van de vereniging is dan
ook hoopvol gestemd ten aanzien van
het resultaat, vooral nu biykt, hoe
enthousiast de leerlingen voor deze akUe
zyn. De leiding ervan berust by mej.
S. Z. Zuidhof.

ZANDVOORT — Nadat op advies van
de kontaktkommissie kuiturele belan-

gen de heren Chr. Boon en C. Koper jr.

als opvolgers waren benoemd van de he-

ren A. Schaper en J. Heintjes tot lid en

plaats vervangend lid van de sektie mu-
ziekverenigingen der kommissie gingen

de volgende punten dinsdagavond vlot

onder de hamer van de voorsiiter van
de gemeenteraad door:

— Voor de aankoop van meubilair in

verband met de uitbreiding van de Ma-
riaschool werd een krediet gevoteerd van •

ƒ 20.770,28.— Een bedrag van ƒ 8500,— werd be-

schikbaar gesteld voor de aanleg van een

trapveldje, gelegen tegenover flat 3 aan
de Kcesomstraat'.— Onder bepaalde voorwaarden' werd
met de heer A. H. Pomper het huur-

kontrakt omtrent caravanpark 'De Duin-
rand' voor een periode van tien Jaar

verlengd.— Voor het exploiteren van een midget-

golfbaan en onder meer een verkeerstuln

aan de Vondellaan werd met de heer
P. W. pypellng een huurovereenkomst
gesloten voor een periode van vyf Jaar.

— Voor de aanschaf van leermiddelen
voor de Mr. G. J. van Heuven Goed-
Imrtschool werd een krediet l>eschikbaar

gesteld van maximaal ƒ 6807,—.
— Do Zandvoortse Reddlngs Brigade
werd een extra subsidie toegekend van
ƒ 9000,— voor de aanschaf van een
rubberreddlngst>oot, welk vaartuig de ra-

na's gaat vervangen.
— De ZRB heeft zich middels financiële

akties In het begin van dit jaar xüt eigen
middelen een rubberboot kunnen aan-
schaffen van ditzelfde type.
— In dank aanvaard werd een door de
heer G. N. do Heer aan de gemeente ten

geschenke aangeboden schilderstuk,

voorstellend een zeegezicht met vissers-

schepen in de branding en geschilderd

door Jacob Willem Gruyter. Als voor
waarde heeft de schenker eraan ver-

bonden, dat het sclillderstuk een plaats
zal krygen in de nog te stichten Zand-
voortse Oudheidkamer, met dien verstan-

de, dat mocht een dergeUJke Oudheid-
kamer niet realiseerbaar biyken, zyn
aanliod komt te vervallen.
— Voor de verbetering van de gemeen-
tewoning Potgieterstraat 30 werd een
krediet verleend van ƒ 10.450,—

.

— Om een bouwvergunning voor het ver-
groten van de woning Brederodestraat
105 te kunnen verlenen werd een voor-
bereidlngsbesluit genomen, omdat het
bouwplan in strijd was met het ter
plaatse geldende bestemmingsplan.
— Het bestemmingsplan "Dr. C. A. Ger-
kestraat' dat stedebouwkundlge regeling
omvat voor de percelen 14 t/m 54, 16 t/m
35, 45 t/m 97 en Tolweg 4, 4a en 6 werd
ondanks een' bezwaarschrift dat door de
b.v. 'Randstad Holland' binnen de ter-
myn van de tervlsielcgglng was Inge-
diend, ongewijzigd vastgesteld. In over-
eenstemming met de adviezen van de
kommissie voor publieke werken en alge-
mene zaken werd op voorstel van het
kollege het bezwaarschrift ongegrond
verklaard.

De heer Gielen, WD, vond het zeer on-
behooriyk, dat het kollege er de raads-

Geestigste

film krijgt

cinowiets
HAARLEM — De Haarlemse amateur-
filmgroep 'CIosc-up', aangesloten bU de
NOVA, de Nederlandse Organisatie van
AmateurfUmcIubs, organiseert in haar
filmzaal aan do Bamplaan 108, (e Ilaar-

lem-Ovcrvcen op S april, aa>ivang 14 uur,

het Cinewlcts-festlval.

Een filmwedstryd voor amateurs, waar-
bU het gaat om de geestigste film. Naast
de technische kwaliteiten zal 'do lach-

meter' de winnende film bepalen, welke
zal worden bekroond met de Clnewiets.

De deelname staat open voor fllmama-
teurs uit geheel Nederland. Het Is voor
bezoekers van belang vooral op tyd aan-
wezig te zyn, zodat men alle films kan
zien en beoordelen.
Infoi-matie en aamneldlng van films by
het sekretarlaat T. H. van Ree, Troel-

stralaan 8, Hillegom, tel. 02520-21938, C.

P. H. Verbeek, tel. 023-282317 en H. A.

Pelt, tel. 023-257289.

De aanmelding voor het Inzenden van
films sluit .woensdag 26- maart.

BOOMS KATHOLIEKE KERK
IVitte Donderdag

20 uur plechtige eucharistieviering

Goede VrUdag

15 uur meditatie bU de kraisweg en het
streven van onze Heer Jezus Christus;

20 uur plechtige liturgie van de Goede
Vrydag

Faas Zaterdag
20 uur liturgie vau de Paasnacht

Eerste Paasdag
9.30 uur Paasviering u\ de kerk o.l.vr.

Sterre der Zee met oi'ganist-kantor en
samenzang; 11 uur plechtige Paasvie-
ring in de St. Agathakerk met meer-
stemmige Latynse gezangen

ïvrccde Paasdag
S3Q uur eucharistieviering o.l.vr. Ster-

re der Zee; 11 uur eucharistieviering In

de Agathakerk

NEDERLANDS HEBV. KERK
Goede Vrydag

10.30 en 19 uur ds. C. Mataheru, vie-

ring heilig avondmaal

Eerste Faasdag
10.30 uur dienst m.m.v. kerkkoor, voor-
zang ds. C. Mataheru; jeugdliuis 10.30

uur jeugdkapcl, bezoek aan de dienst

in de kerk

GEREFORMEERDE KERK
Goede Vrydag

10 uur ds, J. A. van Arkel, Haarlem,

viering van liet heilig avondmaal

Eerste,Paasdag
10 eii 19 uur ds. J. A. van Arkel, H'lem

NED. PROTESTANTEN BOND
Eerste Faasdag

10.30 uur dienst prof. dr. C. W. Món-
nich, ev, Luth. Amsterdam

NIEUAV APOSTOLISCHE KERK
tot nadere aankondiging Madoerastr.
1, Haarlem-N.; zondag 9.30 en 16 uur,
woensdag 20 uur

NED. CHR. GEM. BOND
voorlopig geen samenkomst in huize
'Pnièl'. Nadere inlichtingen tel. 4778

JEHOVA'S GETUIGEN
inlichtmgen D. v. d. Pluym, Paradys-
weg 16, tel. 6812

VOLLE EVA.NG. CESL
iedere dinsdag 20 uur samenkomst in
gebouw Brugstraat 15

leden In het raadsvoorstel op opmerk-
zaam maakte, dat requestrante onder
welke naam dan ook tegen praktisch elk

bestemmtagsplan meent te moeten pro-

testeren.

De heer Pllerlnga (tospraak-nu) was het

geenszins met de WD'er eens en vond
de toelichting volkomen terecht. 'Deze

man maakt altyd bezwaren onder aller-

lei namen, daarby misbruik makend van
de demokratie. De zin die het kollege in

het raadsvoorstel heeft opgenomen zou

rood onderstreept moeten worden,' aldus

de heer Flleringa.

Ophokplicht

postduiven
Ter voorkoming van door postduiven aan
te richten schade aan land- en tuin-

bouwgewassen heeft het Landbouwschap,
evenals in voorgaande Jaren, overleg ge-

pleegd met de daarby betrokken instan-

ties.

- Het resultaat van dit overleg is dat voor- •

lopig van 1 april tot en' met 24 mei 19*5

in Noord-Holland iedere dag de postdui-

ven door do postduivenbouders worden
opgchokt tot 17.30 uur. Ook op zaterdag

en zondag bestaat de ophokplicht.

De postduiven mogen wel deelnemen aan
de wedvluchten en africhtingen, doch na
aankomst moeten zy worden opgehokt
"tot 17.30 uur.
Postduiven, die zich tydens deze periode
en vóór het aangegeven uur toch op het
veld bevinden, lopen een zeer grote kans
ten offer te vallen aan de maatregelen,
die noodzakeiykerwys getroffen zullen

worden ter bestrydlng van wilde en ver-

wilderde duiven.
In het belang van de postduivenbouders
en van de landbouwers dringen de Post-
duivenbouders Organisatie en het Land-
bouwschap er'met de meeste klem op aan
zich strikt aan bovenstaande afspraak te

houden. Dit betekent dat landbouwers
zich na 17,30 uur zullen dienen te ont-
houden van een bestrydlng der duiven,

terwijl voorts in geen geval mag worden
geschoten op overvliegende postduiven.

De postduivenbouders moeten zich strikt

houden aan de ophoktyden.

Weckend 29-30-31 maart
POSTKANTOOR
Goede Vrydag 28 maart geopend tot

19 uur
ARTSEN:
Inlichttogen over de weekenddiensten
worden verstrekt vla het telefoonnum-
mer van de hulsarts:

dokter Anderson: 2058

dokter Drenth: 3355

dokter Flleringa: 2181

dokter Mol: 5091

dokter Zwcn'er: 2499

dokter Bouman: 5091

TANDARTS:
bU afwezigheid bello mon 023-313233

WIJKVERPLEGING
Zaterdag 29 en zondag 30 maart
zuster T. DUk, Lorentzstraat 435,

telefoon 2382

Maandag 31 maart (2e paasdag)
zuster E. Poldervaart-Spaans,
Kruislaan 54. Hoofddorp,
telefoon 02503-6000

APOTHEEK:
Van vrydagavond 29 maart 17,30 uur
tot vrydagavond 4 april 17.30 uur:
De Zandvoortse Apotheek H, B. A.

'Mulder, Raadhuisplein 10 hoek Halte-
straat, telefoon 3185

OPENBARE BIBLIOTHEEK:
Gesloten van 28 tot en met 31 maart

VEBLOSKUNDIGE:
mevr. Chr. Oudshoorn,
Linn^ausstraat 3, flat 2, tel, 4437

HULPDIENST:
telefoon 023-243340

DIERENABTS:
by afwezigheid van do gewenste arts

raadplege men uitsluitend telefonisch
de VeeartsendiensL te Haarlem,
tel. 023-313233

STOEINGSDIENST GASBEDRIJF:
telefoon 3737
fook bulten kantooruren)

POLITIE:
telefoon 3043

BRANDWEER:
telefoon 2000

HEREN
DENKT U OM HET PAASBLOEMETJE

BLOEMEN-
MAGAZIJN

GROTE KROCHT 24

//ERICAn

ANNO 1908 TELEFOON 2301

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

Gevraagd voor direct:

RESTAURANT-KELNER

HERBERG 'T BOECKtNIERSNEST
Zandvoortselaan 187, tel. 2401.

Goede verdienste.

Komt u vèór de SHOW ? ?

Komt u op de SHOW??

Komt u nè de SHOW ? ?
(10 april a.s.)

Salon de Mode „CECILE"

Kostverlorenstraat 41, Zandvoort.

Makelaardij ATTEMA
TE HUUR AANGEBODEN:

Bovenhuis met vrye opgang. Bevattende:
3 kamers, keuken, balkon, centrum dorp.

Huur: ƒ 200,— p. m.
Uitsl. Zandv. -woningzaekende.

Inl.: Makelaardij ATEMA,
Hogeweg 64-66, telefoon 2715.

VOOR AL inv BEHANG-,
WIT- EN SCHILDER^VERK

Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze tn

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen-Kontakllenzen

Halleslt.5Tel.2174 Zanilvoort

Ziektntondslevetjncier

CBRISTIEN
VERSTEEGE-TUIELEMAN
Hemingstr. 146, tel. 5185.

Medisch gedlpl. pedicure

van hot EUsabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huls.

BU geen geiioor bellen na
19.00 uur.

Alles voor uw
SLA.«'COMFORT

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975.

Krijgt U gasten?

Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN:
bedden, ledikanten, dekens,

tafels, stoelen, glaswerk,

porcelcin enz. voor elke

gelegenheid!

Ook Terhuor van leuke en
prakUscho bulsban.

DORPSPLEIN 2 - XEL. 2184

of 3713. Privé na 6 uur 6658.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATlES

J. A. HESBELS
Leidsevaart 82, Haarlem,
Telefoon (023) 3160 92.

Naast ODze gerenommeerdr
woonvitrlnes norden ook

eiken hoelikasten voor u op

maat gemaakt bü Wctc-
rings trandvltriiies.

Jan van Vuurenstraat 2.

Nunspeet.

Het hoogtepunt van uiv

bruiloft is een gedicht van
FIGARO, onvergetelijk als

uw trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspeet.

VOOR UW PRlVê,
VERENIGINOS- EN
HANDELSDRUKWERK
Dnikkery F. M. v. Deursen
Schoolstraat - Telef. 2507

't (kinder) WINKELTJE
heeft fUne kleren voor
kleuters, pcuter.1, tcencrs

en grote mensen met
kieine maatjes.

Buurenreg 1-3, tel. 65SU.

zUstraat v. d. Kerkstraat.

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn

AzalealaaD II, Heemstede
Telefoon 023-286274

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

Wij RESTAUREREN o.a.

koper, tin, porselein,
schilderijen, meubels enz.

„DE OUDE TIJD"
ANTIEK— KUNST—

CURIOSA
Oranjestraat 2a, tel. 6574.

Student te Zandvoort geeft

BIJLES IN SCHEI-,
WIS- EN NATUUR-
KUNDE ƒ 10,— p. U,

Telefoon 5159,

Te koop

:

EEN PARTIJ GRENEN
SCHROOTJES
a ƒ 1,— p, str. meter.

Nieuwstraat 6,

Wegens emigratie te koop
aangeboden

:

Elcktr. z!g-zag naaimachine
met Inzinkbare tafel ƒ 200,

—

Philips portable zw/wit t.r.

5 mnd. oud -|- garantie

ƒ 350,—
open smeedijzeren gashaard
m. thermostaat, merk Pel-

grim ƒ 150,—
Groen gelakt kindcr-
Icdikantjc -f- matras tol
* 6 Jaar ƒ 35,—
4 antieke empire eetkamer-
stoeltjes ƒ 200,—.

Alles in prima staat.

Tel. 2952 of 4808.

Nette Jongeman, m. vaste
baan, zoekt per 1-5-1975

KAMERS OF ETAGE
m, of z. gebr. v. keuken.

Telefoon 2420.

Groot en klein vinden

VAN DER WERFrs
brood FIJN !

Gasthuisplcta 3. Tel. 2129

ZANDVOORTSE
UITVAARTVERENIGING
Begrafenis - Crematie

. Transport

Keesomstraat Cl. Tel. S3S1

Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
BUderdUkstr. 6. Tel. 3796.

G. KOL
Schuitengat fiat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Auto - Brand - Leren

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. RITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar !

Te koop:

3-ZITS BANK
z.g.a.n.

Telefoon 5528.

Te koop: NIEUWE
PORTABLE T.V.
merk Sharp.
Van ƒ 390,— voor ƒ 250,-

Telcfoon 5984.

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten,

Rechtstreeks van fabriek

met garantie. BUzonder lage

pryzen.

Martex Holland B.V., Kou
denliora 32, Haarlem.
Telefoon 023-315300.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Elg. mevr, E. v. Zaudvoort-

Eoltüik.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelcn - Stabo-

bancn.

Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel, 2058,

SERVEERHULP

GEVRAAGD

Strandpaviljoen 6

VEILINGGEBOUW

De Wiite Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING
kmmcn dagelijks weer nette

goederen worden ingebracht

of afgehaald.

Sousterrain De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 ot

3713. Privé na 6 uur 6658.

Veilingdlrcktle

Fa. Watcrdrlnkor.

T01LET,TUFFR0UW
GEVRAAGD
Strandpaviljoen 2A.

Tel. 5297 ot 4490,

Te koop:

DATSÜN 120O L
type 1972 ƒ 4800,—.

LANDROVER ^

met nieuwe motor, rem-
men en banden, ƒ 3500,—.

Rob Janssen, Kam. Omies-
slraat 23, tel, 02507-5956,

Te huur in Zandvoort:

3 SLAAPKAMERS
voor 4 pers. met gebruik

V. iiulskamcr en keuken
in vrijstaande villa.

Telefoon 020-195736,

WONINGRUIL
Aangeb ,in A'dam Roose-
veltlaan mooie etage, 6

kam. met alle comf . in

ruil voor huls of etage in

Zandvoort,
7'clefoon 020-798049.

HOGE BIJVERDIENSTE
lo.a. thuiswerk voor ieder-

een aangeboden,
Po.?tzcgel insluiten.

M. Schipper, Postbus 336,

Hoogeveen.

STALEN OPBERGREKKEN
200x90x30 cm ƒ 75,—
200x90x45 cm ƒ 105,—
Ook op maat leverbaar,

STALEN ARCHIEF-
KASTEN ƒ 125,—
STELLAG,

VVesterhoutpark 14, Haar-
lem, tel. 023-324595,

Ook 's zaterdags geopend.

Zwemmer Strandpav. IA
(Zuid) vraagt voor het
seizoen:

STOELENMAN
KEUKENHULP
TOILETJUFFROUW
HULP IN EE
BEDIENING

DIEREN-

BESCHERMING

BAZAR 12 APRIL VANAF
'S MORGENS 10 UUR IN
HET GEMEENSCHAPS-

HUIS.
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LEENAMMERAAL VOER ALS KIND NOG OP DE BOMSCHUIT

Zandvoort verloor zijn laatste trawler-visser
LEEN AMMERAAL de laatste visserman van Zanvoort op de IJmul-

dense trawlers, die nog altijd trouw met zijn 'zee-zali' uit het spoortje

Ipam als de feis weer was volbracht, stierf enkele weken geleden,

pelemaal onopgemerkt. Zijn naam en leeftijd 80 jaar, stonden in de

Burgerlijke Stand in het Zandvoorts-Nieuwsblad. Nee, geen stukje

erbij van: 'Bekende Zandvoorter overleden'. Er was alleen maar een

Itreurende weduwe, een vrouw in tranen, maar wat zegt dat de mensen
/van vandaag de dag. Er zijn zoveel tranen, er is zoveel leed, er zijn

/zoveel weduwen die in schrijnende eenzaamheid achterblijven.

/ Maar Leen Ammeraal, visserman, zee-

/ man, die die Noordzee kende, was een

/ heel bUzonder mens en dat zxülen we
locli niet onvermeld laten. Want de
Zandvoorters die hem hebben gekend,

wisten dat Leen Ammeraal de Noordzee
kende van de golvende oppervlakte tot

op de grillige bodem toe.

Die 's nachts op de logger kon lopen
spoken, als iedereen sliep, want hU wist

en voelde dat de jonge nieuwe haring
met duizendtallen de vleet was binnen
gezwommen. Hy voelde het worstelen

va:i het ryke zeebanket om los te komen
uit de greep van het onverbiddelijke net.

üit de 'vleet', het net dat hU nog die-

zelfde middag had gevierd uit het ruim
en dat nu kilometers en kilometers lang

uitstond, net even onder het oppervlak

van de Noordzee.
En dan was het precies of hij het voel-

de. Ze zaten erin. HU had geen dure

elektronische apparatuur nodig om te

voelen waar de enorme school haring '

zou oprijzen naar de vleet. En dan ging

hy de schipper 'waerschouwen' die op
zyn beurt de bemarming liet 'porren'.

En dan werd de vleet Ingehaald by het

schijnsel van de helle deklichten. Eén

'

grote stroom zUver, die zonder ophouden
op het dek neerdaalde.

Ondanks de nachteiyke kou stond de

bemanning te zweten en te dampen in

het oUegoed om de ryke vangst in de
ruimen te werken, totdat de logger 'aan

zyn merk' lag. Ja zó was het op de

K.W.B, 'de vertrouwen'. Het was won-
derbaariyk maar het vertrouwen was
niet beschaamd. Er was zoveel haring,

dat de schipper de 'Nelle Marie' over de

radio moest praaien om de rest' van de

vleet bhmen te halen. En die ging dan
ook nog vol naar de thuishaven. En
dan kwamen ze in IJmulden aan. Hoop-
vol over de goede vangst. Om dan te er-

varen dat er nog meer afgeladen aan
de markt waren. De prys kelderde en
dan werd de haring toch doorgedraaid.

Alles ging naar de 'puf-fabriek' om er

vismeel van te maken. Weg besomming,
weg alle hoop op een ekstraatje boven

de vaste gage.

Maar Leen Ammeraal, de man die de

haring onder water kon ruiken gooide

zyn zee-zak welgemoed over de schou-

der en zocht als altyd het station op

om met het spoortje naar Zandvoort te

gaan. Naar een harteiyke fyne vrouw
die hem zou verwelkomen met een eer-

lyke zoen, met een kop koffie en een

paar pantoffels en 'fyn dat je weer thuis

bent jongen'. . •., ,• .
-...'.

Soms was hU maar één dag thuis. Want
eenschip is immers gemaakt om te va^

ren? Dan ging het er weer op uit, de
Noordzee op. Soms de Zuid, de .andere

Itcer lei de schipper 'we mosten 't maer
eens om de Noord prcbcren'.

En dan dook de 'ijmuiden 6' zyn boeg
diep in de golven, dat de schuimvlokken
knetterend tegen de ruiten van de brug
vlogen. En dan overlegde Leen Ammer--
aal met de schipper waar ^ een kans
zouden wagen. Want Leen wist precies

waar ze de grootste vangst konden
verwachten. Of hy nu op een 'Katte-

ker'-logger voer of op een IJmuidense
trawler, hy zette zich altyd 100 procent
in voor zyn redery. Jarenlang voer hy
voor de redery Rein Groen en Jan Gou-
da. Kapitalen aan vis heeft hy voor ze

binnen gebracht. Vrachten en vrachten
met de fynste tongen, tarbotten, schol-

len en kabeljauwen heeft Leen Ammer-
aal met zyn kameraden aan 'de Noord-
zee ontfutseld door hun vakkennis, door
hun dood-eenvoudlg aangeboren gevoel

waarlangs de enorme scholen vis hun
koers zouden nemen. Maar die kemiis
waait je zo maar niet aan/ Leen Am-
meraal was nog maar een Jongetje van
9 jaar toen hy al met een Noordwykpe
bomschult naar zee ging ...

Toch Zandvoorter
Hoe dat zo kwam? Wel, zyn moeder was
een ras-echte zandvoortse, ze heette

Jaapje Kerkman en trouwde met de
Noordwyker Leendert Ammeraal. En

daar werd Leen Ammeraal uit geboren

op 22 september 1894. Maar hy liad

van moeders kant een heleboel Zand-
voortse familie en zo kwam hy na zyn
Noordwykse jeugdjaren al spoedig veel

in Zandvoort.
Op nieuwjaarsdag in 1925 vroeg hy Jans
Terol ten huweiyk, maar ze weigerde . .

.

Ze had liever een man die niet op zee

voer. En dat werd dus niets, want de
zee was voor Leen zyn lust en zyn le-

ven. Haar zuster, Marytje was later wel
bereid haar jawoord te geven.

En zo stonden zy dan op 27 mei 1927

voor de ambtenaar van de Burgeriyke
Stand in Zanvoort. Marytje nauweiyks
21 jaar, Leen stoer en deftig in het zwart
baaien pak. Visserman in liart en nie-

ren. Harde werker en onverschrokken
zeeman.
Hun huweiyks begon niet best, want
Mary moest kort daarna niet minder
dan 9 jaar het bed liouden wegens een
ernstige ziekte, waarvan ze later toch

wonderiyk herstelde: Maar Leen was
niet ontmoedigd, hy bleef haar met
warme liefde en trouw omringen. Al^ hy
van IJmulden ,kwam nam hy het fyn-
ste en het duurste fruit mee in zUn zee-

zak. Hy bakte voor haar de fynste tong,

die hy in het net van de laatste trek

had zien spartelen. Die was voor 'zyn
Mary, zyn jonge vrouw die de dagen
telde dat hy weer thuis zou komen.
En nooit een borreltje op, want Leen
hield niet van kroegen. Altyd regelrecht
naar huis waar hy zyn zuurverdiende
gage tot de laatste cent op de tafel leg-

de.

Veertig jaar getrouwd
Leen en Mary Terol zyn in hun huwelUk
altyd gelukkig geweest al werd deze niet

met kinderen gezegend. Maar ze had-
den genoeg aan elkaar Altyd was er een
brief voor 'zus' zoals hy zyn vrouw zo

graag noemde. Zo maar tussen het werk
door schreef hy haar spontane brieven

met zyn zwart-getaande vingers als ze

met de netten bezig waren. Even een
paar regels naar huis en dan gaf hy de
brief mee, beduimeld en besmeerd, met
een thuiskomende logger, die even langs-

zy was gekomen.
En dan was ze biy, dolsbiy met die paar
regels. De postbode wist het al als hy
weer een brief van Leen kwam bezor-

gen 'ik heb weer een zwarte voor je

Mary.
Toen Leen overleed waren ze 48 jaar
getrouwd geweest. Jaren van lief en
leed, jaren van veel scheiding, van veel

zorg en tegenspoed, jaren ook van innig
geluk. '

Hoc leefde ze vroeger ook niet jaren op
de korte boodschapije i die hy vla Ra-

dooi' J. A. Steen

Als zijn vro'iw hem in IJmuiden van
boord kwam halen was liet altijd jeest.

dio-Scheveningen dDorgaf aan zün viouw
'Hier Leen, hoor je me Zus? Over/ We
btome naer IJi.i^ijv', oenne morregemid-
dag voor de pieren. Alles wel aan boord.

Genacht hoor Over/

En dan wisl .:o hel, ze ging de zoveel-

ste reis van haar leven naar IJmulden
maken um hem op te halen. En hoe

vaak hal ze liem ook niet weggebracht?

Dan -.vr.adelde ze tot het einde van de

Zuirlnier en dan ging Leen al zwaaiende

en roepende langs totdat ze tenslotte
' op de verre, verre zee alleen nog maar
de toppen van de masten zag.

Visserlieden kunnen hard zyn, moeten
vaak ook hard zyn, maar ze kunnen
ook diep en waarachtig geloven. Want
zó was Leen Ammeraal ook. Hy had
een waarachtig en eeriyk geloof, dat

hem in staat stelde om by het grootste

gevaar, in stormen en ontyden, de rust

en de kalmte zelf te biyven. Dat bewees

hy in de eerste wereldoorlog toen hy
gewoonweg voelde, dat hun logger onge-

merkt eeft mynenveld was birmen geva-

ren. Hy ging naar de schipper en ver-

, telde zyn vermoedens. 'We moeten het

net kappen en halve kracht terug,.

De schipper geloofde hem want hy wist

PASEN 1975

Een leven
vol gevaren
en geloof
dat Leen Ammeraal nooit sprookjes ver-

telde. Hel net werd gekapt . . . Een goede
kilometer verder, een donderende slag.

Splinters liout, pieken yzer en staal vlo-

Uc:.i lioog door de lucht. Een andere
IJmuidense logger had zyn tol be-
taald. De bemannüig kwam nooit meer
thuis. Loen zei tegen zyn schipper 'God
heeft ons zeker willen sparen', meer
niet. En ze stoomden naar IJmuiden.

Ziek
De laatste 6 jaar is Leen ziek geweest.
Na een ernstige griep waren zyn longen
niet best meer. Jarenlang thuis ver-

pleegd, vele maanden in het ziekenhuis.
- \aaar hy bleef opgewekt en zyn geloof

hielp hem door veel moeliyke ogen-
blikken heen. zyn vrouw heeft hem
sleeds trouw en liefdevol verpleegd. En
toen hy in het ziekenhuis lag, bezocht
zy hem elke dag. ledere dag naar Haar-
lem, iedere dag zat ze aan zyn bed.

Het werd sleeds moeilijker met Leen,
maar voor zyn mede-patiënten op de
zaal was hy toch altyd nog de man, die

als een echte zeeman voor iedereen een
kwinkslag kon vinden als dat nodig was.
Ze hielden van Leen op de zaal, ja ook
de zusters van het Elizabeth Ziekenhuis
hielden van hem. Van deze eenvoudige
man mei dat grote ruime hart.

Zijii diep geloof
Vaaic sprak hy over zijn geloof. Want
daarmee was hy immers groot gewor-
den. Leen Ammeraal wist dat het Pasen
zou gaan worden. Het feest van de Op-
standing van zyn Heer, waarin hy rots-

vast geloofde, waar hy op had gebouwd
üi de uren van gevaar, ook als alles

kort en klein werd geslagen door de
woeste elementen.
Pasen, feest van de Opstanding. Had
hy liet niet altyd beaamd: De Heer is

waariyk opgestaan. Wat een verwant-
schap had hy niet vaak gevoeld met
Simon Petrus, de visserman. die Jezus
gevolgd was, die zyn vi- .;r;:r:-;r -^ had
opgegeven voor de grote Apostolische
taak om 'visser van mc.-."0'i' te worden.
Als hy de kerkdiensten meemaakte^in
volle zee aan boord van het hospitaal-

(Adv. Ingez. Meded.)

DIT HAD GEEN ZANDVOORTER GEDACHT!

Komt nu wekelijks zoveel Zandvoorts nieuws in een

volwaardig nieuwsblad.

Met dank aan de 187 nieuwe abonnees die zich na

1 januari 1975 hebben aangemeld, hierbij de gelegen-

heid voor u die dat ook al van plan was, maar het

schoot er nog bij in.

KNIP UIT BON KNIP UIT

Ik word abonnee van het Zandvoorts
Nieuwsblad en betaal t/m eind december

1975slechts/ 10,—

.

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Zij', die de zee bevaren met schepen rijk

bevracht zien op de grote baren

Gods wijsheid, gunst en macht (Psalm 107)

Op deze foto :Aen we hoe Leen fachier-

aan) een oogje i;i het zeil houdt als het

net wordt binneiigekaald.

kerkschip 'de Hoop' dan wist hy zich

verbonden met zyn Schepper, die alles

had gemaakt. Ook de zee 'met alles wat
daarin is' zoals de Bybel zegt.

Velen huilden
Toen hij de ströd moest opgeven en de

dood Leendert Ammeraal had opgeëist

hebben velen op de zaal gehuild. Ook
de zusters. Leen was heengegaan naar
het eeuwig Vaderhuis, waar hü zo

vaak van had gesproken.

Want Leen was een kind van God, dat

wist van het grote lyden van de Here
Jezus. En midden in deze lydensweken

ging Leen Ammeraal naar zyn Heer.

Nee, de dominee waar liy eens om ge-

vraagd had, was nooit aan zyn bed ver-

schenen. En die dame van de kerk had
ook maar een minuut aan, zyn sponde'

gestaan om daarna nooit weer terug te

keren. Maar Leen Ammeraal wist dat

een mens ook zonder dominee in de
Hemel kon komen.

Als er vroeger een grondzec' donderend
onder zyn logger doorliep,, zodat er geen
dekplank meer vast zat en alle boord^

lichten tegeiyk uitsloegen, dan stond er

ook geen dominee 'naast je, maar dan
was het de Heer zelf,' die zorgde dat je

weer by je vrouw terug mocht keren. En

daar heeft Leen het maar op geliouden

toen hij by zyn sterven de lichten van
de Hemel hem riepen en de grote vuur-
torenwachter zei: 'Leen Ammeraal, je

lactste rais is begonnc'.

RuM-e stormen
mogen woeden
Vorige week heb ik eei; fyn gesprek ge-

had met zyn weduwe. Tussen haar tra-

nen door hebben we gesproken over de
tekst die op zyn grafsteen zal komen.
'Want,' zei ze 'het moet met de zee te

maken hebljen want Leen was in alles

een echte zeeman.' We kozen samen de

eerste vier regels van dat mooie gezang:

'Ruwe stormen mogen woeden,
alles om my heen zy nacht.

God, myn God, zal my behoeden.

God- houdt voor myn heil de wacht.

Moet ik lang zyn hulp verbreiden.,

Zyne liefde biyft my lelden.

Door een nacht hoe zwart of licht,

voert Hy my in 't eeuwig licht'

J:2 april in gebouw De Krocht

ERE-LOERES VOOR
RIEN VAN NUNEN

(Adv. Ingez. Meded.)

,

Monumentenserie

zomeizegels

ZANDVOORT — Aan het Europees Mo-
numentenjaar 1975 is een serie postze-

gels gewijd: de Zomerpostzegels. De
serie bestaat uit vier zegels, vier monu-
menten van Nederlandse cultuur: het
Bcgynhof in Amsterdam, de Kuipers-
poort in Middelburg, het gave dorpje
Orvcllc (Drenthe), dat als geheel tot

monument is verklaard, en het fraaie

St. Hubcrtusslot in het park De Hoge
Veluwe. De eerst- en de laatstgenoemde
zegel werden ontworpen door Rein
Drayer. Gerrlt Noordzü is de ontwerper
van de andere twee.

Deze monumentenserie past goed by een
van de doelstellingen van de Stichting
Comité voor de Zomerpostzegels, name-
lyk steun aan culturele projekten. De
andere doelstellingen zyn: financiële

steun aan projekten van volksgezond-
heid en sociale zorg. Elk jaar wordt de
opbrengst van de Zomerzegelaktie in
zyn geheel verdeeld en uitgekeerd. De
opbrengst bedroeg in 1974: ƒ 586.000,—.

Om de verkoop van de Zomerzegels te

stünuleren, worden er ook korrespon-
dentiekaarten van monumenten uitge-

geven, een serie van elf kaarten met
een kompositie van monumenten uit

elke provincie, beze kaarten werden
getekend door Otto van Eersel.

Zomerzegels helpen waar hulp nodig is

— Zomerzegels brengen levensvreugde!
Iedereen kan deze aktie steunen door
Zomerzegels en monumentenkaarten te

kopen. Het adres van het Plaatseiyk
Comité is: Mevrouw Blaauboer, Huis in

het Kostverloren kamer 316.

De verkoop van zegels en enveloppen be-
gint vrydag 4 april om 8.30 uur in het
postkantoor.

Onder het motto 'Loeres, hy groet ü!'

gaat dit jaar de 13e Prix de Joke 1975

door, niet op 1 april, maar op 12 april—
' m gebouw 'de Krocht' te Zandvoort.

Zaal open 20 uur — aanvang 21 uur
precies — avondkleding gewenst.

Traditioneel is het 'grappen-festyn' dit

jaar weer georganiseerd, door het Na-
tionaal 1 aprilgenootschap en de Zand-
voortse sociëteit Duysterghast. Daar liet

nieuwe sociëteitsgebouw (Zomerlust)

nog niet klaar is, vindt deze Prix de
Joke elders plaats.

Daar, deze jaariykse bekroning van de
vaderlandse humor groter van opzet is

dan ooit tevoren, heeft men dit jaar zyn
naam omgedoopt in 'Grand Prix de Joke
1975'. .

Uitgereikt zullen worden een vyftal gro-

te Bronzen Loeressen, o.a.

— do erc-Locrcs 1975 gaat naar de ac-

teur Rien van Nunen, voor zyn gehele

oeuvre — (o.a. Stiofboen, Burgemeester
In 'Swiebertje') De prys wordt hem door

de coureur Tonio Hlldebrand ter hand
gesteld.

— bronzen Loeres 'categorie Humor in

Beeld 1975' gaal naar het Ster-leeuwtje

'Loeki': de geesteiyke vader, de heer

Joop Geesink. krygt deze Loeres, van de
heer Carel Enkelaar (NOS) en drs. C. J.

Smoekes (dir. Ster).

— de 'Televizler-Loeres' gaat naar de

winnaar van de prysvraag: Wie heeft

de mooiste, machtigste en mallotlgste

Loeres, zelf gehakt en bi z'n tuin/bal-

kon opgesteld? De heer Frits Smit Klei-

ne reikt deze prys uit. Winnaar is de

heer S. van Gelder, Mr. p. J. Troelstra-

weg 136 te Leeuwarden, o.a. te Ryswyk,
Vlaardingen en eveneens Leeuwarden.
De 'geprezen beelden' worden tydens de
Grand Prix opgesteld. De jury bestond
uit de heren Kees Verkade, Simon van
CoUem. Joop G. Bisenberger, Gé Loog-
man, Edo van Tetterode.

Namens het genootschap zal de heer

Loe Lap, de Loeres 'Humor in de recla-

me 1975' doen toekomen aan het reola-

me-buro P.H.V./bbdo (Pranzen Hey «te

Veltman) te Amsterdam, voor hun blo-

scoop-reclamefiUnpjes voor Douwe Eg-
berts — 'Drum' regie: Frans Weisz, met
in de hoofdrol o.a. Willy Albertl; rol-

prenten waar goed om gelachen kan
worden, want de humor is daarin goed
verweven.
De heer Lou Polak uit Amsterdam, voor-

zitter jury 'Humor In Daa 1975' zal die

avond de beste Practical Joke uit 1974

bekend maken en bekronen. Jury: Lou
Polak, fotograaf Cor Jaring, Hans Mul-
der, Smid, Hans Visser en Edo van Tet-

tei-ode.

Ook de 'Tippel-loeres' zal aan de win-
naar van de voet- (loeres) rallye die op
6 april wordt gelopen, worden uitgereikt.

(Adv. Ingez. Meded.)

üw vertrouwd adres voor

PIANO'S

tevens vakkundig stemmen
en repareren.

PianospeciaJIst

DE JONG
Rijksstraatweg 67 — Haarlem.'
Telefoon 023-263081.

Nieuw bestuur

'De Noorderling'
ZANDVOORT — Ondanks het nadelicre

saldo van het vorig jaar, kon kama-
valsvereniging 'De Noorderling', het af-

gelopen karnaval afsluiten met een ba-
tig saldo.

'Dit is te danken aan het zuinige beleid

van penningmeester Henk Wardenier en
de medewerk.ng van vele Zandvoortse
middenstandors en bedryven met in het

byzonder Tj-psoos en Mickey's Snacks,'

zo werd bekend gemaakt op de leden-
vergadering, die de afgelopen week in

het Gemeenschapshuls werd gehouden.
Tydens de vergadering werd duideiyk
dat de Noorderlingen zich niet alleen

met karnavalsfestiviteiten gaan bezig-
houden. Het ligt in de bedoeling, dat de
vereniging nog dit jaar gaat meehelpen
aan het organiseren van verschillende
evenementen. Voor het nieuwe vereni-
gingsjaar werd een nieuw bestuur geko-
zen bestaande uit: H. Sebregts, voorzit-

ter; W. HoUenberg, vice-voorzitter; R.
Drommel, sekretarls; J. Molenaar, 2e se-

kretaris; A. de la Court, pemilngmees-
ter. Nieuwe leden kunnen zich opgeven
by R. Drommel, telefoon 4282 en H. Se-
bregts, telefoon 6762.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in het
waterdiclit maken van

woningen en flat

Tel. 02507-30 8« en 60 91.

Gesloten
ZANDVOORT — Op Goede Vrydag, 28

maart, zullen de gemeeiiteiyke kantoren
gesloten zyn. De afdeling burgerzaken is

echter tussen 9 en 9.30 uur des morgens
geopend uitsluitend voor aangifte van
geboorte en overiyden.

TOZ krijgt nat

bekendheid
AMSTERDAM— Zaterdagavond heeft

het Toonkunst Oratoriiimkoor Zandvoort

(TOZ) met het gehele koor medewerking
verleend aan de uitvoering van de Jo-

hannes Passion van Joh. Seb. Bach in

het concertgebouw te Amsterdam onder

leiding van Nico van der "Linden, teia-

men met het Amsterdamse Oratorium-

koor 'Zang en Vriendschap' ,t'e Amster-

dam.

In totaal stonden zo, ongeveer 200 koor-

leden op het podium. Onder de solisten

bevonden zich o.a. Annettcde la Bye,
sopraan, en de alt Cora Cannc Meyer.

Met een speciale bus en particuliere

auto's ging het koor naar Amsterdam,
Het Overyselse symphonie-orkest ver-

leende medewerking. Het zingen in de
Amsterdamse muziektempel werd voor

de koorleden een ware belevenis. Men
heeft er intens van genoten.

Na de uitvoerhig in Zandvoort ver-

leende het koor medewerking door de

uitvoering van diverse koralen uit deze

Pasion in de radiokerkdienst van Ra-
dio Bloemendaal, zondagavond, terwyi

enkele leden eveneens medewerkten aan
de uitvoering in Apeldoorn. Beide laat-

ste uitvoeringen onder leiding van de
eigen dirigent Piet Halsema.

In het concertgebouw in Amsterdam wa-
ren ongeveer 1500 betalende bezoekers-
(sters) aanwezig, die ƒ 15,— entree had-
den betaald.

TOZ is op weg. nationale bekendheid te

verkrygcn hetgeen een hoopvol teken
mag worden geacht.

Ingezonden
ZANDVOORT In ons nummer van vo-

rige week brachten wij onder de kop:

Huurder beticht kollege van gesjoemel

met landswetten, de moeilijkheden in het

openbaar van de heer Th. J. J. Slijker-

man. Naar aanleiding van het kommen-
taar, dat burgemeester A. Nawtjn in onze

krant gaf deed de heer Slijkerman ons
onderstaande ingezonden brief toekomen.

Myne heren, •

' Mag ik misschien nog even terugkomen
op het verweer van de burgemeester, dat
elgeniyk alles wacht op een uitspraak

van.de rechter en dat het hem een raad-

sel Is waarom die iiitspraak uitbiyft?

Er is nameiyk een vonnis in kort-ge-

düig van 8 november 1972, waarby de
gemeente üi het ongeiyk werd gesteld.

De burgemeester heeft tegen dat von-
nis hoger beroep aangetekend by het
Gerechtshof In Amsterdam en moest al

op' 14decerhber van datzelfde jaar zyn
grieven tegen dat vonnis kenbaar maken.
Maar dat laatste is nu, niet een jaar,

maar ruim twee jaar, nog steeds niet

gebeurd.
De situatie Is dus deze: Het Hof in Am-
sterdam kan geen uitspraak doen, om-
dat- de burgemeester niet antwoordt en
de burgemeester zet de aanschryving tot

reparatie van myn woonhuis in de diep-

vries, omdat het Hof geen uitspraak

doet. Dat is nou precies wat ik bedoel

met sjoemelen, waarvan het verklarend
wóordenboe kvan Koenen zegt: Oneer-
lykè' trucjes toepassen.

Hoogachtend Th. J. J. Siykerman

Naschrift:
Tijdens de rondvraag aan het einde van
de raadsvergadering maakte het PvdA-
raadslid W. v. d. Heijden de volgende

opmerkingen:
'Met verbazing 7ieb ik de brief van de
heer Slijkerman in de krant gelezen. Het
kollege treft geen blaam, want b en w
hebben al liet mogelijke gedaan om het

gezin Slijkerman te helpen. Waarom
schrijft de heer Slijkerman niet, dat hij

al drie & vier woningen van het kollege

heeft aangeboden gekregen. Hij mocht
zelfs een appartement betrekken in het

op de plaats van zijn woning nieuw ie

bouwen pand. Het kollege ging zelfs zo

ver om. de heer Slijkerman enkele dui-

zenden guldens te geven voor de verhuis-

kosten, maar de heer Slijkerman heeft

alle aanbiedingen van de hand gewezen.'

Opbrengst

kollekte
ZANDVOORT — Dankzy de inspanning
van de kollektanten en de gulheid van
de gevers heeft de vorige week gehouden
Rheumakollekte in Zandvoort en
Bentveld een bedrag opgeleverd van
ƒ 4933,50,—.

(Adv. Ingez. Meded.)

voorverkoop
en service
naar

u rijdt alsop rails in eennrime renault

autobedrijven

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323 mmmu
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entochODvallend

Kijk dat is nou ABC:
geen overbodige opsmuk
waar u geen kant mee op kunt,maar
vlotte styling die eruit springt door
eenvoud.

Nieuwe stijlvolle modellen van
grote binnen-en buitenlandse merken,
vèr onder de prijs.

Hoe dat kan? Zo, heel eenvoudig:
u koopt één kostuum voor de (toch al

lage) ABC prijs, en u pakt er naar eigen
keuze een tweede kostuum of een
sportkombinatie bij voor maar f.50.-

Nog een ABC„Pak er twee
voordeel: wie in een kostuum niet zo
geïnteresseerd is,maar alleen een
sportkombinatie wil, die kan er zelf een
tweede pantalon gratis bijkiezen!

Neem iemand mee,
de aanbieding geldt

ook voor
twee!

^^'
1» fi*!!

^v

AANBIEDING
IMITATIE-NAPPA JASJES
doorgeslikt tot In de fijnste

details

maten 48 l/m S<, In iwarl en bruin
van /11»,—

voor ƒ 75,

—

ertweebQABC,
Amsterdam, Gelderlandplein 4, Winkelcentrum BuitenveIder^*Amstelveen, Binnenhof 38f Plein 1960i*

Haarlem, groot Winkelcentrum Schalkv.'ijk; Hilversum,Winkelcentrum Hilvertshof.*

Beverwijk, Hoorn, Leiden* Zeist,*Zwolle?DeventerfRoosendaal* *Ook op koopavond geopend.
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ZANUSSI DL 23

Adviesprijs 798,

—

Normaal 598,—
Paas 5% 30,—

De zaak
waar de service

goed is!

WAS-
AUTOMATEN

INDESIT
PHILIPS
CANDY
BENDIX
ZANUSSI
AEG
MIELE
RONDO
ERRES

hortencPorp Gen. Cronjéstraat 62 ';

hoek Kloostérëtraat t
Tel. 25 27 60

m'^s

;-iv>'u

NU 568,—

INDESIT
Advlesprüs 698,-

Normaal
Paas !)%

459,—
23,—

KOELKASTEN

PHILIPS
ERRES
IGNIS
ZANUSSI
ZOPPAS
INDESIT
MARIJNEN
BENDIX
AEG
HILTON

NU 436,-

Grote PAAS-SHOW
2DE PAASDAG VAN 13 UUR TOT 17 UUR

Tijdens deze showmiddag geven wij op onze beleende scherpe prijzen

nog eens een extra korting van
5% — S'/o — SVo — 5% — 5% — 5% — 5% — 5%— 5% — 5% —

U weet tocii wat wij verkopen:
Wasautomaten — Drogers — Centrifuges— Koelkasten— Diepvriezers
— Gasfornulzen — Gaskookplaten — Afzuigkappen — Stofzuigers —

El. apparaten— Radio— Kleuren T.V. — Afspeelapparatuur —
Wasautomaat-onderdelen.

STOF-
ZUIGER

PHILIPS
ERRES
EXCELSIOR
IVIIELE

HOLLAND-
ELEKTRO
HOOVER
AEG

PHIUPS DBAAITOF
Beste uit Cons.onder-
zoek
22HR6224
Adviesprijs 350,—
Normaal 270,

—

Faas 5% 15,—

NU 255,—

INDESIT KLEUR
67 cm - 110°

Adviesprijs

InruUkortlng

Paas 5%

2298,-

800,-

1498,-

75,-

BETALINGSSPREIDING ZEER VOORDELIG - SNELLE SERVICE DOOR EIGEN TECHNISCHE DIENST
"M%^ö'Mm!B

NU 14M,-

im-m-:¥m

WIJN COUPONS?
is een woord, dat u niet dagelijks

in de wijnhandel zal tegenkomen.

Maar ook de goede kwaliteiten en
de lage prijzen van deze „restant-

wijnen" zult u niet gauw elders

aantreffen, of u moet eens bij

ons komen kijken! en u zult

dan bemerken dat, naast het leuke

en voordelige zelf-tappen van wijn,

sherry en port (uit 16 verschillende

vaten) wij ook het juiste adres zijn

voor de betere „fies-wijnen" die

een welkome aanvulling

betekenen voor, bij uw maaltijd

en alles daarna ....

fCjiustmatSO SCaar&n?

GROOT PAASFEEST

IN HAARLEM!
Ds. ToornvHet

(Radio-predikant te Bloemendaal)

Trio de 'Shepherds' en ian van Weelden,
orgel, bekend van radio en t.v.

Ie Paasdag

CONCERTGEBOUW
TE HAARLEM

(bij de Grote Markt)
Aanvang 10.30 uur

ledereen is van harte welkoml

Toegang vrij!

Ds. ToornvHet op radio Mi Amigo
259 meter middengolf:

elke zondagmiddag van 4 tot 4.30 uur.

VOORDELIGE

MODERNE KINDERMODE
• IMPORT T-SHIRTS A Ae

(92 t/m 17G) vanaf QySv

• IMPORT OMSLAGSCHORT- aa ac
JES (86 t/m 164) vanaf . . . *«)»»•»

• „BAMBINO MODE" IR QR
Rokjes vanaf lyfWÏ»

Jurkjes vanaf lOjSlw

• „STOLIi MODE" voor strand en AA ne
bos, vanaf ftwjvv

EXCLUSIEF

BOETIEK

„INSUZ"
Binnenweg 202, Heemstede, tel. 023-281778.

De zaak voor meisjes en jongens.

LM:e;'\foi3/jaafgaaWDl6cW^

VWHewri^ffi.

RADIAAL^
^raw^eib^nl1enba^(^

40
50;

AMSTERDAM - sim - noord - oost - zuid
HAARLEM iPURMEREND - KATWIJK
HILVERSUM - ZAANDAM - HOOFDDORP

Adressen Gouden Gids

Hoe kom ik toch ZO dik?

Jk giuiine nog geen tijd

;om te eten!

X; leert hoe u uw eet-

gewoonten kunt „om-
buigen". Volgens de
EETWIJZER: dat is

LEKKER ETEN, ZONDER
HONGERGEVOEL.
U leert slank te worden
en ... te blijven, uw
leven lang. De eetwijzer
werkt ècbt'.

Meld u aan bij de enige,

ware Weight Watchers!
Een wereldwijde
organisatie, met
cursussen ook door heel
Nederland verspreid.

"AUèswaar u tlJd voor
heeft zijn „kleine
maaltijden". Hapjes.
Altijd „op roof uit", in
uw eigen huis. In het
wilde weg „wat op-
peuzelen" ... en daar
zit nu het probleem. U
hebt het kennelijk te

druk om „verstandig"
te eten!
Dus wat moet u doen?
V aanmelden bij

Weight Watchers/
Club voor slankblljvers.

Daar leert u „smikke-
len" op de juiste
manier.

WEICHT®.WATCHERS.
^Scn" Skuéhlijvers

SAMEN SLANK WORDEN EN . . . SLANK BLIJVEN!

WILT U MEER WETEN?
BEL VANDAAG NOG! Er Is altijd wel een afdeling
van Weight Watchers/Club voor Slankblqvers bü u

In de buurt.

Inl.: MEVR. KBOONSTDIVER,
Wijde Geldelozepad 10, Haarlem, tel. 023-317868.

Vraag om een GRATIS oriëntatie-folder!

NOEM HET EEN PAAS-

VERRASSING OF EEN

Maar leuke prijzen zijn liet.

SANKYO CM300 FILMCAMERA QJA
3 X zoom - autom. bel Olüj""
FILMZON I^HILIPS 1000 watt 77 Ar
met tas f f yVv
MINOLTA HI-MATIC G _ _ . _ _

kleinbeeld met tas - sluiter 9x9 "ïn
tot 1/650 sek AUfcjUV

CANONET 28 met tas volaut. ZoU;""
DlA-MAGAZlJNEN C AC
UNIVERSEEL 2 x 36 3,113

2 X 50 8,10
GRATIS VERGROTING BIJ INLEVERING
VAN KLEURENFILM voor ontwikkeling en

afdrukken. Tot en met 29 maart 1975.

/S\ FEDERMANN

(fj FOTO -FILM^^ Rivlèradreef 9. Tel. 330076.
Winkelcentrum Schalkwijk.

Al deze aanbiedingen gelden
zolang de voorraad strekt.
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Kom dan naar de Lente-Show
van Beter Wonen. Onze toon-

zalen staan nu bol van
woonideeën.

Heerlijk op Uw gemak
grasduinen, veel

bekijken en lekker

uitproberen.

Klassiek, ultra-modern en alles daartussen in,

vindt U op onze Show. Raakt U al in stemming?
Wij zijn het al en omdat we weten dat U van een
bloemetje houdt hebben we onze bloemist alvast

uitgekocht!

Gaat Uw voorkeur
uit naar klassiek,

dan treft U bij ons
een ruime keus
aan. Sta eens stil

bijeen in fraai

eiken uitgevoerde

kast. Of bij zo'

n

prachtig note-

houten kabinet.

Natuurlijk

hebben wij nog
veel meer voor
minnaars van
het klassieke

meubel. Proef

de sfeer van
weleer in onze
klassieke

toonzaal!

2e Paasdag
geopend
van 10-17.00 uur

Zo vindt U ons:

Zithoeken, losse

elementen, bankstellen.

Geef Uw ogen de kost in

onze speciaal daarvoor
ingerichte toonzaal.

Vraag honderduit aan
onze adviseurs! Tussen-
door geniet U van een
heerlijk kopje koffie.

Maak er een gezellige

dag van bij

Beter Wonen!

We staan bol van Woonideeën

Voor iedereen een bloemetje

Show van 10 uur tot 17 uur

HILLEGOM

OBUS50.9X.93
station haarlem

HAARLEM

stoplichten
«
«

LEIDEN
bushalte

_ -wilsonstr.
O

sassenheim
lisse

de xilk ik noordwiik

BETER-WONEN *

Houdt U van
originele, eigen-

tijdse en mee-
swingendezit-, lig-

en hangtoe-

standen? Ook wij zijn meegegaan
met onze tijd. Zijn zelfs soms onze tijd vooruit.

Enfin, oordeel zelf en probeer van alles uit!

Ia. beterwonen
\~VV\7 Ieidsestraat128 ljii E;/%/%Kfl^-^^-^

tel. 02520-17667-17311 HILLEGOM
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SPORTING OSS KAMPIOEN
Z'ANDVOORT — Eigenlijk hadden de
dames van Sporting OSS al voor de
aanvang van de thuiswedstrijd tegen

Allides de bondsbeker met de daarbij

bi'horende kampioensbloemen in ont-

vongst kunnen nemen. Immers men was
al volleybalkampioen van de eerste klas-

se, maar wat de speelsters niet wisten

ei de voorzitter Guus Raaphorst en trai-

•> r Henk Slok wel, was dat konkurrent
lides een paar dagen tevoren na een

, haalwedstrijd de punten had moeten
(.••len en dat betekende, dat Sporiing

SS voldoende punten voorsprong had
m de kampioensvlag te hijsen.

1 de Zandvoortse Pellikaanhal begreep
laterdagavond de AUides coach dan
jok niet waarom de Zandvoortse dames
zo'n nerveuze wedstrijd speelden, maar
hü kon ook niet weten, dat de voorzitter

ea trainer van Sporting OSS de voUey-
talsters onwetend hadden gelaten van
tet geiyke spel van Allides.

'We wilden de dames het kampioens-
feest thuis laten beleven en bovendien
was het zaterdagavond voor de dames
een mooie gelegenheid om hun kunnen
lil eigen huls te tonen. Met het kam-
pioenschap op zak had het team beslist

niet zo'n mooie en goede wedstrijd ge-

speeld als vanavond', aldus voorzitter

Guus Raaphorst.

Besle -wedslrijd van seizoen
• Wat de goede wedstrijd betreft was de
AlUdes-coach het geheel eens met de
Sporting OSS voorzitter. 'Ons team
heeft In Zandvoort de beste wedstrijd

van het hele seizoen gespeeld. Mijn
ploeg wilde zich tegenover een kampioen
waar maken, kampioenen die nota bene
niet eens wisten dat ze de titel al voor

de wedstrijd binnen hadden, maar dat

is een zaak van hun bestuur'.

Na de eerste set bleek Sporting OBS on-
danks het nerveuze spel regelrecht op
de zege af te stevenen. Ofschoon Allides

zich als een bekwame tegenstander ont-

popte won men de eerste set gemakke-
lijk met 15-10.

Maar Allides kwam tertig en de schrik

schoot de Zandvoortse dames in de be-

nen, toen de twee volgende sets met de

tijfers 11-15 en 12-15 verloren werden.
De ene punt, die men voor het kam-
pioenschap nog nodig dacht te hebben
moest vergaard worden In de vierde en
beslissende set.

Cadeau hebben de Zandvoortse dames de
zege beslist niet gehad.
In de laatste set ging het er zeer span-
nend aan toe. Via een geHJk opgaande
strijd werd de stand 14-14 bereikt. Een
zeer kritieke stand voor een ploeg die

de titel In zicht heeft. Men wist echter
de zenuwen de baas te blijven en koel-

bloedig maakte Sporting OSS het kar-
wei af en besliste de wedstrijd op 16-14.

Het kampioenschap alleen aan de ploeg
toeschrijven zou volgens Guus Raap-
horst niet Juist zijn want zo zegt hU:
'Trainer Henk Slob heeft het team in

de promotieklasse getild. Hij heeft een
goed team gemaakt van Individueel goe-
de spelers.'

Op de vraag of Sporting OSS zich In de
promotieklasse zal weten te handhaven
antwoordt Guus Raaphorst: 'We ver-
wachten het eerste jaar van wel. Daarna
moeten we afwachten, want de ploeg Js,

aan verjonging toe en uiteraard zal een
verjongde ploeg zich opnieuw moeten
waarmaken.'

AUTO-SERViGE

ZANDVOORT
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WOONCENTRUM

Kruisstraat 11, Haarlem.

Telefoon 510702.

ANDIOZE PAAS-SHOW
op donderdag 27, vrijdag 28, zaterdag 29 maart en 2e paasdag van 10 tot 5 uur.

Zie onze uitgebreide eiken-, noten- en moderne afdelingen. 3 verdiepingen vol!

Zie ook onze kamerbreedtapijt-afd. Uitsluitend van Ie klas fabrikanten.

Kijkavond donderdag van 7 tot 9 uur.

WOONCENTRUM

Kruisstraat 11, Haarlem.

Telefoon 310702.

CREI^ATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bioemendaal - Telefoon 023-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
, vrijblijvend.

Geen lidmaatscliap.

Lokale Raad van Kerken

te Zandvoort
De safenwerkende kerken in Zandvoort nodigen
iedereen uit voor de feestelijke viering van Pasen. Wij

vieren:— de overwinning van een gekruisigde
— het leven van een dode— tiet licht voor wie in duisternis tasten.

EERSTE PAASDAG
Nederlandse Hervormde Kerlc, 10.30 uur:

dienst m.m.v. kerkkoor; voorganger ds. Chr. IVIataheru.

JEUGDHUIS, 10.30 uur: Jeugdkapel.
Bezoek aan de dienst in de kerk

.

St. Agathakerlc, 20.00 uur (Paaszaterdag).
1 1 .00 uur: plechtige viering, meerstemmige latijnse

gezangen.
O.LVr. Sterre der Zee, 9.30 uur:

Eucharistieviering met.samenzang.
Gereformeerde Kerk, 10.00 en 19.00 uur dienst.

Voorganger ds. J. A. van Arkel, Haarlem.
Nederlandse Protestantenbond, 10.30 uur dienst.

Prof. dr. C. W. IVIönnich, ev. iuth. Amsterdam.

TWEEDE PAASDAG
St. Agathakerk, 11.00 uur: Eucharistieviering!

O.L.Vr. Sterre der Zee, 9.30 uur: Eucharistieviering.

Oö
Niet uw vrienden tot klanten, maar uw klanten

tot vrienden maken, dè,t is de kunst. Goethe,
(1749-1832)

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 2307

by de Kostverlorenstrmat

doet dat, door steeds het beste te leveren, wat
er op uurwerkgebied te verkrygen is. Daarom

zyn zoveel klanten vrienden van hem geworden.

Komt u maar eens kijken in zijn showroom.
•t Is een belevenis! Eigen reparatie-aldeling met

electrooiscbe apparatuur.

AFWASBARE ROLGORDIJNEN
in een wip aangebracht.

IN 12 FLEtJRIGE DESSINS.

90 X 180 cm ƒ32,90

120 X 180 cm J W5fy f o

J. H. VERMEMS B.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort. Telefoon 5204.

J. L. M. V. d. PEET
Aannamfngsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

achteruitrijlampen

2jodiumlampen
extra

l'^NP gemetalliseerde lak

Ditisonzelentestunt:

SIMCA I3M SURPRISE
met stijlvol vinyldak en 5 extra's

^ GRATIS autoradio met midden- en langegolf

^ GRATIS achterruitverwarming

# GRATIS achteruitrijlampen

# GRATIS 2jodiumlampen extra

8 GRATIS gemetalliseerde lak

CHRYSLER
NEDERLAND

Voeg daarbij alle voordelen die elke Simca 1301 tóch al heeft
(zie onze uitvoerige folders!). Proefrijden is dan het minste
wut u kunt doen. In een reisw/agen die in z'n prijsklasse zijn

weerga niet heeft.

Simca 1301 Surprise, 11.525;
(mcl. BTW. a( importeur)

(•IIR1SI.ER

i™l

Autobedrijf VERSTEEGE
Pal<velclstraat 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 2345

GOED NIEUWS
VOOR RENTEZOEKERS
De Nutsspaarbank handhaaft de hoge rente!

10 0/ GROEISPAARBEWIJZEN
V> rente in 5 jaar oplopend tot 10%

J^
90/ SPAARDEPOSITO'S 5 jaar vast 1

/r\ 4jaarvast 8J%, 3jaarvast 7J%, 2jaarvast7%J

7

5

0/ SPAAR SELEKTREKENING
^y u ontvangt7% over de bedragen die op

/f\ de rekening blijven staan; u betaalt 1%
/ \J van de bedragen die u tussentijds opneemt

2.0/ PERFEKTREKENING
/t /f\ f 2.500,- per maand vrij J

Bij alle spaarvormen als extra voordeel

'rente over elke dag'

irpoorbonh
uie/t nadctflond

gemakkelijk, één adres voor aluwgeldzaken

NIEUWBOUWFLATS
IN HËT CENTRUM DOBP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ 104.300,— tot ƒ 145.500,— v.o.

Uitzicht op zee en duinen. '

Ook geschikt als tweede woning.

Inlichtingen bij Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burt;. Engelbertstraat 11— Telefoon 5531.

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASPORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFEIiS enz.

ETNA, FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal; Schelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

Er zijn al zwervers genoeg!

Laat uw nest jonge poesjes binnen 24 uur pijn-
loos en kosteloos doen inslapen bij het Kenne-
mcr Dierentehuis, ver. Keesomstraat.

Laat uw poes of kater tijdig behandelen.

Zoek hiervoor contact met Dierenbescherming.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 0K07-7U6.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen l<unnen worden opgegeven aan het l<antoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

leunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrlj'f.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.
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GROTE KLAVERJAS

KOPPELWEDSTRIJDEN
om fraaie prijzen + verloting,

op ZATERDAG 5 AFBIL A.S.

Gebouw De Krocht,
Gr. Krocht 41. — Aanvang 20.00 uur.

Prijs p.p. ƒ 1,50. Na afloop bal.

AUTOraRADE
Chrysler 180 1973

Chrysler 2L 1973

Simca1100Sp 1973

SimcallOOLS 1973

Simca 1301 1971

Fiat 127 1973

NSU 1200 C 1971

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE
Pakveldstraat 21, Zandvoort.

Telefoon 02507-2345.

86

Bovenstaande wagens, die door inruil

werden verkregen, worden onder onze
volledige garantie verkocht. Ook altijd

alle nieuwe Simca en Franse Chrysler-
modellen voor een proefrit aanwezig.

MAAK VAN UW
PAASDAGEN
FEESTDAGEN!
MET BLOEMEN EN
PLANTEN VAN
BLOEMENHDIS

d.Mey"«V.
J. BLCïS
Haltestraat 65
Zandvoort

Leuk om eens heerlijk te snuffelen in
moeders eigen natuur.

De specialist in al uw hloemwerken !

WONINGRUIL
Aangeb. In beste ged. Watergraafsmeer met

uitzicht op tennisbanen,
VRIJ DUBBEL WOONHUIS

vrije opgang, geen bovenburen. Ind,: 7 ka-
mers, 2 toiletten, gr. badkamer, balkon op het

Zuiden. Het hele huis centr. verw.
Huur ƒ 286,10 per maand.

Gevr. EENGEZINSHüIS m. 3 slaapk. en.even-
tueel tuin of flat aan zee, liefst bovenste ver-

dieping.
Telefoon 020-353465.

U wilt er wel eens uit 2e PAASDAG, maar u weet niet

waarheen? Suggestie:

Ga eens lekker zwemmen

met elkaar in „DE DUINPAN".
Tweede paasdag geopend van 10.00-18.00 uur.

N.B. Er genieten nu al een groot aantal

gezinnen van het j jaarlijl<s gezins-

abonnement (weet u' nog, man,
vrouw en alle kinderen tot 16 jaar

voor/ 125,—

.

Persoonlijke abonnementen ƒ 60,

—

De abonnementen zijn tevens voor
het entree voor de KLEUTER-, KIN-
DER- en VOLWASSENLES.

Hebt u nog niet besloten?
Wees verstandig en begin nu reeds te genieten.

N.V. Sportfondsenbad

DE DUINPAN
Vondellaan 57, Zandvoort, tel. 02507-21 70.

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

VAN DER POL
ELBCTROTECHNIEK

OVERVEEN TELEFOON 025-25 94 91

BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van Zandvoort brengen ter openbare
kennis, dat zü ingevolge artikel 12 sub 1 van de Winkelsluitingswet
1951 hebben besloten vrijstelling te verlenen van de verbodsbepaling,
vervat in de artikelen 2, sub a en 8, sub a van die wet, op zondag, 30
maart a.s. tot 22.00 uur voor de winkels in de zin van de wet, alsmede
voor de straathandel, zulks vanwege het onverwacht grote aantal re-
serveringen in hotels en pensions in de badplaats voor de aanstaande
Paasdagen, hetgeen mede het gevolg is van de niet voorziene vroege
bloei van de bollenvelden door de uitzonderlijk zachte winter.

ZANDVOORT, 20 maart 1975.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, J. Hoogendoorn.

De burgemeester K. O. v. d. Mije Pzn.

HENE FLELU
De nieuwste tassen en ceintuurs

van Louis Feraud uit Parijs.

Horloges

Kunstnijverheid

Lederwaren

Zonnebrillen o.a.

van Yves Saint Laurant

en Guy Larochie.

Passage 21

,

Zandvoort.

Telefoon 5483.

i&iiniginetbenzine^inaar .

scheutigmetniimteenkomfort^

Zeker, het is mooi dat deze Datsun 1 op 14,2 rijdt als u
konstant 100 en 1 op 16,2 als u konstant 80 ktn rijdt.

Maar nog mooier is het dat u de Datsun 120 Ygewoon kunt
kopen om zijn pure autokwaliteiten en komfortabele

kompleetheid.

Er is ruimte voor lange benea
en forse koffers. In.een

schok'absorberendeveiligheids*
carrosserie. Metsamendruk»

bare stuurkolom. Met bekrach»
tigde remmen. Met sportieve

vloerpook. Met heerlijke slaap»

stoelen. En met een ventilatie»

systeem dat bij gesloten ramen
fnsse lucht binnenlaat, maar stof en

herrie buitenhoudt. En dat is nog
lang niet alles. Maar mogen we 'n paar

verrassingen bewaren tot uw proefrit?

Prijzen ind. BTW af Lisse: Datsun 120Y f 9.550,-;

de Luxe f9.995,-*; de Luxe4-deurs f 10.600,-;

Datsun 120V Coupé f 11.590,-; stationwagen f lO.VSOr*
* Meerprijs automatische transmissie f 1000,'^

Frijswijzigingea voorbehoudea

Datsiml20Y

TUNE CENTRE
ROB JANSSEN

KAIVIERL. ONNESSTRAAT 23 ZANDVOORT TELEFOON 02507-5966

Speciale aanbieding:

•Electr. vol zig-zag naai-
machine geheel compleet
in cassette en 3 jaar gra-
tis les en service bij u
thuis: ƒ 328,—.

J. W. V. PUTTEN
Belastingconsulent— Accountant

Brederodestraat 61 - Zandvoort - Telef. 2656

ADMINISTRATIES
Invullen van aangiftebiljetten

ASSURANTIëN

GEVRAAGD

:

JONGE VERKOPER
die opgeleid wil worden tot

interieuradviseur.

Keur Verf
Paradijsweg 2a, telefoon 5602.

Molenaar's vishal

Swaluëstraat (zijstraat Hal-
testraat is woensdag 2 april

WEER GEOPEND
Verse en gebakken vis.

Specialiteit: stool- en bakaal.

Vis bakken terwijl u wacht. Tel. 02307-270G.

SAUNA BOUWES PALACE SAUNA

ONDER NIEUWE DIREKTIE!!

Voor een gezonde sauna èn een

voortreffelijke massage.

Privé Sauna— Familie Sauna
Dames— Heren— Gemengd

Speciale arrangementen voor clubs en
groepen
Massage uitsluitend volgens afspraal<.

Voor inlichtingen 02507-3871 Mevr. R. Del Pizzol.

fcM^^^>-^^^*^fc-^^<fc.-'%>'%>'<>^%^'%.-%>"^'^^'^>'ifc>'^^''^^%''^w^^^'^

Protestants Coop. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgelceurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20— T«l. 31 37 53 • 31M 57

'

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

centrale yervfarming

TECHNISCH WERKtr

A/

Erkend installateur - Zandvoort - FaradUsstraal 4 - Tel. 7147 of 3270.

KONTAKTLENZEN

WONINGUIL
AMSTERDAM-ZANDVOORT

Aangeb. DUBBEL BOVENHUIS bestaande uil:

ruime kamer, suite, zijkamer, keuken, toilet,

douche hal, waranda. Boven: vrije opgaiig
met 2 slaapk., stookgelegenheid en balkon.

Huur ƒ 184,40 p. m.
Gevr. WONING in Zandvoort.

BUEVR. V. WI.TK, Amstelkade 59, A'dam-Zd.

Zandvoort ie koop

bovenwoning van Speijksfraat

Ind.: Vrij entree, 5 kamers, keuken, toilet met
douche, voor- en achterbalkon.

Hem. O.G. de heer B. M. J. DE JONGE,
Voorstraat 2, Egmond aan Zee. Tel. 02206-2219.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

Ook voor u heeft Kontnkilons-

instltuut Looman passende
lemen in voorraad iowpI de
conventionele harde als de
connfortabele zachte lenzen

Vroog gratis inlichtingen en

(older of maak dlrekt uw af-

spraak Gratis proefperiode

LOOMAN
Haltettrasl 5, 2andvocrl,

02507-2174

Gevraagd in het

RUSTHUIS „HULSMANSHOF"
Nieuwstraat 10

DESSO
'T INTERIEUR,

Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

PARTTIME HULP
Uren nader overeen te komen.

Soll. aan Zr. E. DE BEER, Nieuwstraat 10 te

Zandvoort, tel. 02507-32S3.

UW GORDIJNEN MAKEN?
Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Qrote Krocht 30-32.

'T INTERIEUR,
StaMonspleln 13-15.

Telefoon 02507-6975.

UW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
specialist.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

CENTRALE VERWARMING
ill^it

Tecbniscb {nstallstle boreaa

Radiator
roenestein

Ampèrestraat 2/hoek Kamerllngh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedipl. Install. - Erk. A.CJ. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN
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HET VOORSEUSSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!
Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.
Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

LLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Bcnncbroekerdijk 205b, Cruquius, Haarlemmermeer,

telefoon 023-283437. Let op juiste adres, NIET afslag Cruquius-Industrictcrrein,
maar voorbij Signode, Ie nieuwe weg links, de middenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vrijdag koopavond van 7-9 uur.

Haarlem
Kleine Houtweg II,

telefoon 023-313140.
's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselschadeplein 8,

telefoon 023-375674.
's Maandags gesloten.

iJmuiden
Lange Nieuwstraat 184,

telefoon 02550-13120.
's Maandags gesloten.

ZWITSERLEVEN

roept sollicitanten op voor de funi<tie van

medewerker
op de wiskundige afdeling van de sektor Groepsverzekeringen.

Vereisten: diploma HBS-B of overeenkomstige opleiding; in

het bezit van of studerend voor diploma Actuarieel A.

Leeftijd ca 20-40 jaar.

De werkzaamheden zullen ondermeer omvatten:

A. de administratie van pensioenfondsen

B. actuariële berekeningen en de desbetreffende correspon-

dentie hierover.

Ervaring bij een fevensverzekeringbedrijf, resp. bij een pensioen-

fonds en dgl. is noodzakelijk.

Aangeboden wordt een aantrekkelijke en verantwoordelijke

funktie met dienovereenkomstige salariëring, stimulerende bij-

komstige voorzieningen, een prettige werksfeer en variabele

werktijden.

Eigenhandig geschreven sollicitaties gelieve u te richten aan ons

adres: Zwitserleven, Apoilolaan 153, Amsterdam-Z., afdeling

Personeelszaken. Eventueel kunt u ons ook even bellen (vragen

naar de Heer P. de Groot), telefoon (020) 73 32 32

^^
verrassende...

PAAS-
MEIJBELSHÖW

vanaf zaterdag 29 maart en ook op 2^ paasdag!

met het nieuwste van de internationale meubelbeurzen
eneenhuis vol sprankelende woonideeënl

met gratis Paasverrassing

voor iedere bezoeker en kans op een . .

.

PRACHTIGE CLUB IN RUNDLEDER

miva interieur
üennenlaan 53 (hoofastraat) — zwanenburg

• telefoon 02907-4590/5909.U Dag. geop. 8.30-18 uur - vrljd.avond 19-21 u. -aaterd. 8.30-17 u. Jj

In verband met Goede Vrijdag is onze vcrkoopaTond naar donderdag verzet.

INBRAAKBEYEILICINC
'eenvoudige maar doeltreffende

ALARM
installaties voor woonhuizen en kantoorruimten.

VAN DER POL
ELQCTROTECHNIEK

025-257491 — OVERV£EN

Voor een nieuwe Daf Voor een goede inruilauto
met Bovag garantie

DAF 44 — DAF 46 — DAF 66 — DAF MARATHON
Ook voor: Banden — Onderhoud — Reparatie — Herstellen scliadc

volgens fabrieksvoorscliriften.

DAF
OFF. DEALER

H. P. KOOYPÜAI
Brcderodcstraat G-I O, Zandvoort.

Telefoon 02507-3242. DAF
OFF. DEALER

Het Hollandse Huis grootste spe-
ciaalzaak in klassieke meubelen
in Haarlem en omstreken waar u
acht etalage's woonplezier vindt,

geeft tijdens de april-maand

10% ECHTE KORTING

OP AL UW AANKOPEN

alles staat geprijsd dus u prijst uw
eigen meubelen zelf af.

Profiteer ! ï

V/ant u weet alles wordt steeds
duurder en u bespaart zich

HONDERDEN GULDENS

Loop vrij in en uit op onze perma-
nente meubelexpositie

!

Goederen direct uit voorraad leverbaar, vervoer
geschiedt met eigen wagens, opslag meubelen

is mogelijlc.

KLASSIEK INTERIEUR
'T HOLLANDSE HUIS DOLF VAN GRAAS
Lange Veerstraat 25-55, l^aarlem, tel. 025-520606.

ZWITSERLEVEN

Wij zijn de Nederlandse vestiging van de Zwitserse Maatschappij

van Levensverzekering en Lijfrente.

Voor onze afdeling wiskunde kollektief vragen wij een

medewerker met gevoel

voor cijfers

Wij verwachten een opleiding op middelbaar niveau en enige

praktijkervaring in de levensverzekeringsektor.

De juiste man weten wij op zijn waarde te schatten.

Dat zal blijken uit de salariëring en verdere gunstige arbeids-

voorwaarden en bovendien uit de kansen die worden gegeven

aan een ieder die dat verdient. Als extra pluspunt kan

Zwitserleven haar werknemers alle faciliteiten van een

comfortabel, kantoorpand bieden. Een aangename werksfeer,

variabele werktijden, ruimte en een voortreffelijke kantine.

Schriftelijke of telefonische sollicitaties te richten

aan ons adres: Zwitserleven, Apoilolaan 153,

Amsterdam-Z. Tel. 020-73 32 32 (Vragen naar

deheerP.de Groot)

De uuens
VRN IEDERE MRN

'n MIST VOL
ie KLHS '^

GEREEDSCHRP

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111, Leiden.

Parian Meubelen

Koekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-
5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,
koopavonden tot 21 uur.

AMSTERDAM, Boelelaan 12, tel. 020-429039.
Donderdagavond koopavond.

2 minuten vanaf de R.AJ. Tegenover Ingang
Esso Motor HoteL

BADHOEVEDOBP, Nieuwe Meerdijk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

G SHIPT RECLAME
STICKERS
SHO\A/CARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKEBU OASE
KERKLAAN 55 HEEMSTEDE. TEL 023-285801

SAUMA WIM BUCHEL

Een onovertroffen sauna. DAMES. HEREN
GEMENGD. 10 badenkaart ƒ 75,—.

Koffie gratis! Dagelijks geopend.

SPORTSCHOOL WIM BUCHEL
A. J. v. d. Moolenstraat 47, Zandvoort.

Telefoon 02507-5829 of 3965.

HEERLIJK GEZOND EH BRUIN!

2 weken „Costa Buchel" voor slechts ƒ 75,—

.

Bezoekt ons solarium.

SPORTSCHOOL WIM BUCHEL
A. J. V. d. Moolenstraat 47, Zandvoort.

Telefoon 02507-5829 of 3965.

Gevraagd:

chauffeurs,

grondwerkers en

slopers

Aanmelden: JOH. GORTER,
Raasdorperweg 26 - Lijnden. Tel. 02505-

418-440-525.

Voor onze groente-afdeling
zoeken wij een

bekwame CHEF
Zeer hoog loon voor vakman.

Telefonische inlichtingen na 19.00 uur

020-455394.

MOEILIJKE VOETEN?
GUDA VAN EDEN

Voet- en Schoenkundig Pedicure
S.V.0. gediplomeerd— Lid L.O.V.

Achterweg 11, Heemstede, telefoon 282525.
Ook voor steunzolen en eiastieke kousen.

uffermcms

Gasverwarming

BLEKERSVAARTWEG.41
HEEMSTEDE

Telefoon 28<892
Slotlaan 2, tel. 28 85 75

Loodgietersbed rijf

MATRASSEN-
CENTRALE

Wi) maken uw stoel-,

boot- en caravankussens
In élke gewenste tnaat.

Sarpbatipark 16, A'dam,
telefoon 020-717687.

Ook te bestellen op ons
magazVjn Herenweg 47,

Leimuiden, tel. 01721-8809

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, Bijsenhout.

Vrijdag tot 21.30 en
zaterdag tot 17.00 uur.

Te huur gevraagd:
GARAGE

Telefoon 02968-3128.

nntwfe
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantiek,
leuke verlichting,

Perzische tapijten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens biJ

ons komen kijken.

„DE OUDE STAL"
Kon. JuUanalaan 9,

Uithoorn.

Tel.- 02975-66455 of
02974-509.

ledere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrydagavond tot

21.00 uur.

Dinsdags gesloten.

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMERTAFELS
bladdikte 5 cm droog hout,
scheurt beslist niet.

EIKEN MOnSETS
3 stuks ƒ 195,—

BIEZEN TAFELS
van nieuw elkehout,

125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m. ƒ 325,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IFEREN,
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

HANDWERK
EETKAMERTAFELS
wy maken ze voor u.

Set JiööcIIjitn*

AUêèn
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

9
Elke werkdag van
half negen tot half één
en van half twee tot
half zes geopend.
Nu bovendien ooH
vrijdagavond van
19.00-21.00 uur.

En zaterdag's van
10.00-12.00 uur.

U bont welkom*

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & striJDis b.v
De Ridder S Slrljbls B.V. DIr. J.M. Strijbis, makelaar on taxaleur
onroerende goederen, Adr. Pauwlaun 29 te Heemslede. Telefoon : 023 - 286550*

PAKKET-
VLOERENHODT

6J mm massief, vanal
ƒ 25,— per m2, w.o.

Java teak, Cambala,
Merbau, Eiken. Panga-
Panga, Mahonie enz.

De grootste sortering.

Door ons te laten leggen
voor billijke prijs.

Opknap van bestaande
vloeren.

TROPIC-PARKET
Teylingerlaan 35,

Sassenheim, tel. 02522-
11355 of 03402^091.

BIELZEN TAFELS
Wij maken ze voor u.

AUéén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

AUe Toorhomende

SLOOP-, GROND-

en

SCHOEIINGWERKEN

W.v.d. SCHAFT
Amstelkade 112,

Post Uithoorn.
Gem. Mijdrecht.

Telefoon 02975-61579.

üit ontzag voor uw lange
armen hebben wil

OVERHEMDEN MODWL. 7."

in voorraad. Zelfs het gehele
hemd is 10 cm langer dan

\

normaal, terwijl ook dat '

extra knoopje niet vergeten '

is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINGS
heren- en Juniormode,
Hoofdstraat 178, Hillegom.

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-
werend, zakken van 50 Itr

± 23 kg, prijzen incl. BTW
en franco huis.

3 zakken 15,95 p. zak
5 zakken 15,35 p. zak
10 zakken 13,95 p. zak

Grote korting op dieren-
voedsel en -benodigdheden.

DOGGER
Schiukelkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516.

SLEUTELSJERVIGE
Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer 1

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

MAAK HET VAK

EIKEN!
9 barbladen
% vensterbanken

parketvloeren

% salontafels

% boekenrekken
9 biclzentafcls

% schouwbalken

% plafondbalken
bijzettafeltjes

% traptreden

% plantenbakken
tuinmeubelen
hekplanken

9 tulnblelzen

% enz. enz. enz.

EIKEHOUT van 2 tot 30 cm
dik! Alles ook kant en klaar
geleverd op gewenste maat
en kleur.

• TEVENS VOOR AL DE
BRANDSTOF VOOR ÜW

OPEN HAARD
Koster Eikehout b.v.

Cruquiusdtjk 79, VtJfhuizen

(bU het gem".al Cruquius),
tel. 02508-457. \



OMAFHANKELMK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

zandvoorts ^^su
nieuwsblad

Dltgave B.V. Bandstad Publicaties,
Aalsmeer, postbus 2Si.

Kantoor Stationsweg 38, Aal£me°r,
telefoon 02977-25141, 5 H)nen.

Abonnementsprys ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ45,—

.

Verschönt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleto 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkel^ke Icontrakttarieven op
}p aanvrage. Ook komblnatietarie-
ren met de overige bladen van RP.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779,

Postrekening 302871,
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Voormalig konsultatiebureau werd verbouivd

Nièuw
^
uitvaartcentrum

telt drie mortuaria

In de rij voor

Dirk V. d. Broe
ZANDVOORT — In alle stilte Is dinsdag 1 april het 'uitvaartcentrum

van Onderling Hulpbetoon' in gebruik genomen.
De vorige week 'werden de raadsleden, het kollege en de pers in de

gelegenheid gesteld het iveuwe uitvaartcentrum te bezichtigen.,

Om de realisering van een uitvaartcentrum mogelijk te. maken werd
de werklieden vereniging 'Onderling Hulpbetoon'^ In de gelegenheid

gesteld het voormalige konsultatiebureau aan de Foststraat no 1 fmet
de opening van 't gezondheidscentrum aan het Beatrixplantsoen was
het konsultatiebureau leeg komen te staan) van de gemeente te ko-

pen tegen het symbolisch bedrag van één gulden.

taal is dus ten dienste gebleven van de
zandvoortse bevolking.'

De hulpvereniging voor de werklieden in

Zandvoort telde in de dertiger jaren drie-

dulzend'leden. Onderling Hulpbetoon was
In die tyd een soort partlkuller zieken-

fonds. Toen echter na de tweede wereld-
oorlog de sociale voorzieningen wettelijke

gestalte kregen, en partikullere zieken-

fondsen verboden werden 'moest na an-
deve aktivlteiten op sociaal gebied ge-
zocht worden.

I3e gemeente Zandvoort ging tot deze

'verkoop' over, omdat men de noodzaak
van een dergelijk gebouw in de bad-
plaats Inzag. Na het sluiten van de
rouwkamer van de begrafenisonderne-
ming Koper aan het Dorpsplein, was er

In Zandvoort geen mogelijkheid meer,om
de overledenen buitens huis op te baren..

Probleem in flats
De heer S. v. d. Bos, sekretarls-pcnning-
meester van Onderling Hulpbetoon:
'Vroeger had men thuis ' nog wel een

'

ruimte leegstaan om als rouwkamer te

gebruiken, maar tegenwoordig is men in
de woonruimte meer beperkt. "Vooral in
een flat is het een probleem en In die

gevallen moest men altijd uitweken naar
Haarlem'.
UltdrukkeHik stelt de heer Van den Bos,
dat zljn vereniging uitsluitend exploi-
tant van het uitvaartcentrum is ,en dUs
geen uitvaarten regelt. Voorts geschie-
den opbaringen uitsMtend vla begrafe-
nisondernemingen.
Het uitvaartcentrum wordt beheerd door
het echtpaat J. v. d. Bos. Ruim een 'ton

heeft de interne verbouwing gekost. Aan
de.bulteijkant ls.jBrt,aan'^eti feebojuyr vrüri'

' Wel'nléfe véi-finderd.'maaf; eenmaal^ïn-~
nen, komt men.'lh'Soberei'inaar tégelD-
,kèrtÖil".stijlvolle Ingerichte ralmtes.. De
entree bestaat uit een. nilmehal, evènalsi.
de andere ruimtes uit' hout én steen op--
getrokken. Aan de stenen .muur' de 'tlrle

condoleance registers met 'daarachter de
drie naast elkaar gesitueerde en door'
vouwdeuren van elkaar gescheiden rouw-
kamers.
De in de rouwkamers noodzakelijke koe-
ling wordt door een gordyn aan het oog
onttrokken, terwyi de ruimte wederom
door een vouwdeur In tweeën is gedeeld.
In het verlengde van de rouwkamers.be-
vindt zich een voor de bezoekers ge-
meenschappelijke opvangruimte, waar
geen kerkdiensten gehouden worden,
maar uitsluitend als opvangruimte dienst

doet. Voor noodgevallen bevindt zich te-

genover deze ruimte, aan de andere kant
van de gang een vierde rouwkamer, die

doorgaans dienst doet en is ingericht als

aflegkamer. Deze kamer ligt aan de gang
die uitmondt in de voor rouwauto's ge-

makkelijk te bereiken binnenplaats.

Slapende vereniging
Met de rouwkamer voorziet Onderling

Hulpbetoon weer in een behoefte voor de

Zandvoortse bevolking. De heer S. v. d.

Bos: 'Toen er in 1972 een fusie plaats-

vond met Heemsteedse verenigingen en
onze leden zich aansloten bl) de stich-

ting Gezinszorg Kennemerland Zuid
hield onze gezln.szorg na vijfentwintig

jaar op te bestaan. We werden een sla-

pende vereniging, omdat er op sociaal

gebied niets meer viel te regelen.

We hebben toen gezocht naar nieuwe ak-

tivlteiten en toen de gemeente ons vroeg

een uitvaartcentrum te exploiteren in

het voormalige konsultatiebureau, wilden
we daar wel aan, maar dan onder de
voorwaarde, dat we het pand tegen het
sj'mbolische bedrag van' één gulden Van
de gemeente konden kopen. Het was
voor ons de gelegenheid om weer iets

voor de Zandvoortse bevolking te doen.

Op deze manier hebbeil we het kapitaal

van de Zaudvoorters weer ten dienste

gemaakt voor de gemeenschap.
Onderling Hulpbetoon, dat tegenwoordig

F'Tl.B!'iif?l'i'?1il7ilip saiHT '
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Men vond de oplossing Ih de gezinszorg.

Dit sociale werk heeft de vereniging ver-
richt van 1947 tot 1972. In dat Jaar wer-
den de leden ondergebracht 'in de Stich-;
tlng Gezinszorg Kenngmerland Zuid en
opnieuw was de vereniging zoals 'de se-
kretarls-penningmeester het uitdrukt, een'
slapende vereniging,. Met het kapitaal,-

dat Onderling Hulpbetoon in ruim tach-.
tig jaar vergaard .heeft, heeft men nu
het 'Uitvaartcentrum' van Onderling
Hulpbetoon' kunnen realiseren.

Op deze wijze voorziet men in een be-

hoefte In de badplaats. Een eventueel

exploitatietekort kan.men aanvullen met
eigen kapitaal,, maar zo regt de sekreta-

rls-penningraeester Van den Bos: 'D«

geldbron Is niet onuitputtelijk en daarom
bltjft steun door middelvan donatie mo-
gelUk'.

LANGS DE VLOEDLIJN

Wie OTëral de zonz(ide- der dingen
zoekt, vindt overal licht en warmte.

. La Rochefoucauld (1765-1841)

ZANDVOORT — Wie had ooit kunnen
denken, dat de woorden van Dirk van
den Broeks. public relationsman K. Root
vrijdag zo bewaarheid zouden toorden
toe» hij aan de vooravond van de ope-
ning van de supermarkt aan de Burge-
meester Engelbertsstraat 21 opmerkte:
'De nieuwe I Dirk van den Broek-super-
markt zal een bedrage leveren aan de
werkgelegenheid in Zandvoort, met na-

. me ook buiten het seizoen. Het aantal
meilewerkers bedraagt nu al liet drie-

voudige van. het aantal, dat In de oude
supermarkt in de Kerkstraat werkzaam
was en zal nog dienen toe te nemen als

de omzet zich volgens de prognoses ont-
wikkelt. En dat is gauw vaststellen als

'vrydag ofn tien uur de deuren open-
gaan en Zandvoort en omgeving op de
Dirk van den Bropk-prUzen toestroomt.'

Het was< voor de badplaats een onge-
kend . beeld, toen vrUdagmorgen het
kooplustige publiek bU groepen de nieu-
we supermarkt werd binnengeloodst.
.Toen er- zich een ry gevormd had waren
er' al driehonderd klanten binnen en
de 'portier' moest de. gehele morgen
dienst doen om te voorkomen, dat de
stellages met glas- en aardewerk, tex-
tiel, verf, pannen, plastiek waren, spiri-

tualiën en levensmiddelen niet omver
zouden worden gelopen door de opdrin-
gerige mensenmenigte. Maar de opening
verliep ordentelUk en driehonderd klan-
ten bleken gemakkelijk tegelijk in . de
grote supermarkt te kunnen winkelen.

' "Vlotte medewerking
het nieuwe filiaal.

Het was een dubbele feestdag voor Dirk
van den Broek, omdat de opening
plaatsvond op zUn verjaardag en, de
toost die op het welzijn ensukses van
de supermarkt werd uitgebracht gold

dan ook een beetje voor zijn verjaar4ag.'

'

De officiële opening had de avond tevo-
ren plaatsgevonden in aanwezigheid
van de wethouders Aukema en .Attema
.en; loco-burgemeester Van der Mye. In
zUrt openingswoord roemde Dirk van den
proefc.hbt' kollege van Zandvoort: 'Ik

.heb' het zelden met de dertig .vestlgin-

.gen meegemaakt, dat, de benodigde',ver- Xift 'vnnr 'Pnsen<rc.^
'
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'- gemeente,'; aldus' Dirk van den Broek,
die . de dlrekteuren van Dirk van den
Broek supermarkten b.v. en Dirk van
den BFoek:',drsnken b.v. de heren Hlj-
stek- en .Van der Wal feliciteerde met

Loco-burgemeester we,thouder Van der
MUe vond het erg jammer, dat met dp
komst van Dirk van den Broek, een ge-
renommeerd garagebedrijf als Davids uit

Zandvoort verdwenen was. De heer v. d.

Nog t/m zaterdag' a.s.

HAARLEMSE

VOORJAARSSHOW
Zie elders in dit blad.

„WURF-PRAET"

WIILLUM V. d. WIIRFF
Onze mlddehstand deed er betei'

aan onderUitg gekrakeel in 't mld'-

den te latent

trordt bestuurd door de heren K. C. v, d.

MUe (voorzitter), S.v. diBós (sekretaris-

penningmcester) W. M. Castlen, A. 3.

HoUenbcrg en Jb. de - Mubick werd in

1892 opgericht met als doel waar. nodig
hulp te. verlenen aan . ^dc

] Zandvoortse
werldieden, «

'

In feite was OnderUng Hulpbetoon een
voorloper van de sófclalé voorzieningen,

en deed aan ultker^pgen bU overlUden,
men reserveerde bedden in ziekenhuizen,

gaf'financiële 'hulp blJ- ziekte en deed
aan'TBC-bestrlJdlng. Een aparte vrou-
wenvereniging .assisteerde bij bevallin-

gen en deed aan gezinshulp in de Jonge
gezinnen. Voorts deed men voor de eer-

ste wereldoolog aan sociale woningbouw.
In totaal beschikte de vereniging over
een twintlgtal.hulsjes In de Koningstraat
en de Kanaalweg.'

,

Woningen verkocht
In 1960 werden deze huisjes verkocht aan
de gemeente. De heer S. v. d. Bos: 'Het
kapitaal dat de vereniging had gekregen
door de verkoop van die huisjes werd op
rente gezet' en met dat kapitaal hebben
wü het konsultatiebureau kunnen ver-

bouwen tot uitvaartcentrum. Het kapl-

Opde voorgrond 'het' uitvaartcentrum
van Onderling Hulpbetoon aan de Post-

strdat.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Boekt/atideMaand:
. Bc jij, wij, allemaal Een boek over relatie» mei

anderen. En dat gaat iedereen aan. Denk maar aan oudon,

familielecien, partnei(a), kinderen, vrienden en ga zo

maar 'Joor.

Geen oppervlakkig boek. De 12 schrijvsra zijn allen

deskundigen op hun terrein^Met vele toto's in Weui ei

zwart/wil '
"

NüCB^Sa
Na3meif24,t

Bij:

de vré v/h batavo
boekhandel

kantoorboekhandel
zandvoortselaan 147,
heemstede.
telefoon 281960 en 281375.

Salon de Mode „Cecile''
nodigt il uit voor een

MODESHOW
op donderdag lO april a.s. tri Hotel Keur,'Zeestraat 49, Zandvoort 's middags om 14^00 uur
en 's avonds 20.15 uur.

Wij tonen udé allernieuwste zomermode met ieer smaakvolle modellen uit Duitsland,

Frankrijk, Italië,

Reserveritig kaarten af 6,— tot 9 april in de Salon, Kostverlorenstraal 41, Zandvoort of

telefonisch 2018.

Hiervoor ihordt u koffie met gebak, alsmede een aperitief aangeboden.

„RISTORANTE PIZZERIA jf

it

//LA FONTANELLA
' HET EERSTE EXCLÜSDE^'E ITALIAANSE RESTAURANT

BOUWES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
.
lasa'gna - Spaghetti - Canneloni Uw gastheren zijn:
Dhr. 'sorteringen pizza's Marlo Martino - Enzo Santoro.

ff

Bezoekt u ook eens Visspecialiteitenrestaurant

DE MEERPAAL »

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cusine B. L. Rooien.

MODES

VOOR EXCLUSIEVE VOORJAARSMODE

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

TOOB GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOEKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERUKERKSTRAAT 22-g — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

Pizzeria Ristorante Italiano

//LIDO
11

Boulevart Barnaart 10, Zandvoort, tel. 02507-5440,

met een zeer uitgebreide Italiaanse keuken.
S.v.p. telefonisch bespreken.

TUHE LE SPECIALITA ITALIANE (atle Italiaanse specialiteiten)

VINI CASALINGHl (originele Italiaanse wijn)

DIvt soorten pizza's, ook om mee te nemen.

BENVENUTi — WELKOM.

Mtjc vond de nieuwe supermarkt een

grote aanwinst voor de gemeente en
vooi-al voor het ^i'lnkelcentrum aan de
kop van de Zeestraat. Met Dirk van den
Broek hoopte hy, dat de Passage door
de aanwezigheid van de supermarkt in

•de lift zou komen,,
''

'ü hebt hier levensruimte gevonden, die

. u -lil ' de,r^erkstraat.' waar. u- teveel in
ee'n hoek'gedrukt zat, niet hebt kunnen
vinden,' aldus wethouder K. C. v. d.

MUe.
Wat de bestemming ging worden van
het imnlddels verkochte paiit in de
Kerkstraat wist Dirk v. d. Broek super-
markten b.v. dlrekteur P. J. K. Hljstek
niet te vertellen, maar hy had by ge-
ruchten vernomen, dat er plannen zyn
voor een vestiging van een boetiek.

De nieuwe supermarkt is beveiligd door
middel van een zestal t.v.camera's. Op
de vraag of de zes camera's niet wat
overdreven zijn, zegt de lieer Hljstek:

'De ervaring heeft geleerd, dat de ca-
mera's een noodzakelijk kwaad zUn ge-
worden in een groot bedrijf. 'Vooral in

een badplaats, waar het zomers erg durk
Is, kunnen we nlat zonder een optimale
beveiliging.

H.W.GOSTER

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

HTpothekcn

W.A. PREMIE BLIJFT
ƒ 165,— PER JAAR.

ALL-RISKS
v.a. S 375,— per jaar.

voor auto's met nieuwprijs
onder ƒ 8.000,—.

DORSMAN
De Wittstr. 7 — Zandvoort
Tel, 02507 - 4534, b.g.g. 27 75

BUBB
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

. TELEFOON 4580

Waarheen met Uw
BRILRECEPt?

Grote i<euze In

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen-Kontaktlenzen

Haltèstr.5Tel.2174 Zandvoort

Ziekenlondsleveraricier
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Geboren 24 maart

Michael Jordi
Zoon en broertje van
Hans en Marijke Duijff-van Vessem
en Sasja Noriko

C/O Apartado 36
San Carlos de la Rapita
Spanje (Tarragona)

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort maakt ter
voldoening aan artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat het door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 25
maart 1975 vastgestelde bestemmingsplan
„Dr. C. A. Gerkestraat" van maandag 7 april
1975 af gedurende één maand ter gemeente-
secretarie, bureau volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening, voor een ieder ter inzage ligt.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend kunnen geduren-
de deze termijn bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland schriftelijk bezwaren tegen de
vaststelling van dit bestemmingsplan indie-
nen.

Zandvoort, 26 maart 1975.

De Burgemeester voornoemd,
K. C. V. d. Mije Pzn., l.b.

WINKELPAND

TE HüliR GEVRAAGD

IN DE HALTESTRAAT.

Brieven onder nr. 509 bur. v. d. blad.

BEKENDMAKING

De Burgemeester van ZANDVOORT maakt be-
kend, dat met ingang van 7 april 1975 gedu-
rende 14 dagen ter gemeentesecretarie (bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) voor
een leder ter inzage ligt het bouwplan voor het
vergroten van de woning op het perceel Bre-
derodestraat 105.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging
kan een ieder schriftelijk bij burgemeester en
wethouders bezwaren tegen het bouwplan in-
dienen.

Zandvoort, 26 maart 1975.

De Burgemeester voornoemd,
K. C. van der Mije Pzn., l.b.

WONINGRUIL
Aangeb. in Den Haag: 4 a 5 kamerflat parterre

aan verkeerslaan.

Gevr. EENGEZINSWONING of HUIS te
Zandvoort, dicht bij zee en duin.

Telefoon 070-292993.

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

niauwbeuw, verbouw en onderhouds-
werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens v/erkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

Voor lichter werken en beter resultaat

Husqvarna grasmaaiers

30 cm ƒ 120,—
35 cm f 129,50

40 cm / 136,50

J. H. VERMEIJS B.V.
v/h Kort's IJzerhandel .

Haltestraat 1, Zandvoort. Tel. 5204.

GEVRAAGD:

FLINKE KAMERHULP
van 9 tot 12 uur.

HOTEL FABER JR.
Poststraat 9. Telefoon 3588.

Restaurant La Reine
Kerkstraat 15. Telefoon 2253

vraagt voor direct:

JONGE GAFÉ-REST. KELNER

AIDE DE CUSSINE

LEKKER WEEKEND
Toe ga nog: even ver-
sieren met leuke stuk-
.ies en bloemen van
Bloemenhuis

„V. d= Mey"
J. BLUTS
Haltestraat 65,
Zandvoort,

P.S. Vergeet vooral uw tuin niet

!

De specialist in al uw bloemwerken.

Molenaar's vishal

Swaluëstraat (zijstraat Hal-
testraat) is

WEER GEOPEND
Verse en gebakken vis.

Specialiteit: stoof- en bakaal.

Vis bakken terwijl u wacht. Tel. 02507-2706.

VAN LENT
OPEL-,VAUXHALL-EN
CHEVROLETDEALER

vraagt een tweede

MONTEUR
die zelfstandig In onze moderne werkplaats

kan werken.

Indiensttreding zo spoedig mogelijk.
Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort-Noord.

Telefoon 5346.

IboreenpottHeman
isHaarlem

bepaaldgeen Uooie'stad.

Daarom heeft Haarlem jou nodig!
Haarlem een dooie

stad? Sprookjes! Voor een
Haarlemse politieman

valt er elke dag opnieuw
heel wat te doen. Heelwat
te beleven. Met mensen
van allerlei slag. In allerlei

-vaak onverwachte -

situaties.

In de binnenstad en
de nieuwbouwwijken,
in de stille Hout en in
levendige winkelstraten,

op de grote verkeersaders

en de industrieterreinen.

Overal staat de
Haarlemse politieman

klaar om z'n mede-
Haarlemmers van dienst

te zijn. Met de tact en het

overwicht die nodig zijn

om allerlei kleine

problemen tot een

oplossing te brengen.

Maar ook doortastend en

moedig als het gaat om
een confrontatie met de
harde misdaad.

Alles daarover lees

je in de krant „Politie

Perspectief", die je thuis

krijgt als je de bon
instuurt. Aarzel niet.Doe
hem vandaag nog op de

bus. WantHaarlem heeft

jou nodig!

KMIIKfMAIttlM

Om in Haarlem
politieman te worden,
moet je dan ook aan heel

wat eisen voldoen. Wie
weet ben jij een van de
weinigen. In dat geval

heeft Haarlem je hard
nodig. Haarlem biedt je

een baan vol afwisseling
die - zelfs al tijdens het

opleidingsjaar - goed
betaald wordt. Een baan
waaraan alle sociale

zekerheden verbonden
zijn.

^Bonvoor iou
D Sraur mi) informaticmatcriaa], waaria

ik alles kan lezen over salaris, toe-

latingseisea en toekomstmogelijk-

heden.

Stuur mij lievermeteen het sollicitatie»

formulier.

n Ik ben tussen de 17 en 21 jaar, heb
een MAVO-dipIoma ofeen daarmee
gelijkgestelde opleiding.

D Ik ben tussen de 21 en 28 jaar en heb
(tenminste) enige jaren voortgezet

onderwijs.

D Ik ben 1.70 lang (of langer!) en heb
een goede gezondheid.

Opleiding.^__^—______
Leeftijd.

Invullen en in gesloten envelop opsturen

aan: de heer J. J. van der Zwan, Bureau
Fetsoneelsvoondening Gemeentepolitie,

Binnenhof 19, 's-Gravenhage^

KEUR VERF
Verf - Glas - Behang

Paradijsweg 2a
Telefoon 5602

Hema
VLEESWAREN
nieuws

Hema vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

Meer soorten dan een maand dagen heeft.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIEAANBIEDINC
GEGRILLDE KASSELERRIB
100 gram 1,25, nCi 100 gram

RINGIEVERWORST
een halve ring ca. 450 gram 2,60, nCi een halve ring

voor

1,15

1,95

HËMA

BEKENDMAKING

Openingstijden Vuillaadstation

Het vuillaadstation- is vanaf heden open van maandag tjn. vrijdag
van 75Q uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

De directeur, Ing. C, H. Vogt.

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

GEMEENTE ÏANDVOORT

Nieuwe regeling voor het ophalen van

GROF HUISVUIL en het storten van PUIN

Ingaande 16 april a.s.; voor de wijk waarin op maandag en donderdag
het huisvuil wordt opgehaald, en Ingaande 23 april a.s. voor de wijk
waarin op dinsdag en vrijdag het huisvuil wordt opgehaald, zal, mede
in verband met het sluiten van het stort aan de Vondellaan, een
nieuwe regeling van kracht worden voor het ophalen van grof huis-
vuil en het storten van puin. Ook voor het ophalen van grof huisvuil
zal in het vervolg de gebruikelijke wijkindeling voor het normaal
huisvuil worden toegepast. In de belde wijken zal het grof hulsvtdl
tweemaal per maand worden opgehaald, t.w. op de eerste en derde
woensdag van de maand In de wijk waarin op maandag en donder-
dag het huisvuil wordt opgehaald, op de tweede en vierde woensdag
van de maand In de wijk waarin huisvuil op dinsdag en vrijdag wordt
opgehaald.

Voor het ophalen van grof huisvuil, hetgeen gratis zal geschieden,
gelden de volgende voorwaarden:

Grof liuisvull dient zoveel mogelijk gebundeld te worden. De bundels
mogen niet langer zü'n dan 1,25 meter en niet zwaarder dan 40 kg.

Grote stukken, die niet op eenvoudige wijze uit elkaar genomen of
gebundeld kunnen worden, mogen niet groter zijn dan 1,25 x 0,80 x
0,80 ml en mogen niet zwaarder zijn dan 50 kg.

Bundels en grote stukken moeten door één man zijn te hanteren.
Het grof huisvuil dient, op de dag waarop dit zal worden opgehaald,
uiterlijk om 7.30 uur, doch niet eerder dan 6.00 uur, op de rand van
het trottoir te worden geplaatst. Per keer mag niet meer dan 2 m3
grof huisvuil worden aangeboden.

Huisvuil dat bij de normale huisvullinzamellng kan worden aange-
boden, evenals niet gebundelde kleine voorwerpen, puin, glas, schroot
e.d., zal niet worden meegenomen.

Materialen afkomstig van sloop en bouwwerkzaamheden, van zowel

aannemersbedrijven als van particulieren, worden niet sis ftot buls-

vuil aangemerkt en mogen derhalve niet worden aangeboden.

Voor in de gemeente Zandvoort woonachtige particulieren bestaat de
mogelijkheid om lüeine hoeveelheden puin (minder dan % m3) te
storten op een daartoe ingerichte plaats op het terrein van de remise
van de dienst van publieke werken, Kamerlingb Onnesstraat 20, al-
hier.

De remise van publielre werken is daartoe geopend op werkdagen van
7.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en 's maandags-
avonds van 16.00 tot 19.00 uur.

Kleine hoeveelheden puin, zoals hierboven omschreven welke te
zwaar zijn om met handkracht te worden geladen, mogen worden ge-
stort In het overlaadstation op woensdagen dat grof huisvuil wordt
opgehaald van 7.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

De directeur, ing. C. H. Vogt.

Schoen Boetiek HARMS
Alle artikelen worden door ons onvoorwaardelijk

gegarandeerd.

ƒ 27,95

ƒ 29,95

ƒ 14,95

• ZWEEDSE MUILEN van echt leer vanaf

• LEREN SUPPERS vanaf

• HOGE KAPLAARZEN alle maten vanaf .

.

# Een zeer grote kollektie moderne

voorjaarsschoenen voor dames.

DIACONIEHUISSTRAAT 5A — ZANDVOORT.

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
GEMEENTE ZANDVOORT

BEKENDMAKING
Ingaande 16 april a.s. zal bet z.gji. puinstort aan de Vondellaan wor-
den gesloten. Vanaf deze datum is het ten strengste verboden om
bier nog afval te storten.

Voor het storten van kleine hoeveelheden puin (minder dan % m3)
wordt een afzonderlijke regeling van kracht, welke elders in dit blad
is opgenomen.

.

Voor het aïvoeren van grote hoeveelheden puin (meer dan %. m3) en
ander bouwafval kan gebruUc gemaakt worden van door particuliere

bedrijven verhuurde laadbaicken of van bet vuilstort in de gemeente
Haarlem.

T3e directeur, ing. C. H. Vogt.

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE
vraagt met spoed een

MEDEWERKER
voor diverse garagewerkzaamheden, o.a. het afleverings- •

klaar maken van nieuwe en gebruikte wagens.

Soll. Pakveldstraat 21, Zandvoort, tel. 2345.

BONDENKAPSALON.
BENéE SCHBAMM
Voor vakkundig knippen,
adieren, trimmen, wassen,
oorbehandeling, voet-

behandeung etc.,

Wilt u a.v.p. tUdlii

afspreken?

Hondenspedallst sinds 1955

TroelstrMtr. 7, tel. .4999. >

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GAtTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

VVoensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TEIIFOON inS07-71M.

HIT IIAD VOOR UW REKLAME

t«g«n *—t voordelig* advortentietarleven, ook
voor kentrakton.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVHITEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

alIia^Qe mique
Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserié Fran^aise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Restaurant La Reine - Patisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253
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HEROPENING

"^^^y^^

©Wju^öen
GIERSTRAAT 34-36-38

OPENING TREFFERS

BALLANTINE 10,95

COURVOISIER - . . 17,25

TIA MARIA 11,95
Uit onze geheel vernieuwde wijnafdeling.

SAINT AMOUR 1 972
Een rode wijn die bei<roond werd met een gouden
Medaille en uitgeroepen tot de mooiste Beaujolais van

Franl<riji<

NU per fles 7,95
Een ieder ontvangt, deze weel<, bij bezoel< aan onze
nieuwe wijnhiandel een LEUKE ATTENTIE.

WAARDEBON:

MAITRE FORGERON
een liclite, rode wijn uit de
Corbières; fruitig meteen
soepele afdronk van 4,25 voor 2,95

Onze werl<plaats is weer

dagelijks GEOPEND
Laat uw bronimer of fiets nu VAKKUNDIG
repareren en onderhouden bij de
Zandvoortse Tweewieler specialist

VERSTEEGE B.V.
HALTESTRAAT 1 8. Telefoon 4499.

Wij bescliikken thans over een eigen ophaaldlenst.

Verkoop— Reparatie ^— Onderhoud— Rijwielverhuur

WIJ BESTAAN

Voor u

Ö JJ\.jflLjlX

LADY'S SHOP
BENTVELD

10% korting
op uw aankoop.

Zahdvoortselaan 371, Bentveld.

L

Oö
Overleg zo vaak u wilt, maar beslis slechts

één keer. Victor Hugo. (1802-1885).^ J

Doe dat vooral 'als het om bet aanschaffen van
een uurwerk gaat. ü beslist dan zeker dat u het

uitelndeiyk koopt bU

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOFHIAWEG 4 _ TELEFOON 23 07

. btj de Kostverlorenstrsat

U beslist dan voor een goed en betrouwbaar
adres, zowel wat horloges, Idokken en wekkers

betreft.

Komt u maar eens kUken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

electronlsche apparatuur.

FA.L.BALLEDUX&ZN.
COMPLETE WOMNGINRICHTING .

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEDTAPUT, o.a. Hatema, Desso, K.V.T^
Ploegtapijt enz.

DIVANBEDDEN — ' STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS - - SLAAP-

ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —
BIEZEN MATTEN.

Linoleums Krommenie — Viltzeil —
Balatred — Tapiflez — Hengafelt tegels.

Alles voor uw woning !

Luxaflex jalonzieën — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2S96-3759-40I5

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH
ORKEST
Concertgebouw, Haarlem.

BEETHOVENCXCLÜS 1975

vrijdag 16 mei 20.15 uur -v

dirigent: ANDRé VANDERNOOT
solist: JöRG DEMUS piano
programma:
ouverture Corlolan/Pianoconc'ert no 3/

symfonie no 5

vrijdag 23 mei 20.15 uur
dirigent: HEIN JORDANS
solist: THEO OLOF viool
programma:
Vioolconcert/Symfonie no 3 „Eroïca"

vrijdag 30 mei 20.30 uur
dirigent: ANDRé VANDERNOOT
solisten: ANNETTE DE LA BIJE sopraan/
MARIANNE DIELEMAN alt/LODE DEVOS
tenor/HENK SMIT bariton
m.m.v. Toonkunstkoor Amsterdam
programma: Symfonie no 9

abonnement 3 concerten ƒ 16,— (a.I.) losse

kaarten ƒ 8,— (a.i.) cjp geldig

cjp-abonnement ƒ 8,— (a.i.)

Abonnementsverkoop vanaf dinsdag 15 april

aan de kassa. van het Concertgebouw, Lange.
Begijnestraat 13, van 10-15 uur. Telefonisch
320994 van 12-15 uur.

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN. GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS enz.

ETNA. PABBR. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpenplein. Tel. 5068. 3612, 2518.

fraai
gelijnd,

steedsweerzijnw\ attent op de vorm en
"lijn" van de brillen uit de nieuwste koilekties.

Praktische schoonheid, afgestemd opde
modevan nu én morgen.Zoals deze bril

bijvoorbeeld.

Opticien A.G. Slinger

Gedipl. Opticien.

Grote Krocht 20a. Tel. 4395.

Leverancier alle ziekenfondsen.

J. W. V. PUHEN
Belastingconsulent— Accountant

Brederodestraat 61 - Zandvoort - Telef. 26S6

ADMINISTRATIES
Invullen van aangifte-
biljetten

ASSURANTIëN

VERGELUK
DEPRUZEN
WEEKIN-WEEKUirr

CAMPARI BITTER 2ZA^ 10.95

WHISKY VAT 69 Oa^eS" 11.95

WHISKY JOHIMNI E WALKER JI4r95' 12.95

COGNAC HENNESSY jaar 17.95

COGNAC COURVOISIER ÜBS^ 17.95

COGNAC REMY MARTIN .27:50 23.95

RUM BACARDI yAaS 12.95

RUM POLAR J14.95' n.95
VODKASMIRNOFF JArSS' 11.95

VODKA RELSKY a3r95' 10.95

GINGORDON iï^er 11.95

GIN HENKES ja^eS" 9.95

EIGENMERKEN
VANVOORTREFFELIJKE

KWALITEIT!

GILDEMEESTER
JONGEJENEVER extra zacht J3^

JOHANDEWITT 43^
JONGE DUBBELEGRAANJENEVER

GILDEMEESTER
VIEUX extra zacht

.JSnfS'bij ons:

JOHANDEWITT
CITROEN JENEVER, JJO^TS'bij ons:

JOHANDEWITT
BESSENJENEVER jlDtSCTbij ons:

jOHANPEwrrr
JONGEJENEVER

HELE LITER
J2r50' bij ons:

Door zelf artikelen te importeren uit de landen

van herkomst kunnen wij vele KWALITEITS-

PRODUKTEN aanbieden voor

EXTRA LAGE PRIJZEN!

UitSchotlandL

WHISKY *

HIGHLANDER
5 jaar oud! Op fles geïmporteerd!

Uit Frankrijk:

BRANDY
NAPOLEON

onze
prijs

nu:i
>tuiKO\ V.S.O.P. - gebotteld in Frankrijk!

VitDuitsland:

MANDARINE

vanEGGERS

onze
prijs:

185

de wereld-
1

beroemde |

likeur!

Alcohol percentage 30 procent

Van deBahama^s:
EXTRA I

FIJNE 195

topkwaliteit!

onze
prijs:

D.O.M.

BENEDICTINE

_95
«ii;r

SHERRY

PEDRO

DONIECQ
MEDIUM DRY

of FINO
ter introduktie:,S'60'

nu:i

CYNAR
het Itah'aansa aperitief

van de ARTISJOK

-

ook voor een heerlijke

longdrink!

jaar

nu:\

HETSCHEELTTEVEEL!

SHERRY SANDEMAN medium dry „B^AS"
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Herinneringen aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT
.

i

in deBEZETTINGSTIJD

Volgende week m de Hervormde kerk, die tijdens de be-
Zandvoortse duinen herbergden kunst- zettingstyd m de duinen werd begraven
!>cliatlen in de bezettingstijd. Bi) de Xoto en na de bevrudmg neer volledig lier-

de graftombe van landheer Paulus Iioot steld •

n
CA

\éO

1

De arbeidsinzet
HierbU toon Ik u mijn laatste Auswels,
die mij van zulk een onnoemelijk nut
was bd diverse aangelegenheden. Zon-
der deze Ausneis zon miJ nooit gelukt
zU"» itat nu wel het geval was.

Eerst kreeg je het dhig voor een jaar,

doch in het tweede halfjaar van 1944
moest per drie maanden een itempel
worden gehaald in de villa, staande op
de hoek van de Elswoutslaan by het
Brouwerskolkje, waar het administratief
hoofdkwartier- van de Wehrmacht geves-
tigd was
Het werd hoe langer hoe moeilijker, een
stempel te verkregen, maar het gelukte
mü toch altijd. Op de foto ziet u de
sten pels van de twee laatste kwartalen
'44 en de beide laatste van 1945. Wonde-
ren kon je verrichten met het tonen van
dit papier en voor geen geld had Ifc het
willen missen.

Voorbereidingen
Het onttrekken van arbeidskrachten aan
de Cuitsers vergde enorm veel voorbe-
reidingen. Voor het vervalsen van de
daarvoor vereiste papieren had je in de
eerste plaats stempels nodig Stempels,
waarop de Duitse adelaar voorkwam.
Wanneer ze zulk een stempel maar za-
gen, dan was Je al een heel eind verder.
Voor het verkrijgen van die stempels,

hadden we ook een foefie voor. Je had
ze nodig van verschillend formaat. Die
gingen we jatten in het een of andere
Wehrmachtshelm, waar ik met boven-
genoemde Ausweis ook toegang had.
Aarx de kapstokken hingen de petten en
jassen van de officieren en soldaten Ze
zaten met klemmetjes vastgeklemd (

jas of pet en waren verschillend van
grootte. Het was een koud kunstje, om
die klemmetjes los te peuteren en de
emblemen weg te halen, al moest je daar
wel een geschikt ogenblik voor uitzoe-

ken. We zochten er altijd een geschikt

ogenblik voor uit- wanneer de heren een
flink pilsje op hadden of zich vermaak-
ten met de vrouwtjes. We legden dan de
benodigde formulieren op een zacht dik

kleedje en drukten het embleem erop at.

Dat ging prima en was niet van een
echt stempel te onderscheiden. Zelfs de
meest achterdochtige Duitser of NSB-er
tippelde erin.

Samen met de nu in Apeldoorn wonende
Ane Weber. toen werkzaam op het bu-

reau bevolking werd hte onderduiken
voorbereid. Meestal had men zelf wel

2Ulk een adr^, soms moesten we er zelf

een zoeken. Arie Weber knoeide met per-

soonsbewijzen en lichtte kaarten uit de
registers van personen, die voor de ar-

beidsinzet m aanmerking kwamen. Dat
gelukte natuurhjk niet altijd. Maar de
Arbeads-lnzet was m die t;Jd een taak,

die Arte Weber en m;j volledig opvroe-

gen. Het was echt geen eenvoudige zaak.

Op alle gewestelijke hoofdbureaus van de
M-beidsbureaus had men ui dl etijd een

( 'Pachberatër'r"Dae^~ttas= tenslotte"'

.ar een zeer misleidende naam, In
dolland zou zo iemand een adviseur b;j

de beroepskeuze hebben geheten, muar
deze uit Duitsland gestuurde lieden had-
den bij deze hoofdbureaus geen andere
taak, dan zoveel mogelijk mensen, hetzij

vrijwillig of onvrijwillig in te petten voor
werk in door de Duitsers bezette gebieden
met uitzondering van ons eigen land en
m hoofdzaak in Duitsland zelf.

In Haarlem op het hoofdbureau hadden
ne ook zo'n knaap. Het begon met Herr
Adolf Dietrlch, afkomstig uit Hessen. Hij

nas verschrikkelijk ijdel en bijzonder
trots op z'n voornaam 'Ich bin auch ein

Adolf' zei hij tot vrijwel iedereen, die

hem voor het eerst ontmoette. Opi hem
te pesten zeiden we dan dikwijls' 'ja-

wohl, Herr Dletrich' Dan liep hi) rood
aan van niJd 'Mensch' zei hij dan, met
alle nadruk op dat woordje 'Mensch':
'Mensch, Ich sage doch das ich auch ein

Adolf bin •

Hij was een jongeman van een Jaar of

dertig, die na ongeveer een jaar werd
opgevolgd door Herr Voigt uit Berlijn.

Met hem troffen we het slechter. Hij was
een jaar of vijftig, een hoogblonde rot-

zak, een ander woord weet ito er niet

voor. Een rasechte Pruis, vreselijk; ach-
terdochtig en snel aangebrand. Het
woord 'einsperren' lag -in ziJn mond be-

storven en Hitler was voor hem een
soort God aan wie hij zonder meer ge-

hoorzaamde Door z'n grote mond tracht-

te hy iedereen te overdonderen, maar
ook daaraan raakten we op den duur wel

gewend.

Benauwd onderhoud '^

Ik herinner mij nog, hoe ik op oen na-
jaarsdag in 1943 door hem op het hoofd-
bureau in Haarlem werd ontboden, sa-
men met onze gemeentesekretaris, de
heer W. M B. Bosman We gingen teza-

men per tram, die toen nog reed. Het
bleek, dat het er tenslotte om ging, dat
Zandvoort volgens hem te weinig men-
sen voor de arbeidsinzet leverde, waarin

hi), — vanuit zi)n standpunt bezien —
tenslotte ook wel ge^k had. Die aantal-

len moesten volgens hem veel hoger wor-
den
De heer Bosman had de heer Volgt nog
nooit ontmoet en aanvaardde de tocht

met loden schoenen Maar het viel toch

nog mee, want wiJ beiden wisten hem er

tenslotte van te overtuigen dat we deden
wat we konden, maar dat hogere aan-
tallen uit het sterk uitgedunde Zandvoort
na de evacuatie niet verwacht konden en
mochten worden. HÜ had eens moeten
weten waar verschillende jongens ble-

ven!

Hel nas ook in deze tyd dat de post voor

mij een brief onderschepte dje gericht

was aan het hoofdbureau van dè NSB in

Utrecht. Illegale werkers hadden de brief

voorzichtig geopend en lieten daarna de
brief biJ mu afgeven. Er werd in geschre-

ven, dat ik mijn plicht tegenover het
vaderland niet verstand en daarom voor

mijn fnnktie als leider van het arbeids-

bureau In Zandfoort niet deugxle., , , ^" i f na«.„ "Wif friitï <, V
M;i opgedragen bevelen voerde ik niet

uit en bovendien handelde ik als ambte-

naar ook nog in de verkoop van Belgi-
sche shag. VerzocM werd daarom, mi]
ten spoedigste van mün funktie te ont-
heffen en mil te doen vervangen door
een ander. Het waren een paar bekende
Haarlemse NSB'ers die dit epistel, dat
zijn bestemming nooit bereikte, hadden
verstuurd en nooit heb ik er daarna ook
nog maar iets van gehoord
Als leider ^ van het arbeidsbureau in
Zandvoort jnaren mü vier NSB'ers toe-
gewezen. Ik had er altUd het grootste
plezier in, wanneer ze 's morgens hak-
kenklappend met uitgestrekte hand el-

kaar de Hitlergroet brachten, hetgeen
meestal gebeurde op het Imk in de vloei

(waarover een kleed lag) waarin de spul-
len lagen opgeborgen die we nodig had-
den voor het samenstellen van ons illegale

blad 'De kleine Patriot' samen met mün
vriend Arend Bos Elke dag in Zandvoort
verscheen het blad, dat een uurtje tevo-
ren was afgedrukt op de stencilmachine
eh op de daarvoor in aanmerking komen-
de adressen werd bezorgd (Hulde aan
deze bezorgers (sters) want het was ge-
vaarlijk Wérk).

Bil het vervalsen van de formulieren die

konden lelden tot onttrekking aan de ar-
beids-inzet, kwam daarna nog heel wat
kijken. Het viel niet mee om onder het
argwanend oog van een viertal 'anders-
denkenden' dit werk te verrichten en het
moest dan ook meestal bulten de offi-

ciële kantooruren gebeuren. Angstvalhg
hield ik dit werk zoveel mogelijk aan me-
zelf. Mijö' medewerkers belastte ik in

hoofdzaak met de binnenlandse bemid-
deling. Het aantrekken van arbeiders
voor sloopwerkzaamheden en de daar-
voor benodigde arbeidsuren, vergde van
hen al heel wat t;jd. Het gebeurde wel,

dat onder degenen, die zich voor sloop-

werkzaamheden kwamen melden, perso-
nen bevonden, die naar de mening van

de vier heren voor arbeidsinzet in aan-
merkmg kwamen Dit betrof ^T^jv^ei uit-

sluitend nletinwoners van Zandvoort en
ik liet deze mensen aan 'do heren' want
Haailem wist er dan verder wel weer
raad mee.

Vrijstelling

Wanneer je eenmaal een formulier van
vrüstelling arbeidsinzet had, was je be-
trekkelijk veilig, ^lant er stond op, dat
je was vrjgesteld wegens het hebben van
een 'Beschelnigung' van de een of ande-
re instelling. Inschakeling bij de voedsel-
vooiTienmg, gezondheidsredenen (mees-
tal TBC want daar waren ze als de dood
voor) of wat dan ook Dat waren de
eenvoudige gevallen, maar moeilijker
werd het, wanneer er geen andere keuze
overbleef, dan de betreffende persoon te

Uten onderduiken

Dat laatste was o a het geval met de

zoon van oud-burgemeester van Alphen
met de zoon van apotheker Wijnne, met
Th Thomas de bakker en Jan Kemp, de
zoon van de groente- en fruithandelaar,

toendertiid in de Kerkstiaat, om er maar

1944
1 Vl.rt«l)«l>'
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VOORJAARSSHOW
nog t/m 5 april in GEBOUW „DE LINCE

LINGESTRAAT 1 - HAARLEM-NOORD - GEOPEND VANAF 10 UUR.

rr

TECHNISCH INSTALLATIEBUREAU

BOUSEMA
PRESENTEERT:
CENTRALEVERWARMINGSINSTALLA T/ES

VANCHAFFOTEAUX

CHAFFOTEAUX
• GEISERS

• GASWANDKETELS
met en zonder warm-
watervoorziening

CHAFFOTEAUX
• KONVEKTOREN voor

gezonde ruimte-
verwarming, zonder
droge luclit en hinder-
lijke koude stromingen

• SANITAIR

• BADKAMER INSTALLATIES

• SERVICE BINNEN 24 UUR

!

Levering ond^r koopvoorwaarden van de KONSUMENTENBOND

!

TECHNISCH IIMSTALLATIEBÜREAÜ :

BOUSEMA •:..•%•.

VROOMSTRAAT 12-HAARLEM TEL. 023-263272

HAARLEM-NOORD
Een aantal liaarlemse winkeliers houden mo-
menteel In gebouw „De Linge" hun voor-

jaarsshow. Exposanten zijn o.a. Het bekende
Haarlemse Keukenhuis Rijo met als eigenaar
de heer v. d. Lee. Deze zaak, reeds 5 jaar ge-
vestigd in Haarlem Is tevens een van de
grootsten op zijn gebied. Naast het installeren

van nieuwe keukens, ligt liet werkterrein o.a.

op het gebied van loodgieters- en stucadoors-
werk, maar ook complete keukenverbouwin-
gen. De meest bekende keukens die op dit mo-
ment in de verkoop zijn opgenomen, zijn HA-
BEMAT en nu ook BAUKNECHT.

De Fa. Hannolux exposeert alle soorten vou^Y-
wanden, die niet alleen decoratief zijn, maar

' ook nuttig en functioneel zijn. Ook in de ca-
ravan, waar vaak geen drg.aideur in te passen
is, zijn deze vouwwanden goed te verwerken. .

De Fa. Bousema is geheel gespecialiseerd op
het gebied van centrale verwarming, warm-
watervoorziening en sanitair.

Speciaal de koppeling van de wamawatervocr-
zlenlng, gekoppeld op de cv. op aardgas is

het meest economisch. Nieuw is op dit gebied
de bekende naam CHAFFOTEAUX, Europa's
grootste fabrikant op dit gebied waar de Fa.
Bousema voor Haarlem en omgeving de al-

leenrechten heeft gekregen. .

„HARMOLUX" VOUWDEURENSHOP
Ook Harmolux vouwdeuren, -wanden op de voorjaarsshow

een speciaalzaak in de echte vouwdeuren.

Showroom:
Floresstraat 28
Haarlem-Noord
Telefoon 5722^7, b.g.g. 267274.

U bent hartelijk welkom op onze stand

Leverbaar in alle maten

Geheel stalen frame

Bekleed met sterk leerdoek

Absoluut tochtvrij

Wordt gemonteerd GRATIS
Geen verbouwing

+ 45 kleuren

Een vouwdeur voor uw leven.

KEUKENHUIS

U V/EET WEL

Rl-JO liers 1975

de 5e keer in ,,De Linge" - Wat een festijn

!

165 m^ k

65 m^ op HOW
RI-JO .

RI-JO .

RI-JO .

RI-JO .

RI-JO .

RI-JO .

RI-JO .

ONZE

. KNALLER .

. KNALLER .

. KNALLER .

. KNALLER .

. KNALLER .

. KNALLER .

. KNALLER .

KNALLERS

BIJ AANSCHAF
. 1 . . . . 2500,- .

. 2 . . . . 3500,- .

. 3 . . . . 4500,- .

. 4 . . . . 5500,-

.

. 5 . . . . 6500,- .

. 6 . . . . 7500,-

.

. 7 . . . . 8500,- .

GELDEN ALLEEN

WINKELWAARDE
. . GRATIS PLAATSEN + 300,-

. .GRATIS ATAG WASEMKAP . 385,-

. . GRATIS ATAG WASEIVIKAP + PLAFONDVERLICHTING + INBOUW AFVALEMMER . . 525,-

. . GRATIS ATAG OVEN + INBOUW AFVALE IVIMER + INBOUW BROODTROMMEL .... 685,-

. . . ATAG OVEN + KOOKPLAAT OF KOELKAST . 991,-

. . . EEN AFWASMACHINE 1250,-

. . . EEN AFWASMACHINE 1600,-

VRIJBLIJVEND OFFERTE AANVRAAG TIJDENS ONZE SHOW

GRATIS
GRATIS

GRATIS

BIJ

j^AT KOM, KIJK EN VERGELIJK

IS GOED VOOR:
~^~

COMPLETE KEUKENS - BADKAMERS - OPEN HAARDEN - VERBOUWINGEN EN INTERIEURWERK

Zoals al ruim 5h jaar ALLES in één hand

TOT ZIENS IN DE LINCE VRIJ ENTREE
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Opening raceseizoen ging gepaard met veel plaatschade

ISLIJTAGESLAG OP ZANDVOORTS CIRCUIT
IjjOroVOORT— De organiserende CENAV had zich geen fraaier start

Ijn het raceseizoen op Zandvoort kunnen indenken. De paasraces

jjoden alles wat er op het gebied van de racesensatie te koop Is. Cras-

\ts, protesten, scheldkanonnades en af toe sublieme racestaaltjes,

alles zorgde ervoor, dat de vijftienduizend toeschouwers ongetwJj-

litld het weekend van 19 april vrij houden voor öe tweede nationale

[jicedag op Zandvoort.

lop de zwaarste groep 2 klasse na, boden

1^ klassen volop spanning en sensatie.

|ig groep 2 boven 1300 cc kwam Cees
Isiiwertsen erg gemakkelijk aan de over-

Idjninc. De drie liter BMW van Huub
Iftmieulen lag onbedrelgd op kop, toen

|(1( wagen met nog een ronde te rijden.

l(^omen stil viel.

Ifui Hans Deen bad Slewertsen al even-

Igiln wat te vrezen, want het geweld van
Ij; bUna anderhalve ton wegende Che-
Itiolet Corvette kwam niet geheel uit de
jijrf. Han Deen: "Met deze wagen (Hans
Ijeea Is het rijden In dit peperdure ma-
terlaal mogelijk gemaakt door een geld-

lichieter, die onbekend wenst te blijven -

|;ed.) moet Ik het op Zandvoort onge-
ItfflJfeld kunnen redden, maar vandaag
Int het er niet In. Eeeds na een ronde

\ouie glorie op Zandvoort. Op de voor-
\jrond een Bugatti, die in de race voor
Ifiistorische 'automobielen en sportwagens
Ifeen belangrijke rol speelde in een veld

Vliet Alja Romeo's, Mg's, Jaguars en
ferrari, welke merk de snelste bleek.

bleef de versnelling in zijn drie hangen
en dat betekende veertien ronden lang
in dezelfde versnelling blijven rijden.

Het leek net op mijn eerste racejaar op
Zandvoort, toen ik tn een DAF-Mara-
thon reed, want ook nu hoefde ik niet

te schakelen'.

Problemen ziet Hans Deen overigens niet

voor de toekomst, want zo zegt hü: 'Als

het met racen niets wordt, kan ik nog
altyd terugvallen op de autoshows. Ais
ik daar met deze wagen ga staan, be-
taalt men graag drieduizend gulden per
show, dus waarom zal ik me druk maken'.

Hans Deen was een van de weinige rij-

ders die zich niet druk maakten op ftcee-

de paasdag. In de overige klassen waren
. er altijd wel enkele coureurs, die termen
gebruikten, die beslist niet passen bij

het paasgebeuren.

Formule Vee-rUder 'opa' Jaap Luyendijk
wilde zün gram wel kwyt, nadat hil vlak

na de start van de internationale for-

mule Vee-race, die meetelde voor het

westeuropees kampioenschap, in een

botsing betrokken raakte, die voor Theo
Nicolaas, Erik Carlsson en Cees Trouwe
eveneens het einde betekende.

Chaos
Jaap Luyendijk maakte zich bijzonder

druk over de wijze, waarop de foi-mule

Vee-rijders van start waren gegaan en
hy vertelt: 'Het leek wel of ledereen als

eerste de Tarzanbocht In wilde, hetgeen
resulteerde in een chaotische start. Bo-
vendien waren er rijders bij, die mijns
inziens geen startlicentie waard zün. En
dan te bedenken, dat er talenten rond-
lopen, die geen startlicentie krijgen. Nu
waren er rUders bij, die er werkelijk
niets van terecht braclitea. Wil je een
krachtiger uitdrukking? Zet dan maar
neer, rijders die van brood nog geen
stront kunnen maken'.
Uiteraard sloegen deze krachttermen
niet op zijn landgenoten Maarten van
Ginneken, Ron Swartsenburg en Leo
Steenbergen. Vooral in de eerste fase

van de strijd, die over vierentwintig

ronden ging, maakte dit trio er een
mooie raceshow van.
Jammer was het voor Ron Swartsenburg,
dat hij moest afhaken vanwege een ka-
potte zuiger. Maarten van Ginneken
slaagde er üi veilig afstand te nemen
van Leo Steenbergen en Piet van Beve-
ren en kon de bloemen In ontvangst ne-
men.
Een grote aanwinst voor het nationale

programma beelk de Elf-Renault S Gor-
èini kompetitie.
Een race met gelijkwaardige autootjes,

waarin de racetalenten in de kopgroep
te vinden zijn, al gaat die race-vlieger

niet helemaal op, want Henrl Sohou-
wink behoort t>eslist niet in de staart-

groep.

Schouwink: 'Het leek wel of er konstant
iemand aan niijn handrem, zat te trek-

ken. De wagen was niet vooruit te bran-
den, nadat een wagen bij me achterop
was gekomen. Door die Idap liepen de
achterwielen aan en op dat moment kon
ik een goede klassering wel vergeten'.

„Goed" debuut

11 «.'«««FNfinijtttaAjU.,,, :*»fS,JlSE«ilKiriilï*"'

In deze merkenrace viel het rijden van
debutant Guus Sanders bijzonder op.
Niet alleen omdat hü de leiding wist
over te nemen van de routiniers Hob
Dijkstra en Ubbo Hempenlus, maar ook,
omdat hiJ op een gegeven moment niet
alleen de wielen, maar de hele wagen
liet rollen over het laatste gedeelte van
het rechte eind. Na een viertal duike-
lingen kwam de wagen total loss tegen
de vangrail tot stilstand, In zijn vlucht
nam Sanders de wagen van Van der
Ende mee. Beide rijders bleven wonder
boven wonder ongedeerd. De speakers
Hans Kievit en Tom Coronel hadden
overigens niets anders verwacht want
zo klonk het door de luidsprekers: 'Nu
ziet u hoe veilig deze autootjes zijn. Vei-

lig in de riemen en omgeven door een^

roll-bar frame kan er met de ryder niet

veel gebeuren'.

Desondanks had de vijfentwintig-jarige

Guus Sanders, die voor het eerst vanuit

Emmen naar Zandvoort was gekomen
om te racen, de sclirik goed te paitken.

Niet zozeer door de crash, maar vanwe-
ge de manier waarop de crash tot stand
was gekomen. Sanders: 'Dit is werkelijk
te gek. Ik lag aan de leiding toen Ik

achtei-op geraakt werd door Rob Dijk-
stra. Dit is geen racen meer en als het
zo moet houd ik ermee op. Ik heb een
bedrijf van vijfendertig nuin, dan ga ik'

me toch zeker niet op Zandvoort dood-
rijden?'.

Rob Dijkstra ontkende overigens, dat hij

de wagen van Sanders een zetje had
gegeven. Protesten haalden dan ook
niets uit en DUlcstra bleef winnaar, Henk
Bökenkamp, die op het moment van het
Incident nog in de kopgroep reed, maar
halverwege de race wegens pech moest
opgeven had enige twijfels omtrent het
gebeuren. Veel wist hij er niet over te

zeggen, maar het verbaasde hem wel,

dat Guus Sanders beggn te duikelen,

nadat Rob Dijkstra van koers veran-
derd was.

Jncidenüoos verliep de formule-Ford ra-

ce. Michael Bleekemolen leek in zijn

Royale RP ie regelrecht op de zege aj

te stevenen, maar drie ronden voor het
einde begonnen voor hem de moeilijk-

heden, xoaardoor Ric van Kempen en
Jim Vermeulen bij konden komen.

Ric van Kempen slaagde er zelfs in

Bleekemolen op de eindstreep naar de
tweede plaats te verwijzen. Bleekemolen:
'De wagen liep geweldig, waardoor ik af-

stand kon nemen van mUn belagers. He-
laas kwam ik drie ronden voor het einde
in moeilijkheden, doordat er iets mis was
met mijn achterwiellager. Ik vertrouwde
de zaak niet en ben toen wat kalmer
aan gaan doen met het, gevolg, dat ik

mijn eerste plaats verspeelde'.

In de zwaarste toerwagens groep l klasse

leverde Rob Slotemaker in zün Chevro-
let Camaro een mooie strijd met de Opel
Commodore van Fred Prsinkenhout. Rob
vond het overigens geen kunst om te

winnen, want zo zei hy na afloop: 'Om
inzo'n wagen te winnen is geen kunst.
De Chevrolet is verschrikkelijk snel' en
zich tot oud wedstrijdleider Jaap Zwart
wendend: 'Als Ik Jou in die wagen zet,

dan win Je ook'.

Volop sensatie bracht de Renault R 5-

klasse. Hier gaat Thom Hough in de
jout.

Teamoorlog
Ondanks deze 'gemakkelijke' zege ble-

ven Rob de moeilijkheden niet bespaard.

In de Simca Rally 2 slotrace bleek, dat
het onderhoud van zijn door Jan Lam-
mers en Cees van Dongen bestuurde
Simca's niet zo voordelig is. als Rob
aanvankelijk had gedacht. Tijdens de
presentatie van zijn team vertelde Rob
vorige week, dat hy voor Simca had ge-

kozen, omdat de wagen zowel snel, be-

trouwbaar als koersvast is en bovendien

een grote slipveiligheidsgrens vertoon,

alsmede voordelig in onderhoud is.

Het voordeel is er echter na het eerste

pptreden al af. Buiten schuld stapte

Cees van Dongen reeds na een paar
honderd meter uit zün Icromme door

de Nederlandse Simca dealer organi-

satie gesponsorde Rally 2, om vervolgens

woedend nsiar de pits te rennen, om
teambaas Rob Slotemaker te vertellen,

wat zün teamgenoot Jan Lammers hem
had aangedaan: 'Jan heeft me uit de
baan gedrukt. Toen hü het gat voor me
dichtklapte kon ik niets anders doen,

dan de wagen de berm in te sturen. Als

ik dat niet had gedaan, had ik Jan vol

in de zijkant geraakt en dan waren we
beiden uit de strijd geweest'.

Nu was alleen Cees de dupe geworden
ban een onverwachte manoeuvre van
Jan, maar Cees kon niet voorkomen dat

hü de wagens van Frans Derr en Plet

de Vos in zün schuiver betrok. Volgens
Cees van Dongen was er het volgende

gebeurd: In een (gelukte) poging om
Pred Spoor In de TarzanlxJcht uit te

remmen, had Jan Lammers iets teveel

risico genomen. Om de Tarzanbocht nog
heelhuids door te komen, moest Jan

scherp naar binnen sturen, maar op dat
moment zat Cees van Dongen in het
'gat'.

Wat beteuterd stond Jan Lammers na
afloop te küken, toen hü de verwüten
van zün teamgenoot naar de kruUebol
gesliiigerd kreeg. 'Het spüt me dat het
zo gelopen is, maar ik had het echt niet

gezien' stamelde Jan, die de zege aan
de snelle Jol*y Hofstede had moeten
laten. Het was voor Jan des te pünlüker,
omdat Joklcy ziJn Simca van vorig Jaar
t>estuurde. De Simca van Jokky Hofstede
bleek veruit de snelste uit het grote veld.

Tonny Zwaanenburg, die een zeer ver-

dienstelüke derde plaats behaalde; 'Jok-

ky was eenvoudig niet te pakken. Die
wagen is voor ons gewoon te snel, maar
ik ben blü voor mün sponsor Nihot, dat
ik in de kopgroep Ican meedraaien'.

Sponsors stonden overigens op tweede
paasdag in het middelpunt van de be-
langstelling. Tijdens alle races galmden
de rekUnneboodschappen via de speakers
door de Zandvoortse duinen. Dit om het
de geldschieters naar de zin te maken,
want autosport wordt zonder sponsors
nu eenmaal een erg moeilijke zaak.

Uitslagen

Toerwagens groep 1 1300-1500 cc: 1 Jan
Zoon (Alfa Romeo), 2 Job van Oostrum
jr. (Alfa Romeo), 3 Jelle Hingst (Toyota
Cellca).

1600-2500 cc: 1 Bart Rosman (Alfa Ro-

meo 2000 GTV), 2 Huub NUsten (Alfa

Romeo 2000 GTV), 3 J. Bosscher (Alfa

Romeo 2000 GTV).
Boven 2500 cc: 1 Rob Slotemaker (Che-
vrolet Camaro), 2 Fred Frankenhout
(Opel Commodore), 3 Cees van Oostrom
(Ford Capri).

Elf-Renault 5 race: 1 Rob DUkstra, 2 Ub-
bo Hempenius, 3 G. J. Bodt.
Formule Vee: 1 Maarten van Ginneken
(Kalman), 2 Leo Steenbergen (Kalman),
3 Piet van Beveren (Kalman).
Formule Ford: 1 Ric van Kempen (Hur-
ricane MK), 2 Michael Bleekemolen
(Royale RP), 3 Jim Vermeulen (Crosslé

30 F).

Toerwagens groep 1 tot 1000 cc: 1 Walter
Huhn (Fiat 850 coupé), 2 Gerard Witte-
man (Datsun 100 A).

Tot 1300 cc: 1 Jokky Hofsteede (Simca
rally 2), 2 Jan Lammers (Simca rally

2), 3 Tonny Zwaanenburg (Simca rally

2).

Toerwagens groep 2 tot 1000 cc: .1 Hans
Kok (Hillman), 2 Ernst Antonides (Dat-
sun 100 A), 3 Siep de Jong (Sunbeam).
1000-1150 cc: 1 Johan van Beek (Simca
1000), 2 Hans Hettelder (Fiat 128), 3

Freek Plasmeüer (DAF 55).

1150-1300 cc: 1 Han TJan (Datsun 1200

coupé). 2 Rob Redeker (Alfa Romeo),
3 Frank CorneIis.se (Austin Cooper S).

Boven 1300 cc: 1 Cees Slewertsen (Por-

sche Carrera), 2 Hans Deen (Chevrolet

Corvette), 3 Huub Vermeulen (BMW 3,0

CSL).

Z'meeuwen hield met
9 man winstpunt vast

(Adv. Ingez. Meded.)

ZANDVOORT — Zondag heeft het eerste'

team van Zandvoortmeeuwen ongetwij-

feld de zwaarste kompetltiestrUd ge-

vochten van dit seizoen. De Zandvoor-

ters, die evenals Alkmaarse Boys, op

eigen veld om lüfsbehoud speelden in de

tweede klasse west A hebben vüf muni-
ten met negen man gespeeld en achten-

tachtig minuten met tien spelers en dat

tegen een ploeg die met een gelqk aan-

tal punten de onderste plaats op de

ranglijst niet Zandvoortmeeuwen deelt.

Ondanks de grote handicap heetl de

geplaagde Zandvoortse ploeg er een 1-1

gelijkspel uit weten te slepen.

Dat men het zeer moellük heeft gehad
behoeft geen betoog. Toen verdediger Ab
Koning na twee minuten uit het veld

werd gestuurd, geloofde eigenlük geen
Zandvoorter meer in een goed eindre-

sultaat. Men miste immers ook al de in

Engeland vertoevende Kees Bruin en
juist hü was de man geweest die vanuit

de spits naar achteren had moeten ko-

men, om de opengevallen plaats van Ab
Koning in te nemen.

Vakantie onderbroken
Dat het een zeer belangrUke wedstrüd
voor Zandvoortmeeuwen was bewust het

feit, dat Ab Koning zün vakantie in het

zuiden van Nederland had onderboken,

'

om in Zandvoort te spelen. Hü was voor

precies twee minuten teruggekomen,
want in de derde minuut van de wed-
strüd werd'hü van het veld gestuurd en
kon hü weer terug keren naar zün gezin

in het zuiden.

In het begin van de wedstrüd maakte Ab
een overtreding, die hem een officiële

waarschuwing opleverde. NauwelUks een
minuut later werd hiV bulten de lUnen
gestuurd wegens opmerkingen tegen de
leiding, Ab Koning: 'Die Alkmaarders
lieten zich zomaar op de grond vallen

(Adv, Ingez. Meded.)

en toen Frans de Vlieger In de ogen van
de scheidsrechter een overtreding beging
zei ik dat er niets loos was. Voor de
scheidsrechter bleek deze opmerking vol-

doende om me eruit te sturen'.

In de rust deed aanvoerder Llva Lock
nog pogingen om de zaak recht te zetten,

maar het bleek nutteloos. Liva Lock: 'Ab
is er ten onrechte uitgestuurd en dat in

zo'n belangrüke wedstrüd'.

Negen man
Met tien man hebben de Zandvoorters
het toch nor weten te redden al werd 't

de laatste vüf minuten wel erg moeilük
toen Gerard Koper na een tackle even-
eens de kleedkamers moest opzoeken van
de scheidsrechter.
In de eerste helft was Zandvoortmeeu-
wen duidelijk aangeslepen vanwege de
wel erg strenge beslissing van de scheids-
rechter. Alkmaarse Boys maakte gretig
gebruik van de mineurstemming, maar
ondanks de vele aanvallen kwam men
niet tot scoren. De Zandvoortse defensie
bleek niet zo wankel als men waarschün-
lük gedacht had. Na een kwartier spelen
gingen de Alkmaarse armen In de lucht,

maar Liva Lock wist koelbloedig de bal

van de doellün weg te koppen. Een In de-
ze fase van de strüd erg belangrüke

redding, want waren de Zandvoorters al

zo snel op 'n achterstand gekomen, dan
was het zeker niet onmogelük geweest,

dat Alkmaarse Boys had kunnen door-

drukken.
Tot het rustsignaal had doelman Johan
Pellerin zün doel schoon weten te hou-
den. De tweede helft gaf een geheel an-
der spelbeeld te zien. Zandvoortmeeuwen
durfde er ondanks de nummerieke min-
derheid uit te komen en toonde zich een
moedige ploeg, die de teleurstelling te

boven was gekomen. Men wist zich zelfs

kansen te scheppen, maar tot tweemaal
toe belandde de bal op het houtwerk.
Allonaarse Boys rook het gevaar en
ging weer over op pressievoetbal, In de
twintigste minuut had men al resultaat

toen Eellngs met de bal op de borst het
doel inliep; 0-1.

De laatste vüf minuten Icregen de Zand-
voortere het nog erg moeilijk met negen
man tegen elf, maar men slaagde erin

dat ene belangrüke winstpunt vast te

houden.

Zondag speelt Zandvoortmeeuwen tegen

Stormvogels zü" laatste thuiswedstrüd.

Daarna resten er nog twee wedslröden

tegen DJK en ADO'ZO. Het is te hopen

voor Zandvoortmeeuwen, dat de straf-

kominissie van de KNVB pas over drie

weken bU elkaar komt om de straf te

bepalen van Ab Koning en Gerard Ko-
per. Zandvoortmceunen heeft deze spe-

lers dringend nodig In de moeilüke eind-

strijd.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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OPEL-DEALER

HEEfiHSTEOE - AALSll^EER

ZANDVOORT

OPEL OGQASIONS

1974
3 X Opel Kadett, oker, monza bleu,

flame red v.a.

5 X Opel Ascona v.a.

Rekord Caravan diesel
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Het Hof in Den Haag deed uitspraak:

Ton van Jo Pas

Minister verplicht herziening streekplan

Geen nieuwe we
blijft in gemeentekas

ZANDVOORT— Het ex-gemeenteraadslid Jo Pas lijkt na vorige week
donderdag zijn Iionderddulzend gulden, die hij teveel aan de ge-

meente Zandvoort betaald meent te hebben tijdens zijn speelhuis-

periode in het voormalige Badbotel, voor goed kwijt te zijn; hoewel?

Jo Pas ziet in theorie nog een mogelijkheid om nog een vijfde en
laatste poging te wagen bij de Hoge Raad in Den Haag, maar al-

vorens in de finalestrljd te duiken wacht zijn raadsman de stukken

af, die onthullen op welke gronden de uitspraak van het gerechts-

hot van Den Haag gebaseerd is.

Overigens toont Jo Pas tüdens een ge-

sprek met ons geen enkele rancune je-

gens de gemeente, m) feliciteert de ge-

meente zelfs met hun sukses en zegt de
• zaak sportlef op te vatten. De vier keer

die mi tot nu toe voor de rechter met
de gemeente Zandvoort in de clinch

beeft gelegen ziet hU a^ . voetbalwed-

EtrUden, die belde partüen twee maal
gewonnen hebben.
'Waarom zal Ik nog kwaad zUn,' zegt

hy. 'Oi> hét voetbalveld schudden ze

elkaar na de "wedstrijd toch ook de

hand? De ton heb & fiscaal al afgescbre>-

ven. Die financiële pUn heb ik al geleden

ea daarom kan Ik het nu beschouwen
als een sportieve voetbalwedstryd, die

ik 'In de verlenging misschien nog wel
met 3^2 ga winnen.'

Nuchter
Jo Pas praat over de ton, om precies

te' zyn hcmderdzesdulzend harde Hol-
landse- guldentjes, alsof het om een
paar dubbeltjes gaat. Nuchter legt hU
uit, waarom h^J zo gemakkeiyk over

zUn ' financieel vérlies kan praten en
hij zegt: 'Al dertig jaar bezit Ik met
mijn- coffee-sltop .één van de best lo-

. .pende zaken„ln dc-^AmstcrdamsaJioldv
sestraat. Met,het geld, dat ik daar ver-

diend heb, 'heb ik, In , Zandvoort het

verlies kunnen opvangen, maar ik moet
eerlijk zeggen, dat- de in Zandvoort
opererende . exploitatie maatschappij
Pasco n.V., waarvan ik negenennegentig
komma één procent van de aandelen
bezat, niet failliet zou zijn gegaan als

ik toen de honderdduizend gulden in

handen had gehad.'

Toen in april van het jaar 1967 de di-

rekteur van de failliet verklaarde ex-

ploitatie maatschappij Pasco n.v. zUn
Badhotel moest sluiten besloot Jo Pas
datigene te doen, waarmee hiJ de ge-

meenteontvanger al jaren gedreigd had
en wel het terugvorderen van wat hU
noemt de 'afkoopsom' van honderdzes-

duizend gulden, die hU buiten de ver-

makeUJkheldsbelasUng op de entree-

'kaaxten om aan de. gemeente had be-
taald gedurende de negen maanden, dat

liU het satumeballetje, nadat het een
rouletteballetje werd genoemd moest hij

sluiten, in de grote zaal van het Bad-
hotel liet rollen.

Als we Jo Pas een tijdje aanhoren, als

hij vertelt over zijn negen Zandvoortse
casinomaanden, dan lijkt het ons niet
overdreven als llij zegt, dat hU over
die periode wel een boek zou kunnen
schrijven. De 'beknopte inhoud van dat
boek willen we onze lezers niet onthou-
den.

Geen gokker

Afkoopsom
'In alle berichten, die Je over mijn
rechtzaak tegenkomt wordt gesproken
over het door mü teveel betaalde be-

drag' aan vermakelijkheldsbelastlng,

maar dat Is het hem nu juist. Naar
mUn mening Is het geld de afkoopsom,
die ik moest betalen om te kunnen blij-

ven draaien. VermakeliJkbeidsbelasting
werd Immers al Ingehouden op de en-

treebewijzen van ƒ1.50.

In neten maanden tUd heb Ik viercn-

dertlgdulzend bezoekers gehad en die

waren ^goed. voor ruim twintigduizend
gulden vermakelUkiieidsbelasting.'

Was het dan misschien de belasting die

op de speelwlnst van de bank geheven
werd?
'Dat was onmogelUk, want hoe kun je

dat nu bepalen -bij een spel dat zo ra-

zendsnel gespeeld wordt. De ene avond
win je en de andere avond moet er dik
geld bU.'

„WURF-PRAET"

WULLUM V. d. WURFF
Zal Pas het (voel) balletje nu nog
lens laele rolle?

Badhotel direkteur Jo Pas is een man,
die van zichzelf zegt geen gokker te

zUn, maar die graag in de goksfeer bi-

vakkeert. Door die eigenschap wordt hU
aangetrokken door de sfeer die er heerst
in het Duitse Travemünde en 'Wiesba-
den, het Zwitserse ZUrlch en het Bel-
gische Oostende. Als direkteur van een
groot hotel aan de Zandvoortse Noord-
zeekust krijgt hiJ tydens een van zUn -

trips naar het buitenland het lumineuze
idee om de goksfeer in zijn eigen hotel
te brengen. Er is slechts één moeilijk-
heid: Om roulette te kuimen spelen,

moet in Nederland de wet op de kans-
spelen gewijzigd worden.

Een gokspel behoort dus tot de onmo-
gelijli^eden, maar diezelfde goksfeer .is

met een bchendigbeids^l^oqk te bereid

,

s^keW'ór eeü' beBtaaigtiéIdssp"Ö is 'niëlTff"
' strijd met de wét op dé kansspelen." Een
satumüsspel wordt aangerukt, de grote
zaal van het Badhotel wordt besloten
verklaard en zoals verwacht ziet burge-
meester Fenema de wet op de kansspe-
len 'in zijn gemeente niet overtreden
worden en het baJletje begint te rollen,

tegen het einde van de maand augus-
tiis.van het jaar 1964. De vergunning
is verleend en afgesproken wordt dat
er vermakelijkheidsbelastlng op de en-
treegelden afgedragen moet worden aan
de gemeente.

Taxatie
Tien dagen blijft het balletje rollen,

maar dan verschijnt plotseling de ge-
meentesekretarls ten tonele.

'Wat komt u doen? vraagt Pas.
'De .belasting taxeren die u moet gaan
betalen' krijgt hij als antwoord. De
heer Pas probeert er onderuit-te komen,
maar de gemeentesekretarls weet niet

van wijken en bepaalt een .wekelijkse

som van duizend gulden. Het blijft niet

bil dit eerste bezoek en steeds onder
protest van Pas wordt het bedrag tij-

dens die bezoeken opnieuw bekeken en
zo nodig verhoogd.

•Het is geen vermakelUkheidsbelasting
maar een extraatje voor de gemeente'
klaagt Pas voortdurend, maar hiJ blUft

toch, onder protest het bedrag weke-
lijks gireren.

Inmiddels Is dat bedrag opgelopen tot

vijfendertighonderd gulden per week en
nu wil Pas eindelijk wel eens zien, wat
de gemeente doet, als hiJ geen geld af-

draagt. HiJ hoeft niet lang te wachten,
want na het weekend komt de gemeen-
teontvanger geassisteerd door twee
agenten het geld halen.

Als er geen geld komt, wordt de boel
gesloten. Pas besluit te betalen en blijft

wekelijks het bedrag onder protest over-
maken, tot het moment dat op 13 maart
de rechter beslist, dat de speelzaal ge-
sloten moet worden. Satumus Is welis-

waar een behendigheidsspel, maar de
spelers getroosten zich niet de moeite
om er een behendigheidsspel van te ma-
ken. Het spel werd gebruikt als gokspel
en dan komt het neer op het door de
•wet verboden roulette.

Tot zover het verhaal van Jo Pas, die

het nog steeds toevallig vindt dat bur-
gemeester Fenema een snlpperdag had,
toen de gemeenteontvanger en de twee
agenten aan zijn speelzaaldeuren kwa-
men met de door loco-burgemeester

verrukkelijke fondue- en
dipsauzen uit eigen keuken.

Ik ben geen gokker, maar bivakkeer

graag in de goksfeer', xegt Jo Pas die

voorlopig genoegen zal moeten nemen
met een harhiBlon.

Kerkman ondertekende opdracht van
burgemeester en wethouders.

Afrekening

'Toen do exploitatie maatschappij Pasco

n.v. failliet werd verklaard in april 1967,

besloten we te gaan afrekenen met de

gemeente, want ik heb voortdurend on-

der protest betaald en meen nog steeds

aanspraak te hebben op de ton, die nu
al door bljtelling van rente is opgelo-

pen tot honderdzestigduizend gulden.'

De rechtbank van Haarlem stelde de ex-

ploitatie maatschappy Pasco in het ge-

lijk: 1—0. Het Amsterdamse gerechtshof

vemietlgde dit besluit van de Haar-
lemse Arrondissementsrechtbank: 1—1.

Het werd voor Pasco 2—1 toen de Hoge
Eaad op haar beurt het vonnis van het

Amsterdamse gerechtsof vernietigde en
do hele zaak naar het Haagse Gerechts-

hof verwees. Daar hoorde Pas donder-

dagmorgen, dat de vordering van ziJn

curator ontvankelijk v>'as verklaard en

dat hij bovendien veroordeeld was tot

betaling van de proceskosten, welke

tienduizend gulden bedragen: 2—2.

'.4ch,' zegt Pas, 'die proceskosten kun-
nen er ook nog wel bU- Dat was het ri-

sico, dat ik zelf genomen had. Als ik

niet de business in Amsterdam had ge-

had, was ik hier nooit aan begonnen,
maar de financiële pün licb ik al ge-

leden en daarom maak ik er nu maar
een sportieve strijd van. Een strijd

waarvan ik op het ogenblik zeg: Pro-
ficiat Zandvoort met je bchaaltic suk-

ses.'

Geen spreekuur
ZANDVOORT — Wethouder J. Attema
(publieke werken, Rrond- en woningbc-
drljf) is verhinderd maandag 14 april

zijn wekelijkse spreekuur te houden.

ZRB verhuist

mogelijk van

Rotonde naar

naaktstrand
ZANDVOORT — "Na gesprekken met
burgemeester A. Nawijn en de hoofd-
inspckleur van politie Is bet bestuur
van de Zandvoortsc Rcddings Bri-
gade ertoe overgegaan in principe

te besluiten de post Rotonde af te

stoten', zo staat er in het aprilnimi-
mcr van "De Brigade', bet orgaan van
de Koninklijke Nederlandse Bond tot

het redden van drenkelingen, ver-

meld.
Het bestuur gaat overigens niet tot

de opheffing over, alvorens de leden
hierover hun mening geven tijdens de
ja.arvergadcring op woensdag 23 april

in hel Gemeenschapshuis.
Door een eventuele sluiting komen
de brigadcicdcn overigens niet zonder
werk te zitten, want de brigade is

verzocht met een mobile post assis-

tentie te verlenen, op hel iniider-

strand nabU paal 68.500. 'Volgens de
politic', 20 schrijft men 'zullen als

alles doorgaat en bij goed weer, naar
schatting ruim tienduizend nudlsten
zich verpozen bü paal 68.500'.

Bazar voor dieren
ZANDVOORT — In het Gemeenschaps-
lïuis in Zandvoort is zaterdag twaalf
april een bazar. Do opbrengst van deze

bazar is bestemd voor de afdeling Die-
renbescherming Zandvoort. Kontakt-
adres voor nadere inlichtingen: mevr.
C. M. Meijer, dr. Gerkestraat 42 r, In

Zandvoort.
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Dag en nacht bereikbaar.

Ds. De Ru met

emeritaat
Dominee C. de Ru, die van 25 februari

1946 tot 27 november 1967 predikant

was bij de Hervormde Kerk te Zand-
voort, zal wegens vorkregen emlritaat

afscheid nemen van de Hervormde Wijk-
gemeentc te Wapenveld in een kerk-

dienst, die om 3 uur 's middags aan-
vangt in het Dorpscentrum aan de Put-
terweg aldaar. Na zUn Zandvoortse pe-
riode nam Ds. do Bu een beroep naar
deze kerk' aan.

ZUn nieuwe adres wordt daarna Ros-
kamp 16 te Heerde.

iio.o.r
DEN HAAG — De tninister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Or-

dening drs. J. P. A Grujjters heeft het provinciaal bestuur van Noord-

Holland de aanwijzing gegeven, op zo kort mogelijke termijn, doch

uiterlijk binnen twee jaar het streekplan Zuid-Kennemerland te her-

zien, hetgeen onder meer inhoudt, dat de wegen benoorden Aerden-

hout en bezuiden Heemstede van het streekplan moeten worden af-

gevoerd.

Bovendien acht do minister de in het

streekplan voorziene bevolkingsgroei

voor Zandvoort in strUd met het be-

elndiglngskarakter, dat het streekplan

heeft. Deze groei zou vooral bestaan uit

hoge vestigingsoverschotten, voor het

merendeel woonforensen. Een verdere

uitbreiding van de woonbebouwing rond-

om Zandvoort zal steeds ten koste gaan
van het aangrenzend duingebied, dat

dienst doet als rekreptie-, waterwin- en
Infiltratlegebled.

In Zandvoort dient dan ook geen wo-
ningbouw meer plaats te vinden bulten

de huidige begrenzing van de bebou-

wing. Voorzover woonbebouwing daar-

binnen nog mogelijk is, mag dit niet tot

gevolg hebben, dat het inwoneraantal

van de badplaats boven de achttiendui-

zend uitkomt.

kaart aangegeven weg bezuiden Heem-
stede.

De mijiister is van mening, dat de oost-

west verbinding naast de Zandvoortso-
laan een aantasting zou betekenen van
een In landschappelijk en ecologisch op-

zicht zeer fraai -duingebied, waarin on-
der meer 'Koningshof is gesitueerd.

'

Bovendien acht de minister een nieuwe
oost-west verbinding niet noodzakelijk,

omdat uit een ter zake Ingesteld onder-
zoek is gebleken, dat de gemiddelde ver-

keersintensiteit op de Zandvoortselaan

op zondagen gedurende de zomermaan-
den in de laatste vijf jaar vrU kon-
stant is gebleven en dat blijkens het
streekplan de rekreatieve opnamecapa-
citeit van het strand bU Zandvoort niet

Fraai landschap
De minister ondersclirijft de mening
van de Rijksplanologische Kommissie,

die hem over het streekplan adviezen

heeft uitgebracht, dat Zuid-Kennemer-
land een bijzonder fraai en waardevol
gebied is, dat gevormd wordt door grote

duingebieden, bossen en buitenplaatsen.

De minister is van oordeel dat de waar-
den van Zuid-Kennemerland en spe-

ciaal het, gebied tussen. Heemstede en
"Zandvoort" behouden', moeten büjvèn eii,

dat daarom' de aanleg van' nieuwe we-
gen, ook al zouden zU noodzakelijk zijn

op grond van de huidige of te verwach-
ten verkeerslntensiviteit, vermeden dient

te worden.

Dit alles houdt in, dat van het op 25

mei door het provinciaal Bestuur van
Noord-Holland gewijzigde streekplan

moet worden afgevoerd do oost-west

verbtodlng de zgn. De Banltzweg, als-

mede de indlkatlef op de streekplan-

LANGS DE VLOEDLIJN

Ik wantrouw de mens, die in een ton
is opgegroeid en nooit anders dan
door ccn gaatje heeft gekeken.

Fr. Rabclals <1490-1553)

noemenswaard zal kuiinen worden uit-

gebreid.

Geringe funktic
Uit de nota Verkeersstudio agglomoratla

Haarlem biykt, dat de weg bezuiden
Heemstede van de minste betekenis is

voor do Haarlemse agglomeratie: Aan-
sluiting ervan op de Herenweg zou ge-

paard gaan met een aantasting van het
wandelbos Groenendaal en bU doortrek-

king van de weg naar de noord-zuld-

verblndlng langs de spoorbaan Haarlem
—Leiden zou het waardevolle landgoed

'T Manpad worden doorsneden.

Niet ontkend wordt, dat het huidige

rekreatleverkeer met Zandvoort behoef-

te heeft aan een betere afwikkeling.

Minister GruUters is van mening dat

volstaan dient te worden door een be-

perkte aanpassing van de Zandvoortse-

laan, die strekt tot een betere verkeers-

geleiding en door een verbetering van
de wegverbinding tussen de Zandvoort-
selaan en de zuidelijke stadsrandweg.

Deze aanpassing zal mede van belang
zyn voor het woon-werkverkeer. Hier
komt nog bü, dat Zandvoort over tilt-

stekende openbare verkeersvoorzlenln-

gen beschikt. Voorts is het van belang,

dat de in het streekplan geprojekteerde

verlenging van de Bloemcndaalsc ' Zee-
weg mede voorziet in een betere bereik-

baarheid van het Zandvoortse strand.

centrale verwarming

TECHNISCH WERKff

ft

Erkend installateur - Zandvoort - Paradijsweg 4 - Tel. 7147 of 3270.

MODES

VOOR ZEER VROUWELIJKE FRANSE EN ITALIAANSE MODE.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOEKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

rr

/l^

„RISTORANTE PIZZERIA''

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOirvVES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasag-na - Spag-hctti - Canncloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Marlo Martino - Enzo Santoro,

yf

Bezoekt ü ook eens Visspcclaliteitcnrcstaurant

DE MEERPAAL )y

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maltre de Cuslne B. L. Roosen.

KEUB VERF Paradijsw. 2a

SPAARNESTAD
Verwarmingsservice

9 GAS- EN
OLIESTOOK-
INSTALLATIES

M ONDERHOUD
e OMBOUW OLIE

OP GAS
Tel. 023-31M40»
Friese Varken-
markt 4 - HaarlemSEVEN

SISTERS

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen- Kontaktiehzèh
Halt6stfv5TlBl.2174ZaflilïDórf;

ZiekenfonilslevBranclBr ' ^

BOUW- EN BETONBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd In het
waterdicht maken van

woningen en flat

Tel. 02507-30 86 en «0 91.

H.W.GOSTER

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uv?

FLAT ot WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

'J
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De vorm sportief in echt wild-

leder — een origineel miva-
model.
De prils verrassend laag — net
staat in onze étalage, komt u
rustig even binnen Kijken.

Miva interieur vol van echt le-

der en stoer boereneiken. Maar
ook goede moderne meubelen
zoals pastoe — leolux enz.

4. Bij miva interieur kunt u fijna ideetjes opdoen in een ludiek sfeer-

tje met ervaren binnenhuisadviseurs.
5. Eigen ontworpen eksklusleve miva-modellen In Ieder en hout, die

vindt u nergens, alleen bij ons.

C. Daarom voordat u meubelen koopt en u zoekt iets aparts . . . eerst

even bij Miva kijken.
7. Miva interieur vlakbij — tussen Amsterdam en Haarlem aan de

hoofdstraat van Zwanenburg.
Volop parkeerruimte — met vrijdagavond koopavond van 7 tot 9

uur.

miva interieur
dennenlaan 53 (hoofdstraat) — zwanenburg

telefoon 02907-4590/5909.
Dag. geop. 8.30-18 uur - vrljd.avond 19-21 u. - zaterd. 8.30-17 u.

Eika vrafkdag van
^alfneg«ntothal(«il)
envinfulftwsatoi
>ial(u* gespan if.

Nu bovandieti ook
vrijdagavond van
18.00 -21 .Muur.
En zatardag'a van
10.00-12.00 uur.

UbantwalKom.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de riöciep a scniJDis D.v
Ds Ridder & Slrllbli B.V. Dir. J.M. Strljblt, makalaaren tasalaur
onroerendo'aooderan, Adr. Pauwlaan 29 1» Heemslode. Taleloon : 023 -MMM"

RANDSTAD PUBLICATIES B.V.

Uitgeverij van nieuwsbladen in

de regio Amsterdam en
Haarlem

vraagt in verband met
uitbreiding van het relatie-

pakket voor Heemstede en
omstreken

EEN AKTIEVE

ADVERTENTIE-

VERTEGENWOORDIGER

IW
Hebt u vakbekwaamheid, dan
geniet u de voorkeur.

Brieven met uw informatie

kunt u richten aan de directie

RANDSTAD

PUBLICATIES B.V.

Stationsweg 38, Aalsmeer.

AAN ALLE AUTOBEZITTERS

LET OP!
Als u bij ons een kvomplete uitlaat koopt, wordt

deze GRATIS door ons gemonteerd I !

Gaarne telefonische of mondelinge afspraak!

Op merkbanden en -accu s 20% KORTING
|

ESSO - SS - L VLIEK
Sloterweg 2 — Badhoevedorp — Telefoon 02968-4300

GEVKAAGD:

VAKBEKWAAM SLAGER
ALS BEDRIJFSLEIDER.

Hij moet ervaring hebben met een grote winkel-
verkoop en het bedryf geheel zelfstandig kunnen

voeren en tot whist brengen. Hij begint met een zeer
goed vast salaris.

Als de voor de eerste tijd geplande omzet is

behaald, volgt een aanvullende Interessante
provisleregellng.

Indien u interesse hebt voor deze aantrekkelijke
funktle en meent dit waar te kunnen maken belt u

dan: 023-378450 of na 19.00 uur 023-377631
(dhr. v.d. Arend).

SLAGERIJ V. d. AREND
Bloemendaalsestraatweg 81 Santpoort-Z.

SECRETARESSE/
DIRECTIE-SECR., vóóropl.: Gym., Athen., HAVO 5
BÜREAÜ-SECR., vóóropl.: MAVO 4 jr., HAVO i jr.

RECEPTIONISTE
Vooropleiding: MAVO 4 jr. of HAVO 4 jr.

Voor deze 10-maands BEROEPSOPLEIDINGEN
is de definitieve of voorlopige inschrijving geopend.

Aanvang sept. '75. spoedige aanmeldingen
fiewenst. Prospectus op aanvraag.

STOLBËBGSTBAAT 10 (einde Tempelierstraat).
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INST. PONT IIAABLEM
TEL. 321895

G SHIRT RECLAME
STICKERS
SHOWCARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERIJ OASE
KERKLAAN 55 HEEMSTEDE. TEL 023-265801

iittJi^Jt
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenonüek,
leuke verllcbting,

Perzische tapyten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bU
ons komen kijken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Julianalaan 9,

Dlthoom.

Tel. 02975-66455 ol

02974-509.

ledere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.
Dinsdags gesloten.

Dit ontzag voor uw lange
annen hebben wy
OVGBHEMOEN MOUWL. 7

In voorraad. Zelfs bet gehele
hemd la lO cm langer daó
normaal, terwUl ook dat
extra knoopje niet vergeten

Ia wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINGS
heren- en Junlonnodc,
Hoofdstraat 178, HUlegom.

MATRASSEN-
CENTRALE

wy maicen uw stoel-.

boot- en caravanicussens
m elke gewenste maat.

Sarphaüpark 16, A'dam,
telefoon 020-717087.

Ook te bestellen op ons
magazijn Herenweg 47,

Leimuiden, tel. 01721-8809

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMEBTAFELS
bladdikte 5 cm droog hout,

scheurt beslist niet.

EIKEN MIMISETS
3 stuks ƒ 195.—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,

125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m. ƒ 325,—

'S Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IPEBEN,
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

BIELZEN TAFELS
WU maken ze voor u.

Set |wsc«|tti|»

Alléén
Scbagcbelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Tc huur: i-
ij

GESTOFFEEHBE
"

KAMERS
in Aalsmeer, met gebruik

van keuken en douohf.

Telefoon 02976-322.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
bocrenantlek, klokken,

^

kasten, bm., eethoeken en'

curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, Rljsenhout.

VrUdag tot 2150 en
zaterdag tot 17.00 uur.

^^re»
'<!

.•?lA.ficï.

DONDERDAG

10 april

is de feesteiijice

OPENING van

juwelier Treur

^>,5• 'il

4#
Vanaf die dag staan ons gastvrije

interieur en onze uitnodigende kollekties

tot uw dienst. Een boeiende kollektie

bijoux in goud en zilver: een veel-

belovende horloge- en klokkenkollektie

die alle aandacht beslist tvaard is.

ATTENTIE: tot en met 20 april ontvangt

elke kliënt een aardige kennismakings-

attentie. ,

Over alle aandacht gesproken. Ook die

krijgt u ! Bij het bepalen van uw keuze

zullen wij u graag deskundig adviseren.

Ervaring en gespecialiseerde kennis staan

daar borg voor. En SERVICE schrijven

wij met hoofdletters. Dus komt u gerust

met dat kapotte tvekkertje of dat horloge

dat niet meer zo wil ....

Kortom: er is veel voor te zeggen om snel

kennis te maken met de nieuwe Treur.

U bent van harte ivelkom.

J^^ <•

juwelier Treur
Jan van Goyenstraat 22, Heemstede - Tel. (023) - 288668

Handgemaakte

eiken meubeleii

weikeu nog nooit

gezien hebt

want door elfen ontwerpen
enig in Nederland.

Tevens veel antieke kasten,

kisten stc.

Bezoekt onze Oudhollandse
toonkomcrs.

ANTIEKBOETIEK
HOOGENDÜORN

zydstraat 65, Aalsmeer.
Telefoon 02977-24429.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwyi u wacht.
Ook 'autosleutels.

Volgens codenummer

!

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

Te huur gevraagd:

5-KAMEBWONING
eventueel wontogruil
naar Roterdam.

Telefoon 010-213621, Cordell

Hullplaats 139, Rotterdam.

' plant een
geefeen

•iiii

• • •

alle soortenbomen

T
A

boomkwekerij

r
herenweg 103'''heemstecle-hollandiFtel. 023-286455

Dagelijks geopend van 07.00 tot 17.30 uur. Zaterdags tot 12 uur.

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-

werend, zakken van 60 Itr

± 23 kg, prUzen incl. BTW
en franco huis.

3 zakken ƒ 16,55 p. Zak
5 zakken ƒ 16,75 p. zak

10 zakken ƒ 14,45 p. zak

Grote korting op dieren

-

voedsel en -benodigdheden

DOGGER
Schtnkclkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516.

WIE?

heeft voor ons te

koop:

dienstbode kastjes, pcnant-
kastjcs, mahonie linnen-

kastjes en kasten en
spulletjes uit grootmoeders

tUfl?

Telefoon 02974-509.

Schildersbedrijf

DEKKER

geeft u niet alleen scherpe

prlizen maar ook goed
advies en prijsopgave

geheel vrUblUvend,.want bi

ons is de klant nog komng,
ook wordt er valdtundlg,

efficiënt en hard gewerkt,

zodat u snel mt de rommel
bent.

"

Kijk en vergclJJk maar, wij

zlJn altijd bereikbaar ondci
nummer P2979-1879.

pavex
LET OP JUISTE ADRES
vanuit Heemstede over de CRUQUIÜSBRUG
rechteM en dan direkt na 100 meter
UB EERSTE WKG LINKS
W] ixjrd Industrieterrein Cruqulus
NAAST DE KONORO
Spaamewcg 7S — Telcroon 023-28 81 31.

Alle dagen geopend van 9.00-17.30 uur. Ook
»iterdag. Vrijdagavond koopavond van
19.00-21.00 uur.

TAPIJT- EN GORDIJNENSHOW

PAVEX EEN NAAM OM TE ONTHOUDEN

Voor goed en goedkoop tapijt,

49,50 59r 65,- 69,- 75,- 79,- 89,- 99,- 145,- enz.

ALLEEN INDUSTRIETERREIN CRUQUIUS SPAARNEWEG 73

Grootste sortering

in WOLLEN BERBER-

en BLOEMTAPIJTEN

Voor elke beurs een tapijt.

Eorme sortering

COUPONS

VINYLS - TA?IJTEN

VITRAGES -

GORDIJNEN

Voor elk

tapijt een

passend

gordijn
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H. W. COSTER
Makelaar o.g. LidNBM

Burg. Engelbcrtsstraat 11, Zandvoort. Telefoon S531

Voor aan- of verkopp van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORT,

woonhuis met tuin

Gunstig gelegen nabïj de duinen.
Ind.: Entree, doorzonkamer, moderne
elkenliouten open keuken. Ie verd.:

3 slaapk., douche-gelegenheld aan de

prei LEFFEBTSSTEAAT 27.

Vraagpr.: ƒ 108.000,— k.k.

ZANDVOORT,

lioei(flat6eet.

Ind.: 4 kamers, keuken, douclie-
ruimte, toilet. Cv. en lift. Dicht bij

liet strand. Mooi uitzicht op duinen
en zee. Balkon op liet Zuiden, a.d.

BDKG. VAN ALPHENSTRAAT 57/18

Vr.prijs: ƒ 95.000,— k.k.

ZANDVOORT,

wooniiuis in centrum dorp

Soustcrrain en beg. grond verliuurd a
ƒ 140,— p. mnd. Ie etage met eigen
vrije opgang leegte aanvaarden.
Ind.: 3 kamers, keuken en toilet.

Balkon op Zuiden.
ZEESTRAAT 40.

Vr.prijs: ƒ 82.500,— k k.

ZANDVOORT,

uniel(e5l(amerfiat

op 6e etage. Met cv. en lilt m
centrum dorp. 2 badk., 2 toiletten.

Pracht uitzicht. Leeg te aanvaarden.

SCUUITEN-GAT 99/101.

Koopsom: ƒ 245.000,— k.k.

ZANDVOORT,

opslagloods 240 m2

Gunstig gelegen aan de

KAJI. ONNESSTRAAT U.

Koopsom: C 77.500,— k.k.

Heden is na een kortstondige ziekte van ons
heengegaan mijn lieve Man, onze zorgzame
Vader, Beliu^vd- en Grootvader, onze beste
Broer, Zwager en Oom

Arie Koper

in de ouderdom van 71 jaar.

D. KOPER-DE ROODE
K. BOODT-KOPER
C. J. ROODT
C. KOPER
J. KOPER-DUINDAM
J. D. KOPER
en Kleinkinderen

ZANDVOORT, 6 april 1975.
Zuster Dina Brondersstraat 12.

'

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats-
gevonden.

DANKBETUIGING

Vrienden, kennissen en buren danken wij voor het
medeleven bij het overUJden van myn man, onze
vader en opa

A. KOPER

A. Koper-Horvèth
Kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, april 1975.

Potgieterstraat 6.

OÖ
Alles wat ingewikkeld is, is verkeerd.

Sir Henri Deterding.
Maar dat geldt niet voor de uurwerken van

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOVHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bil de Kostvcrlorenstrsat

want die mogen dan voor een leek Ingewikkeld
zyn, maar Juist daarom zUn ze goedl

En heus, de pryzen vallen mee.

Komt u maar eens kUken in zün sliowroom.
't Is een belevenis! Elgea reparatie-afdeling met

electronischC' apparatuur.

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort brengt inge-
volge artikel 22, 2e lid van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening ter opbare kennis, dat de
raad dier gemeente bij besluit van 25 'maart
1975 op grond van artikel 21 van vorenge-
noemde wet heeft verklaard, dat voor het
perceel Brecjerodestraat 105, welk perceel op
de bij bedoeld besluit beliorende kaart met
een rode omlijning is aangeduid, een bestem-
mingsplan wordt voorbereid.

Genoemd besluit ligt ter gemeentesecretarie
voor een ieder ter inzage.

Zandvoort; 26 maart 1975.

I De Burgemeester voornoemd,
K. C. van der Mije Pzn.
l.b.

J. W. V. PUTTEN
Belastingconsulent— Accountant

Brederodestraat 61 - Zandvoort - Telef. 26S6

ADMINISTRATIES
Invullen van aangifte-
biljetten

ASSURANTIëN

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

MAKKELIJK ÉN MODIEUS!

Loop er vlot en toch modieus bij in

b.v. een denim pak van 109,— tot

139,— of een blazer, diverse kleuren
119,—

French coats, moderne tinten .129,

—

Sportkolberts 89,— tot 149,

—

Veel pantalons in vele kleuren

&M^te^
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODES HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3136

HETDR.PLANTINGHUIS

Kostverlorenstraat 95, zoekt een

hulp in de huishouding

van maandags t.ni. vrijdags van 8 tot 12 uur.

TELEFOON 2095.

WINKELPAND

TE HUUR GEVRAAGD

iN DE HALTESTRAAT.

Brieven onder nr. 509 bur. v. d. blad.

VOOR AJÜ inv BEHANG-,
WIT- EN SCHItDERWERK

Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat' 289, telefoon 02507-5655.

Tech. Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

J. L M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38

ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

Voor merktapijt betaalt u bij Medina stukken minder

Kijken bij anderen is kopen bij IMedina Carpets B.V.

SPECIAALZAKEN IN KAMERBREED TAPIJT

HAARLEM: Gen. Cronjestraat 4, tel. 266277 — Grote Houtstraat, tel. 317665
AMSTERDAM: Alb. Cuypstraat 175-179, telefoon 020-764025

ZAANDAM: Ged. Gracht 44, telefoon 167160

WIJ bestaan jaar

SHOP BENTVELD
voor

U 10%
Lady

korting
op uw aankopen !

Lady Shop Bentveld

Zandvoortselaan 371
(bij stoplicht gar. Flinlerman)

Telefoon 24 23 13 - Bentveld

ITOnUIADE
Chrysler 180 1973
Chrysler 2L 1973
Simca 1100 LS 1973
Simca 1301 . 1971
Simca 1301 dec. 1972
Fiat 128 1972
NSU 1200 C 1971
V.W. 1200 1970

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE
Pakveldstraat 21, Zandvoort. Tel. 02507-2345.

TBoyenstaande wagérjs, die door inruri

Werden verkregeh, wordénjonder onze
volledige garantie verkocht. Ook altijd

alle nieuwe Simca en Franse Chrysler-

modellen voor een proefrit aanwezig. '

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Ingaande 16 april a.s. zal het z.g.n. pulnstort aan de Vondellaan wor-
den gesloten. Vanaf deze datum is het ten strengste verboden om
hier nog afval te storten.

Voor het afvoeren van grote lioeveelheden puin (meer dan i/z' mS)
wordt een afzonderlijke regeling van kracht, welke elders in dit blad
is opgenomen.
Voor het afvoeren van grote hoeveellieden puin tmet dan li m3)
en ander bouwafval kan gebruik gemaakt worden van door particulie-

re bedrijven verhuurde laadbakken of van het vuilstort in de ge-
meente Haarlem.

De directeur, ing. C. H. Vogt.

Hema
Vleeswaren
nieuws

Hema vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

Meer soorten dan een maand dagen heeft.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIEAANBIEDING

PATÉ LEVERWORST
250 gram 1,82 nü 250 gram

BELEGEN EDAMMERS
500 gram 3,65 nü 500 gram

1,65

3,35

heMa

GEVRAAGD:

MEDEWERKER
voor onze Doe Het Zelf

KEUR-VERF
TELEFOON 5602 PARADIJS 2

Schoen Boetiek HARMS
Voor u naar de stad gaat reizen,

bij Schoen Boetiek Harms eerst kijken naar de prijzen.

U verdient er altijd geld en tijd mee.

• Bij de tijdse DAMESSCHOENEN met hoge hak AA AJT
en plateau zool, pracht collectie, vanaf i>Qy3v

• Mooie sortering DAMES KLOMPEN 19,9^

• KINDER KLOMPEN vanaf 14,95

DIACONIEHUISSTRAAT SA — ZANDVOORT.

Naa.st onze ccrcnommeerclc
woonvltrincs worden ook

eiken boekkasten voor ti op

maat Rcmaakt bii Wctc-
rings «andvltrines.

Jan van Vuurenstraal 2.

Nunspcct.

Het taDORtcpiint van aw
bruiloft is een gedicht van
FIGARO. onvergeteUtk als

u\r trouwdatum.
JaD van Vuurenstraat 2.

Nunspect.

Groot CD klein ï-inden

VAN DEK WERFF's
brood FIJN !

Gaslliiiisplein 3. l'el. 2120

ZANDVOORÏSE
UITVAARTVERENIGING
Beerafcnis - Crematie

Transport

Keesomstraat Cl. Tel. r>:ai

Zandvoort

Dag en nacht te oulbledcii

VERHUIZIMGEM

A. J. Behage & Zn

Azalcalaan 11, Heemstede
Teleroon 023-28 6371

SPECIAAL
PIANO l"RAKSPORT

G. KOL
ScllUilengat fint 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Auto - Brand - Leren

VW GORDIJNEN MAKEN?
Komt II eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

'T INTERIEUK.
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-G975.

LEKKER WEEKEND
Toe ga nog even ver-
sieren met leuke stuk-
jes en liloemen van
nioemcnbuis

„V. d. Mey"
J. BLUïS
Ilaltestraat 65,

Zandvoort.

V.S. Verjject vooral uw tuin niet

!

De specialist in al u«' bloennverkcii.

Ti; KOOI' AANGEBODKN:

KAJUITZEILJACHT
Onhaalbare kiel, 2 sl.pl., dacron tuig.

Afm. 5.40 X 2,05. Vraagprijs ƒ 6500.-

.

Telefoon G089.

Gevraagd voor halve dagen:

DAME of JONGEDAME
voor liet verrichten van typewerk en lichte

kantoorwerkzaamhedcn.

RADIATOR GROENESTEfN,
Kami, Onnesstraat 38, tegenover Keesom-
straat, Zandvoort, telefoon 5845.

DéPOSIÏAlRE MARBERT
Droff. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

LAMPENOLIE
in 5 geuren ƒ 4,73 p. itr.

Drog. BOUWMAN,
Oraujestr. 7, Zandvoort.

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

Voor de eerstvolgcndr

VEILING
kunnen dagelijks weer ncllc

goefleren worden ingebraclit

of afgehaald.
Souslerrain Oc Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 of

3713. Privé na 6 uur 6658.

VeUingdlrcktle
Fa. Waterdrinkcr.

Gevraagd per 1 mei a.s.

ZIT-SLAAPKAMER
VOOR PERMANENT.

Voor één van mijn assisentes.

ZEESTRAAT APOTHEEK
N. v. Berkel, telefoon 3073.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grola keuze in

MODERNE montuten

LOOMAN
Brillen -Kontalitlenzen

Hj|tesir.5Tel.2m Zandvoort

ZIekeiifondsliverincjir

•t (klndcr) WINKELTJE
liecfl fijdc kleren voor
kleuters, peuters, tecncrs

en grote mensen met
kicine mixatjfcs.

Uaarewee 1-3, tel. C380.

zijstraat v. d. Kerkstraat.

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten.

Rechtstreeks van tabrlek

met garantie. BUzonder lage

pryzen.

Martex Holland B.V., KOU-
denhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-315300.

DESSO
'T INTERIEUR,

Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIE.S:

A. UITMAN.
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar !

KUNSTGEBITTEN
SPOEUREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, Uaarleni.

Telefoon (023) 31 GO 92.

VOOR UW PlllVé.

VERENIGINGS- EN
HAiVDELSDBUKWERK
Drukkerij F. M. T. Dennen
Schoolstraat - Tclefc 8S«Ï

Te koop:

3-OEüRS LINNENKAST
blank ahorn hout, i.g.st.

Telefoon 3403.

Krijgt U gasten?

Geen bezwaar?

Wtl VEEHUBEN:
bedden, ledikanten, dekens.

tafels, stoelen, glaswerk,

porccleln enz. voor elke

gelegenheid!

Ook vetltmir van leuke en
pralctlscho holsbars.

DORPSPtiEIN 2 - TEL. 2104

ot 3713. Privé na 6 uur 6658.

\'l

m

'i i
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OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP <— OPHEFFINGSUITVERKOOP
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Totale opheffings-uitYerkoop MODEHUIS JACKY
GROTE KROCHT 23, ZANDYOORT. TELEFOON 4475

Alles moet weg, daarom geven wij op alle artikelen een zeer hoge korting van maar liefst

10 pet tot 50 pet
Ons pand heeft reeds een nieuwe huurder, dus alles m oet er 20 snel mogelijk uit.

Enkelevoorbeeldenvan de zeer lage prijzen:

ZEER GOEDE KWALITEIT
VOOR EEN LAGE

PRIJS

ROK JEANSPANTALONS f 25,00 TRUIEN en VESTEN vanaf . ƒ 5,00

BLOUSESvanaf ƒ 14,75 DAMESROKJES vanaf . ..... . ƒ 15,00

De hoge kortingen gelden natuurlijk ook s/oor onze merkjaponnen o.a. Maaglotus— Giro— Anko, Deux.pièces, mantels en regenmantels. •

O
v>

o
O

I

O

OMe

5
OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP — OPHEFFINGSUITVERKOOP <-

VLEESCENTRALE ,DE PURMER'
Geopend iedere donderdag - vrijdag - zaterdag

Wij verkopen vers Hollands vlees tegen

GROOTHANDELSPRIJZENÜ

HIERONDER EEN GREEP UIT ONZE AANBIEDINGEN.

Mooie

schouder-

karbonade

kilo 6.28

Ossestaart

voor een heerlijke pan
soep

500

gram 1.48

Magere

runderlappen

kilo 8.98

Mooie

kilo

runder-

borstlappen

6.48
Doorregen

varkenslappen

kilo 4.48

Filé

Americain

150

gram 1.18

Runderlever

om te koken en te

bakken

kilo 4.98

10 kakelverse

eieren
overal 1,59

Bij

ons 1.09

Vleesgehakt

half om half

kilo 4.98

Supermalse

runderbiefstuk

kilo 14.98

Magere

varkenslappen

kilo 6.98

Lamsbout

met een klein beentje

kilo 8.98

Mooie

runder-

riblappen

kilo 8e2L8

Saksische

smeerworst

200

gram 1.39

Runderhart

voor hond en poet

kilo 3.48

Metworst
ongelooflijk lekker

per

stuk 1.98
Tevens zijn wij ruim gesorteerd in kogelbiefstuk, lendehaas, schnitzels, varkensfilet en alle soorten fon-

duevlees.
NU OOK HALTESTRAAT S, ZANDVOORT.

jaar-van-de-vrouw-aanbieding:

INDESIT.

SUPER'VAATWASSER
De gezinsvaatwasser om dagelijks plezier van te hebben

ie roestvrijstalen interieur

voor langere levensduur
* volledig automatisctn met

dubbel stel sproeiarmen

ir simpele bediening voor

zes volledige programma's
ü geschikt voor l<eukeninbouv/,

gemakkelijk te installeren

ir volkomen veilig door...

KEMA-KEUR

NORMAAL GELDENDE
VERKOOPPRIJS inkl. BTW ƒ 999,-

M.

Jaar-van-de-vrouw-prIjs (inkl. blw)

* en inklusief GRATIS deskundig advies

Zolang de voorraad strekt bij uv*

vakiiandelaar/specialist:

TEGH. EUR. A. VADER,
Werkplaats Prlnsesseweg 52A, telefoon 02507/6747.

Showroom Deken Zondaglaan 53, Vogelenzang, tel. 02502/6667.

'^^^^ji^m^-is-^^^m^^^i-^^^^^^is^^j^^^^^

„Husqvarna" grasmaaiers,

al jarenlang de onbetwiste

toppers.

30 cm maalbreedte ƒ 120,

—

55 cm maalbreedte f 129,50

40 cm maalbreedte ƒ 136,50

Voor kleine tuinen: SCHLEMPER
GRASMAAIERS vanaf ƒ 62,—

J.H.VERMEIJSB.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haitestraat 1, Zandvoort. Tel. 5204.

FA.LBALLEDUX&ZII.
CORDPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BSHANOWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEDTAFUT, oA' Hatema, Desso, E.V.T.,

PIoeKtaplJt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Unoleoms B^ommenle— VUteeU—
Balatred— Tapiflez— Bengafelt tegels.

Alles voor nw woning

!

Luxaflex jaloozieën — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

RESTAURANT REGINA

vraagt voor het a.s. seizoen

COMMIS DE RANG
inl. Kerkstraat 38, tel. 3562.

AOG. V. d. MME
Marisstraat 15a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRMF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekledfng
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.
,

AH»

Verenlods Lektuur
Bedrijven B.V. )•

een aynamisoh eterk
groeiend handels-
bedrijf. Waarin
oppenomen:
de boeken- en
tijdachrlttenlmporteufs
Van Oltmar.
Meutentioff-Bruna,
van Qelderen. het
rsndelijk rftfsal-

bedrlir AKo «n ds
Oroothandelebedrilvm
ALC.
Dfl V.LB. Is modem
gehuisvest aan de
Oostelljfce Handed-
kade 11, Amfterdam.

Voor onze lektnunvinkel
op bet KERKPLEIN te
ZANDVOORT vragen vö
met spoed een:

VERKOPER/

VERKOOPSTER

voor de periode van he-
den tot 15 september a.s.

U dient bereid te zijn uw
werkzaamheden in wlssel-
dlensten te verrichten.

De openlngstyden van de
winkel zijn: maandag t/m
zondag 9.00-22.00 uur.

wy bieden u een goed sa-
laris, 7,25% vakantietoe-
slag en een onregelmatig-
heidstoeslag.

Geïnteresseerden verzoe-
ken wU telefonisch of
schriftelijk kontakt op te
nemen met de afdeling
personeelszaken.

Ons adres is:

AKO B.V.
Oostelijke HÉindelskade 11,

Amsterdam-O.

Telefoon 020-252145.

GEMEENTE WATERBEDRIJF

-

ZANDVOORT

SPOELEN BUIZENNET

Wegens het spoelen van het buizennet aal in
de navolgende nachturen de waterdruk zeer
gering zijn.

Het spoelen voor ZANDVOORT vindt plaats in

de periode:
MAANDAG 14 april t/m VRIJDAG 18 aprü a.s.

van 23.30 uur-5.15 uur en
nxAANOAG 21 april t/m VRIJDAG 25 april a.s.

van 23.30 uur-5.15 uur.
Het spoelen voor BENTVEIiD vindt plaats op
maandair 28 april a.s. van 23.30 uur-4,00 uur.

Men gelieve in deze periode 's nachts zo wei-
nig mogelijk water te tappen of anders wat
water in voorraad te nemen.

1®T C°

Een Peugeotfiets is eea wonder op twee
wielen. lichtgewicht supersnel, met
of zonder versnellingen in race- of ]

toermodellen, maar allemaal: echt frans.

Geconstrueerd met wielrennerservaring

daar staat de naam Peugeot al meer dan
100 jaar borg voor.

één model uit onze koUektie is:

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal • Telefoon 023-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

. Geen lidmaatschap.

DIENSTVAN PUBLIEKE WERKEN
GEMEENTE ZANDVOORT

Nieuwe regeling voor het ophalen van

GROF HUISVUIL en het storten van PUIN

Ingaande 16 april a.s. voor de wijk waarin op maandag en donderdag
het huisvuil wordt opgehaald, en ingaande 23. april a.s. voor de wijk
waarin op dinsdag en vrtjdag bet huisvuil wordt opgehaald, zal mede
In verband met het sluiten van het stort aan de VondellaAn, een
nieuwe regeling van kracht worden voor het ophalen van grof huls-
vuil en het storten van puin. Ook voor het ophalen van grof huisvuil
zal In het vervolg de gebruikelijke wijkindeling voor het normaal
huisvuil worden toegepast. In de belde wijken zal bet grof huisvuil
tweemaal per maand worden opgehaald, t.w. op de eerste en derde
woensdag van de maand in de wUk waarin op maandag en donderdag
het hulsvuil wordt opgehaald, op de tweede en vierde woensdag van
de maand In de wljk waarin hulsvuil op dinsdag en vrijdag- wordt
opgehaald.

Voor het ophalen van grof huisvuil, hetgeen gratis zal geschieden,
gelden de volgende voorwaarden;

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gebundeld te worden. De bundels
mogen niet langer zijn dan 1,25 meter en niet zwaarder dan 40 kg.

Grote stukken, die niet op eenvoudige wijze uit elkaar genomen of
gebundeld kunnen worden, mogen niet groter zijn dan 1,25 x 0,80 x
0,80 ra en mogen niet zwaarder zijn dan 50 kg.

Bundels en grote stukken moeten door één man zijn te hanteren.
Het grof huisvuil dlent,vop de dag waarop dit zal worden opgehaald,
uiterlijk om 7.30 uur, doch niet eerder dan 6.00 uur, op de rand van
het trottoir te worden geplaatst. Fer keer mag niet meer dan 2 m3
grof huisvuil worden aangeboden.

Huisvuil dat blJ de normale hulsvuilinzameling kan worden aange-
boden, evenals niet gebundelde kleine voorwerpen, puin, glas, schroot
e.d. zal niet worden meegenomen.

Materialen afkomstig van sloop en bouwwerkzaamheden, van zowel
aannemersbedrijven als van particnlteren, worden niet als grof hnls-
viül aangemerkt en mogen derhalve niet worden aangeboden.

Voor in de gemeente Zandvoort woonachtige particulieren bestaat de
mogelijkheid om kleine hoeveelheden puin (minder dan ^,• m3) te
storten op een daartoe ingerichte plaats op het terrein van de remise
van de dienst van publieke werken, Kamerlhig Onnesstraat 21, al-
hier.

De remise van publieke werken is daartoe geopend op werkdagen van
7.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en 's maandags-
avonds van 16.00 tot 19.00 uur.

Kleine hoeveelheden puin, zoals hierboven omschreven welke te zwaar
zijn om met handkracht te worden geladen, mogen worden gestort in
het overlaadstatlon op woensdagen dat grof huisvuil wordt opgehaald
van 7.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

De directeur, Ing. C. H. Vogfc.
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A. G. Burger stopt na 28 jaar met slagerij

Zandvoort zou op z'n mooist

zijn als een vissersdorp

Ga je naar dat rotvolk?

vroeg men in Amsterdam

;^.:.:-/H'

ZANDVOORT — Acht maanden voordat de heer A. C. Burger een

halve eeuw slager zou zijn geweest, heeft de vijfenzestig jarige Am-
sterdammer het slagersbijltje er voorgoed bij neergelegd. Na acht-

entwintig jaar in de Haltestraat gezeten te hebben heeft hij zyn sla-

gerij aan de Haltestraat 3 verpacht aan hv. de Purmer, een groot-

handel die in acht h negen zalsien met magere vleesprijzen werkt door

de gespecialiseerde verkoop in kilo's.

In zün achtentwintig Zandvoortse Jaren

heeft de heer Burger zich altijd ingezet

voor de middenstanders. Negen jaar was
hy sekretarls van de katholieke mldden-
standersvereniglng 'De Hanze'. Vier jaar

was hij voorzitter van die vereniging

tot het moment, dat 'De Hanze' besloot

samen te werken met de handelsvereni-

ging. Voortaan kende Zandvoort één
middenstandersvereniging en wel de
federatie handelsvereniging/Hanze.
Voorzitter werd Henk Oonk en vice-

voorzltter A. G. Burger.

Rotvolk
Nu de heer Burger geen winkelier meer
is, denkt hU erover om nog dit jaar

te bedanken als bestuurslid. Dan sluit

hü een periode af, waarvan hy zegt dat

het een erg fijne en mooie tyd is ge-

weest. En zo'n uitspraak had eigenlijk

geen Amsterdammer van achtentwintig

Jaar geleden verwacht, want toen hy
naar de badplaats verhuisde kreeg hy
dikwijls in één van zijn zes zaken, die

hij met zyn twee broers in Amsterdam
dreef, te horen: 'Ga Je naar Zandvoort,
naar dat rotvolk?'
'Gelukkig bcb ik me van die opmerkln-
Sen niets aangetrokken' zegt de heer
Burger in de werkkamer van zün hoek-
huis met uitzicht over de duinen aan
de Frans Zwaanstraat 64.

'Ik vond het direkt al prachtig in

Zandvoort. In die tijd kwam de wethou-

der brood bij Je brengen en bimien de
kortste tyd kende Je iedereen. Zelfs de
burgemeester met wie Je wel eens op
straat stond te praten. Dat vond ik ge-
weldig, want In Amsterdam kenden we
dat niet. Ik zie me al de burgemeester
van Amsterdam op straat aanhouden.
Daar moet jè zelfs een lange officiële

weg bewandelen om een ambtenaar te

spreken te krygen. Nee, spyt heb ik

nooit gehad, dat ik naar Zandvoort ben
gekomen en ik ben ook niet meer van
plan om nog eens van woonplaats te

veranderen.'

Waar de heer Burger wel spyt van heeft

is de opbouw van Zandvoort, die in zyn
ogen afbraak is. Kritiek heeft hy ech-

ter niet, want hy zegt zelf aan die af-

braak te hebben meegedaan, al was hU
er zich toen niet van bewust. Toen de
heeft Burger na de oorlog in zand-
voort een slagery begon in het pand
waar de winkel van opticien Looman
gevestigd is, kende hy de badplaats als

een rustig dorpje omgeven door zee

en duinen. De heer Burger kende zand-
voort als het dorp aan de Noordzee-
kusfc, waar je de rust terugvond, die Je

in Amsterdam zo miste. Geen hoge flat-

gebouwen, geen warenhulzen en geen
lange brede straten.

Verpest
'Als ik het Zandvoort van nu bekyk,
vraag Ik me af, of we het In al onze

yver wel goed gedaan hebben. Ik vraag
me af, of we In Zandvoort de sfeer

brengen, die de mensen zoeken. In het
Zandvoort van nu komen de toeristen

in tegenstelling tot de vooroorlogse ja-

ren, niet meer uit hun gewone sfeer.

Zandvoort kent nu evenals de grote
steden warenhuizen en flats en ik ge-

loof dat we Zandvoort, ook al meenden
we het nog zo goed, verpest hebben.
Vroeger heb ik het zelf ook niet gezien,

maar ik ben ervan overtuigd, dat Zand-
voort op zyn mooist is, als er alleen

maar vissers wonen. Nu is het verste-

deiykt, het is een exploitatie geworden.'
De heer Burger vindt het jammer dat
Zandvoort zich zo ontwikkeld heeft.

Hy geeft toe, dat ook hy vroeger zyn
best heeft gedaan om van Zandvoort
zakeiyk iets te maken, maar zo zegt hy

:

'achteraf, geloof ik dat we het verkeerd
hebben gedaan. Vroeger waren de ho-
tels toch ook vol. Nu zyn we echter
met onze Zandvoort promotion op het
punt gekomen, dat we wel moeten door-
gaan.
Het circuit zal nu wel een ckonomlsclie
noodzaak zyn voor Zandvoort, maar ik

geloof nog steeds niet, dat het de be-
langrykste factor is, waarop we ekono-
mlsch |draalen. Voor my biyft de natuur
de voornaamste factor voor de bad-
plaats. Zandvoort is eigeniyk iets ongc-
loofiyks. Wat ligt het niet geweldig tus-

sen de natuurreservaten. De Kennemer-
duinen, de waterleidingduinen zee en
strand. Ik houd van. wandelen en in

myn leven heb ik heel wat streken ge-
zien, maar een weg zo mooi als de Zee-
weg Is er volgens mi) over de gehele
wereld niet te vinden.'

De heer Burger houdt van de natuur en
hy zou het verschrikkeiyk vinden, als

er een nieuwe snelweg naar Zandvoort
zou komen. De oplossing voor het ver-

keersprobleem ziet hU liggen op de

Zandvoortselaan. Als de heer Burger het
voor het zeggen had, zou hij de Zand-
voortselaan verdelen in drie banen;
in de morgen de verkeersstroom over
twee banen binnenlaten en na de mid-
dag over twee banen terug.

Het behoeft geen betoog, dat de heer
Burger een groot voorstander Is voor
het behoud van het dorpse karakter
van de badplaats. 'We moeten onze
handen dichtknypen, dat we nog een
echte dorpsstraat hebben als de Hal-
testraat. Als we de Haltestiaat gaan
verbreden, is het met de laatste dorps-

hopfdstraat van Zandvoort gedaan.'
In de Haltestraat heeft de heer Burger
achtentwintig Jaar een slagery gehad.
Eerst op nummer vyf, maar toen het
pand voor een slagery te klein bleek en
hy de kruidenierszaak op nummer drie

kon kopen, werden de vleeswaren over-

gebracht naar Haltestraat 3.

Metroiiiarkt

Van de heer Burger kwam het plan om
Zandvoort Nieuw-Noord aan een over-

dekte markt te helpen. Het plan zag er

goed uit. Voor de bouw van de overkap-
phig was slechts een ton nodig. De teke-

ningen werden gemaakt door ir. Wa-
genaar en by het aanschouwen van de
tekeningen toonde burgemeester Nawyn
zich erg enthousiast. De burgemeester
had er al de naam Metromarkt voor ge-
kozen en vanwege de niet al te hoge
kosten leek de zaak te realiseren.

De metromarkt zou verryzen aan de
Plemlugstraat. Een Metromarkt kom-
pleet met kindercrèche, gezondlieids-
centrum, postkantoor en allerlei markt-
wlnkeltjes van winkeliers uit het dorps-
centrum. De heer Burger: 'Met die me-
tromarkt zag ik het kopen als een vorm
van rekreatie. Als we voldoende winke-
liers met animo haddon gehad, was de

metromarkt er ook gekomen, maar he-
laas kregen we niet voldoende deelne-

mers. Gezameniyk iets realiseren is he-
laas erg moeiiyk, omdat de wmkelier
nu eenmaal een individualist is.'

Nu de heer Burger de pensioengerech-
tigde leeftyd heeft bereikt vindt hy het
fyn, dat hy zich weer aan zyn hobbies
wandelen en lezen kan wüden. 'In de
omgeving van Zandvoort zyn ongeloof-
lyk veel mooie plekjes' zegt de natuur-
liefhebber.

In liet dorp zijn de mooie piekjes

schaars geworden volgens de heer Bur-
ger en iiy zegt: 'Eigeniyii hebben wti
zakenlieden Zandvoort zelf verpest. Met
bouwen en trouwen is het nu eenmaal
zo, dat je later pas ziet of je er goed
aan gedaan hebt.

Van trouwen hoef ik geen spüt te heb-
ben, want ik heb een fijn gezin, maar
ot ik ook zo gelukkig mag zijn met de
bouw in Zandvoort: Ik twijfel eraan.

Nu de lieer Burger meer tyd heeft,

gaat hy zich weer inzetten om geld

büeen te krygen voor de leprabe-

stryding en üi het kader van de le-

pra-aktie bestaan er plannen om een
expositie van beelden te houden in

de Zandvoortse tuinen. Momenteel
worden kimstenaars aangeschreven,
die tegen een bepaalde vergoeding
hun beelden tentoon kunnen stellen

in dé tuinen. Aan de hand van een
routebeschryving met katalogus kun-
nen geïnteresseerden dan de beelden
bezichtigen en eventueel kopen. Een
klein percentage van de verkoopprys
gaat naar de leprabestrydlng. De
heer Burger is penningmeester van
het plaatseiyk komltee voor de lepra-
bestrydlng.

'^I

' A.

Heriiineringen aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD
Kostbare graftombe
Hierbij toon ik u nog een fraaie opname
van de graftombe van Paulus Iiooi, een
Amsterdams koopman die op 6 november
1722 de ambachisheerlijkheid Zandvoort
kocht en op 31 mei 17Z3 als ambachts-
heer van Zandvoort werd ingehuldigd.

Hy overleed op 14 oktober 1753 en werd
met grote statie in de grafkelder In de
Hervormde kerk bygezet. Hyzelt had de-

ze fraaie grafkelder laten bouwen, die in

de loop der eeuwen met grote zorg werd
omringd door de kerkvoogdy, want het

was een kostbaar monument, fraai van
opzet, steunend op echt marmeren pila-

ren en consols en fraai yzeren smeed-
werk.
Het was dan ook geen wonder dat in de
bezettlngstyd, toen de toestand ook in

Zandvoort steeds benarder werd, maat-
regelen werden genomen, om deze liisto-

risohe grafkelder voor het nageslacht te

behouden. Men liet met uiterste zorg het
bouwwerk afbreken en de onderdelen

werden begraven in de kerktuin. Na de

oorlog werd dit alles weer opgegraven en
het moniunent in zyn oude glorie her-

steld, waar hetnü nog altyd sterk de

aandacht trekt.

Schatkamers

Wat slechts weinigen onder u bekend zal

ziln is het feit, dat in de jaren 1940-'45

cp Zandvoorts grondgebied een gewelöSg

grote schat aan kunstwerken, afkomstig

uit Nederlandse musea en partlkuliere

verzamelingen aanwezig was.

Kort voor de oorlog waren er door dl-

rekteuren van diverse musea en door het
Ryicsbureau voor Monumentenzorg al

plannen gemaakt om in geval van oorlog

vele in Nederland aanwezige kunstschat-

ten naar veilige plaatsen te brengen of

tenminste uit de steden (strategisch ge-

vaariyke plaatsen) te verwyderen.

Aan de verwezeniyklng van die plannen

werd na mei 1940 In versneld tempo ge-

werkt. Zo werd by Zandvoort half juli

1940 begonnen met de bouw van kluizen

in het duincomplex van de Amsterdamse
waterleiding. Veertigduizend kubieke me-
ter zand moest worden uitgegraven, die

na de bouw weer werden teruggestort en
aldus een beschermende laag vormden
van twaalf meter dikte. In het voorjaar

van 1941 was deze bouw klaar en kon-
den vele kunstschatten naar Zandvoort

worden overgebracht. Slechts een hand-
jevol ingewyden wist ervan. De schllde-

(Adv. ingez. Meded.)

üw vertrouwd adres voor

PIANO'S

tevens vakkundig stemmen
en repareren.

Pianospecialisf

DE JONG
Rijksstraatweg 67 — Haarlem.
Telefoon 023-263081.

rycn werden opgehangen op dicht naast
elkaar geplaatste uitschuitbare rekken,
waardoor een voortdurende kontrole op
de toestand mogeiyk bleef.

Musea-inveiitarissen

Naar Zandvoort werden toen vele bezit-

tingen overgebr^ht van onder andere
het museum Booymans uit Botterdam,
het Maurltshuis te Den Haag, het Frans
Hals en Teylers museum in Haarlem, het
Haags Gemeente museum en musea in
Leiden, Alkmaar, Dordrecht, Gouda,
Hoorn en Leeuwarden. Onder de kisten,

die door de lange gang de kluis werden
binnengedragen, waren ook enkele kisten
uit het Ryksmuseum van Oudheden te

Lelden, die mummies bevatten.
Vele eeuwen geleden waren deze mum-
mies in de Egyptische woestyn in de
koningsgraven geplaatst en nu werden
ze in de Zandvoortse duinen opnieuw
onder het zand geborgen. Verder werden
naar Zandvoort ook enkele bezittingen

van Koningin Wllheimina, (onder meer
de wandschilderingen uit het Huis ten
Bosch) en handschriften en zeldzame
boeken van de Koninkiyke Biblotheek
uit Den Haag naar onze gemeente over-

gebracht.

De beer H. P. Baard, toendertUd direk-

teur van bet Frans Halsmuseum te

Haarlem, die belast' was met het toe-
ztcitt op de geëvacueerde kunstwerken,
vertelt in zijn verslag: "Kunst in schuil-
kelders* (uitgegeven te 's Gravenhage in

1946) over de bezoeken door Duitse ge-
neraals aan het Zandvoortse depot,

waarbij deze Welirmachls-opper-offlcie-
ren meer aandacht badden voor het ge-
wapend beton, (want tenslotte kwamen
zy daarvoor) dan voor de vele kunst-
schatten. In februari 1942 werd de kluis

bezocht door de Bijksconunissaris Sej-s

Inquart en door de Wehrinachisbefchl-
baber Cbristiansen.

Het lag in de bedoeling van deze Welir-
machtsmensen, de gehele kuststrook —
waarin ook deze Iduis lag — voor te be-
stemmen om deel uit te maken van de
volgens hen 'ondoordringbare Atlantic-
wair, de degeiykheid van deze 'kimstbun-
ker' was hun daarom niet onwelgevallig.

Doch juist daarom moesten in de ''barre)

winter van 1941-1942 plannen gemaakt
worden om deze kunstwerken te verwy-
deren, want stel, dat het tot een aanval
op deze kustverdediging zou komen, dan
lag de zaak daar zeker niet veilig meer.
Er werd toen een nieuwe ruimte gevon-
den in een kluis, die begin 1942 gebouwd
werd by Maastricht in de Sint Pleters-

berg en in tifdeiyke bewaarplaatsen rond
Steenwyk.
In het voorjaar van 1942 waren de Zand-
voortse duiiidcpols dan ook leeg gehaald
en was veel van dit nationale kunstbezit

naar veiliger plaatsen elders in ons land
overgebracht. Toch was nog een deel er-

van in Zandvoort achtergebleven en tot

grote vreugde van bezorgde museum-di-
rekteuren kwam begin 1943 de plotselin-

ge mededeling, dat de verlaten depots In
Zandvoort weer opengesteld konden wor-
den voor het opbergen van kunstvoor-
werpen en archieven. Vooral Jhr. D. C.
Roëll, toen directeur van de Amsterdam-
se Gemeente musea, maakte van de
ruimte in de Zandvoortse duinen ge-
bruik.

Verder kwamen er nieuwe voorwerpen
uit het Frans Halsmuseum in Haarlem,
uit Utrechtse en Rotterdamse musea, uit

de Koninkiyke paleizen, het Konlnkiyk
Huisarchief, de ryke verzameling van het
Zeeuwse Genootschap en vele kostbare
handsclu-iften eu oude drukken uit de
Amsterdamse Universiteitsbibliotheek,
alsmede de Koninkiyke Bibliotheek. Van

deze laatste instelling kwamen
hi juni 1944 nog 62 kisten met
zeer byzondere middeleeuwse
handschriften. Ook 'werdeu In
deze ruimte toen de ramen uit

de Oude en Nieuv/e kerk te Am-
sterdam en de kerkcnvan Gou-
da, Edam en Bloemendaal ge-
plaatst.

Zo werd het, mede dank zy en
tydeiyk verbiyf In Zandvoort,
mogeiyk dat een groot deel van
hèt Nederlandse kimstbezlt de
oorlog ongedeerd Is doorgeko-
men en nu weer als openbaar
kunstbezit in oude glorie is her-
steld.

(wordt vervolgd)

Op verzoek van Wurf-leden

Voorzitter Steen

blijft no2 een jaar

ZANDVOORT — Afgelopen maandagavond hield, de folklorevereniging 'De Wurf'

in hotel Keur een zeer druk bezochte jaarvergadering. Het belangrUksle resultaat

van deze bijeenkomst was wel dat de voorzitter, de heer J. A. Steen, op sterke

aandrang van de leden besloot het voorzitterschap nog ccn jaar te bekleden. Aan-
vankelUk had de heer Steen gesteld dat hU niet op zyn stoel wilde 'vastroesten',

vandaar dat taü graag zün plaats wilde afstaan aan een jongere kracht. Het me-
rendeel van de vergadering voelde hier niets voor en er werd afgesproken dat de

vereniging dan volgend Jaar een nieuwe man zal voordragen.

In zyn openingswoord had do voorzitter

__^_^__^____^__________ zyn 'vreugde uitgesproken over het feit

dat er zo'n groei en bloei in de vereni-

ging zit. De sekretaris van de vereni-

ging, de heer H. Gansner, gaf een gede-

tailleerd overzlclit van de aktivileitcn

waar De Wurf het afgelopen jaar aan
had deelgenomen en hy herhmerde te-

vens aan de zeer sulcsesvoUe toncelavon-

den met het stuk 'De Moriaan In de

Noordbuurt'.

Ook het verslag van de penningmeester
viel by de leden In goede aarde, want
het bleek dat de financiële basis van De
Wurf momenteel wel erg gezond Is. De
sekretarls en do tweede pennlngmeeste-
resse, mevrouw M. Molenaar, werden
herkozen voor een periode van twee
jaar.

Vervolgens werd er uitvoerig gediskus-
sleerd over het kleding- en sleradoiibezit

en de mogeiyklieid dit koUekticf te ver-

zekeren. Op voorstel van de volksdans-
groep werd besloten een goluldslnstalla-

tle aan te schaffen die kan worden ge-

bruikt by de repetities en uitvoeringen.

Verder kreeg de groep veel lof toege-
zwaaid voor haar regelmatig optreden in

een groot aantal Zandvoortse hotels. De
voorzitter noemde deze optredens een
uitstekende bijdrage in de 'Zandvoort
promotion'.

BURGERLIJKE,
STAND '

Ondertrouwd: Jean-Marc Kdith Alain
Althulsius en Renske Althulsius; Willem
Jacob Gerard van der Heyden en Carla

van der Kruk.

Gehuwd: Johannes Adrianus Sandber-
gen en Joke Patrlcla Paap; Peter Augus-
thius Schrader en Ingrid Koper; Ber-
nard Hendrik Gooyer en Hendrlka Jaco-
ba Bluys.

Overleden: Anna Comelia van Loon, oud
78 jaar, geh. gew. met H. M. G. v. d.

Bosch; Comelia Johanna Vis, oud 83

jaar, geh. gew. met v, d. Flier.

Overleden buiten de gemeente: Oerrit
Hendrik Heek, oud 81 jaar, geh. met C.

M. Driehulzen; Arie Koper, oud 71 jaar,

geh. met D. Roode; Begina Wolf, oud 88

jaar, geh. gew. met H. Leek.

Kinderoperette

in De Krocht
ZANDVOORT— De klnderoperettevere-
niging 'Jong Zandvoort' zal haar jaar-
lykse uitvoering geven op zondag 13 april

in gebouw 'De Krocht', aanvangend om
20.00 uur.

Opgevoerd zal worden 'De ondeugende
watemlml'.

ZANDVOORT — Voor de maand april

wordt de koffiekamer van de kerk mor-
gen gehouden op dinsdag 15 april om 10

uur.

Gastspreekster in het jeugdhuis achter
de Hervormde Kerk is de inspektrice van
politie te Groningen Carla van Marls,
die zal spreken over het onderwei-p: Het
werk van de recherche.

Winkeliers

vergaderen
ZANDVOORT — Dbisdagavond om 20.15

uur wordt de vergadering van de fede-

ratie bandcivereniging/hanze voortgezet

in de grote zaal van restaurant Zomcr-
lust.

Donderdag 20 maart werd in restaurant
De Kousepaei de vei-gadering geschorst,

omdat een viertal bestuursleden waren
afgetreden, nadat bekend was geworden,
dat de leden het bestuurslid Jo Pas her-
kozen hadden. De ïler bestuuj'sleden

hadden vooraf laten weten, dat zy op
zouden stappen als de heer Pas herko-
zen zou worden omdat zy niet meer sa-

men wensten te werken met het be-
stuurslid.

Was er op de laatste vergadering 1 te-

genkandidaat, voor dinsdagavond heb-
Ijen zich drie bestuurskandidaten ge-

meld te weten Teun Dam, Gerard Ver-
steege en Jan Seysener.

Na de bestuursverldezing zullen onder
meer worden besproken vaststelling kon-
tributie, bespreking VVV in verband met
de vestigingsplaats van een nieuw VVV-
kantoor en de medewerking aan de leest-

week.
Voorts Is er een protest van enkele
Kcrkstraatwinkeliers te verwachten, zy
zouden zich gedupeerd voelen door de
'afsluiting van de Kerkstraat voor alle

verkeer.

Op jaarvergadering

Ambtenaren

worden

gehuldigd
ZANDVOORT— Maandag 14 april wordt

in het Gemeenschapshuls aan de Louis

Davidsstraat de Jaarvergadering gehou-
den van de algemene bond van bejaar-

den afdeling Zandvoort. De agenda die

om 20 uur wordt behandeld luidt als

volgt.

1. Opening.
2. Notulen:

3. Eventueel ingekomen stukken.

4. Jaarverslag sekretarls.

5. Jaarverslag pemiingmccster, alsmede
verslag kaskontrolekommlssie.

6. Bestuursverkiezing: Periodiek aftre-

dend zyn: J. Bos. R. Bijster, D. Heynen,
J. V. d. Reyden en C. Koper, zy stellen

zicii herkiesbaar, uitgezonderd J. Bos.

Tot voor de aanvang van de vergadei'ing

kunnen nnmen van andere kandidaten
worden Ingediend
7. Verkiezing kaskontrole-kommissie. Zit-

ting hebben: P. Aay, B. KoiTer en L, v,

d. Werff.

8. Verkiezing leden en plv. leden voor öe
dlenstkommissle van de Dienst van Pu-
blieke Werken. Aftredend zyn: J. G. Bl-

senberger en D. A. Heynen, leden; E. v.

Koningsbruggen en K. A. Visser plv. le-

den.
9. Verkiezing leden en plv. leden kom-
missie Georganiseerd Overleg Gemeente
Zandvoort. Aftredend zyn: J. G. Biscn-

berger en W. Hartlng, leden; A. J. v. d.

Reyden en C. C. Hoedt plv. leden, zy
stellen zich herkiesbaar.

10. Verkiezing leden voor de kommissie
van vertrouwenslieden PTT. Aftredend
zyn: L. H. Cohen en P. A. C. Paap. zy
stellen zich herkiesbaar.

11. Bondssekretarls H. Pont spreekt over

het aktuele onderwerp: 'De vrouw van
het Jaar en de vakbond'.
12. Huldiging van jubilarissen van het
jaar 1974 i.v.m. hun 50- en 25-jarig Ud-
maatschap van het NW. De Jubilarissen

zyn: G. V. joakel, H. Bos jr., mevr. D.
Citroen-de Wild, A. Drommel, K. Paap
en B. V. Vliet.

13. Rondvraag.
14. Sluiting.

Met oog en oor

de badplaats door
Sleclil voorjaar

Er zijn lieden in onze gemeente die

tot vervelens toe klagen en kermen
over hel Koude, natte en onaangena-
me weer van de laatste tijd.

Ze zeggen dat hel met Kerstmis war-
mer was dan nu en ze hebben nog
geiyk ook. Het kan zo mooi zijn in

deze vroege voorjaarstyd, maar öe

weergoden lijken niet met ons te zyn.

Ik kan het ook echt niet helpen, bes-

te mensen, want de natuur laat zich

nu eenmaal niet dwingen. En ten-

slotte is het tocli maar gelukkig: dat

wy er niels aan kunnen veranderen.

Het seizoen moet nog beginnen en

de zomer duurt nog lang. En u moet
maar zo donken: wat we nu krügen.

kunnen we straks wel vergeten. Ik
biyf optimist en hopen op een goed

en stralend seizoen.

Eulhousiasjnc

Het verbaast me wel eens hoe onze

verenigingen — dikwijls onder veel

onverwachte tegenslag — enthousiast

blüvcn doorgaan om het kulturclc

werk in onze gemeente verder uit te

bouwen.

Zondag voert de kinderopoiettevere-

niglng 'Jong Zandvoort' in liet vere-

nigingsgebouw 'De Kroclit' de kinder-

operette 'do ondeugdende waternimf'

op. U moest eens weten, wat eraan

voorafgaat, om zulk een opvoering tot

stand te brengen. Ik was daar deze

week weer getuige van toen de to-

neelvereniging 'Wim Hildering' bozig

was met repeteren voor de uitvoering
van de komische thriller van Wiiii

Bischot: 'Gesprek met Londen" die
zaterdag 19 apiil over het voetllclit

komt.
Twee, soms drie avonden per weck
wordt eraan gewerkt en dat is een
zware opgave. Maar nóóit dooft liet

enthousiasme, elke avond opnieuw
zet Men zicli voor deze taak en als u
vraagt 'waarom"? dan is er maar één
antwoord: 'liefde voor de vereniging

en het biyvcn streven naar een zo
perfekt mogelUkc uitvoering. Laten
wy dat waarderen en door onze be-
langstelling tonen. liet werk van onze
verenigingen op volie waarde te

schatten. Ze liebben er recht op. deze
enthousiastelingen, want tenslotte

werken ze toch voor onze Zandvoortse
gemeenschap.

Slagcrwcg

De heer A, G. Burger, de bekende
slager aan de Ilallcsiraat 3 (het Iiuis

met het fraaie (opgeveltjc) heeft zijn

harp aan de wilgen gehangen, of be-
ter gezegd: zijn slagersmessen aan de
muur.

Elders in dit blad leest u daar méér
over. Zo ongeveer dertig jaar heeft de

lieer Burger zyn slagerij in dit pand
gevestigd gehad. Pcrsooniyke vriend-

schappeiyke relaties werden in do
loop der jaren met deze energieke

middenstander door mü gevestigd en
dat noopt mü ertoe aan zyn vertrek

toch wel enkele pcrsooniyke woorden
te wydcn.
Ik sprak met de heer Burger en deze

vertelde my, dat hy tevens over-

weegt, zich uit het georganiseerde

middenstandslcven terug te trekken.

Jaren lang was hy voorzitter van 'De

Hanze', thans nog altüd bestuurslid

van de Federatie Handelsvereniging-
Hanze. Mensen als de heer Burger
zyn er slechts weinigen en Zand-
voort kan deze Middenstander maar
moeiiyk missen. 'Maar.' zo zegt luj,

'wanneer ik geen bedryf meer heb in

'

Zandvoort kan ik toch mociUjk deel

biyven uitiiiaken van het bestuur van
dit georganiseerde bedryfsleven' en
deze redenering is moeiiyk aanvecht-
baar. Maar toch ben ik ervan over-

tuigd, dat het in brede kring zeer

zou worden betreurd, indien de heer
Burger aan zün voornemen gevoJg
zou geven.
Hy is een man met uitsespi-oken be-

stuur.scapaciteiten, een man. die al-

tyd getoond lieeft een licidere blik te

hebben op de problemen van onze
middenstand. Il< sprak dezer dagen
zyn opvolger in de zaak, do chef van
de Punuereiider Vlcescenlrale. Ik
vroeg licm: Wat gaat de heer Bur-
ger nu doen?' Toen antwoordde hy
lacliend: 'die is voorlopig nog bezig

met het tellen van het geld. dat hü in

de dertig jaar verdiend heeft. D.iar
heeft hy nog minstens veertien da-
gen voor nodig. Daarna ziet hy wel
weer verder.'

Nu, wat de heer Burger in Zandvoort
verdiend heeft, daarover kan ik moei-
iyk oordelen. Ik weet alleen dat hij

een keiharde zakenman was. die

Zandvoort begreep en daarnaar han-
delde. Daarnaast was luj een man,
die opging en nog altijd opgaat in

zyn gezin en daarvoor leclt. Moet
zulk een man nu maar opeens uit

het georganiseerde zakenleven stap-
pen? Dat wil er by my niet in. Zand-
voort kan liem moeilijk missen, want
zün lieWere kyk op vele niiddcn-
standszaken en problemen hebben
menigmaal ten gunste Eowerkl. Daar-
om heer Burger: geniet van uw nisl,

niaar laat Zandvoort niet In de steek.
Biyf aktief meeleven met alles wal
onze middenstand aan gaat.

Nu ik het toch over de hcpr Biirgei-

heb: vóór my ligt het Zandvoorts
Nieuwsblad van 15 apnl 1954. Daarin
kwam ccn advertentie voor van Sla-
gery Burger. Ik laai er u enkele din-
gen uit horen: onder andere HeerUJ-
kc kalfsfi'icniideau ƒ 1.S8 per kilo. 200
gram Poik 49 et. Weckend-reclame:
100 gram Hani en 300 gram Saks G9
cl. Rcklamc ruudvct 'by vlce.si ÖOO
gram 60 cl. Nicrvel 500 gr. 75 cl. De
heer Burger zal wel even moeten
laclien, wauiiccr luj deze p'^yzcii leest.

En u waar.';cliyuiyk ook wel, want hol
leven is er nu niet bepaald goedko-
per op geworden.

Misselijk gcddc
Men kwam my vertellen, dat vorige
week uil do perkeu van 't Gasthuis-
hofje alle onlangs door Publieke Wer-
ken geplante vioolplantjes werden ge-
jat. De bewoners van het fraaie hofje
zyn er zeer verontwaardigd over en
myns inziens terecht. Van de daders
natuuriyk geen spoor. Wanneer zal

dit misseiyk gedoe nu eindelyk eens
een einde nemen? KUYPER SR.

. 't.'

•) i

\i



25 DONDERDAG 10 APRIL 197£

"©!{©"

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

RESTAURANT „DEWI"

Sfeervol en uniek is het restaurant

voor u die de Indonesische

gerechten prefereert of wil leren

kennen en apreciëren.

KLEINE HOUTSTRAAT 113,

HAARLEM. TEL. 023-321842.

Elk weekend toevoeging apart menu,

bovendien iedere dinsdag en

woensdag maaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65+-ers.

,RICHE" - ZANDVOORT
SPECIALlTEITENRESTAtfBANT - BAB

Voor al uw recepties en partyen
Badinrichting - Zonneterrassen - Sauna - Solari\un

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot

2.00 u. 's nachts. Bar geopend tot 3.00 u. s' nachts.

Boulevard Barnaart 67 - Telefoon: 02507-2553.

Hestaurant

DE HANEEALK
SMAKEUJKETEN

Chef kok
R. Duin

de eigenaar

Exclnsieve
keuken.

Bij ons uit eten,
iets om nooit meer te vergeten.

BOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

Restaurant W^
"De Oude Geleerde Man

Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

IJSSALON -PIZZARIA

'Le Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele

Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte v/elkom.

PIZZERIA RISTORANTE
ITALIANO

AALIDO
ir

Boulevard Barnaart 10, Zandvoort,
telefoon 02507-5440,

met een zeer uitgebreide Italiaanse keuken.

S.v.p. telefonisch bespreken.

TUTTE LE SFECIALITA ITALIANE
(alle Italiaanse specialiteiten)

VINI CaSALINGHI (originele Italiaanse wijn)
Div. soorten pizza's, ook om mee te nemen.

BENVENDTI — WELKOM.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaalseweg 3S (naast postkantoor),

Bloemendaal, telefoon 023-267374.

: 100 zitplaatsen, zasi voor recepties, bruiloften

en diners.

Alle gerechten kunnen afgehaald worden.
Onze gasten moeten tevreden zUn,

niet goed geld terug.

EIG. P. D. WONG.

£3

Exclusief

Excelent

axim
RAADHUISSTRAAT 4, HEEIVISTEDE

De geheJe week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas - Petlt Fondue • Zalm -

Saté enx.

Voor inlichtingen

over deze rubriek

kunt u bellen

02507-7166

023-289472

MMMWMMtMMMMMMM
DANSEN EN DINEREN
70 METEB BOVEN DE
ZEESPIEGEL.
Soires vrij., zat. en zon 19.30.

Matinee zon. 15 uur m.m.v. het
oriccst FRED STUGJpa.
2e paasdag oolc geopend.
Tevens matinee om IS uur in liet

Panoramarestaurant.
Bowling- en kegelbanen en
BlIJarlzaal. Dageüjlcs geopend.

BOUWES PALACE
Zandvoort. 02507-2144.• Zana

i

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Fran^aise Salie alWanger „La Reine" - Patisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

BIJ BOLLE -

BEKLEDINGSTOFFEN
o.a. Franse Gobelin v.a. . . 11,90 p.m.

Draion cord v.a 18,90 p.m.

RIbcord 150 breed v.a. . . . 17,90 p.m.

En nog duizenden nieter in tientallen

andere soorten.

BIJ BOLLE -

GORDIJNSTOFFEN
Franse damast van 21,50 voor . .11,90

2waredo^by van 11,50 voor. . . 7,95

Zware cretonne vanaf 4,95

Duizenden meters gordijnvelours
vanaf 15,90 p.m.

Kom kijken en overtuig u.

BIJ BOLLE - VRIJ ENTREE
Zijlstraat 8S b/d Grote Markt, Haarlem.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

kollektie echte DAMESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

KLEINE HOirtSTEAAT 11 — HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

Motorenrevisie VAN RIJN vof.

— Revisie en reparatie van— benzine- en. dieselmotoren— Krukas balanceren— Vermogentestbank
— Motorafstelstation
— Racc> en rallymotoren

(motorvermogenproefbank)
— startmotor-, dynamo- en— verdelertestbank

Amsterdamsevaarl 22
Haarlem— Telef. 025-32 14 48/31 21 17.

GLANDORPS
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Crenjéstraat 115, Haarlem
t/e De Vries

REFORM VOEDINC

WM EEN GOEDE BASIS VOOR%M UW GEZONDHEID
elixers en versterklngsmlddelen

b'.d, lUInbouwprodukten van Prossrpina

Demeter produXtep

dieetvoeding

diverse gransri

plantaardige KosmetlKa

Loverendale, Lima: en rpannabrood

dr, Voflel artikelen >

boeken over betere leet: en voedingswijze

dlyefse soorten tionlng

REFORM -DIEETHUIS

Zandvoortselaan 8o - Heemstede - Tel 023-287691

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR ALUW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit liet buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

DE WITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, BennebroekerdQk 205b, Croqnlns, Haarlemmermeer,

telefoon 033-283437. Let op juiste adres. NIET afslag Craqiüns-Industrieterrein,
naar voorbij Sigrnode, le nieuwe weg Unies, de middenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vrijdag koopavond van 7-9 nor.

Haarlem
Kleine Hontweg 11,

telefoon 023-313140.
's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselsetaadepletn 8,

telefoon 02S>376674.
's Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nienwstraat 184,
telefoon 02S50-13I20.

's Maandags gesloten.
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AUTO HENDRIKS
NIEUWS

OPEL SWINGER AKTIE
Opel Kadett Swingen kleur geel met groenen
sportstrepen, bekl. zwart/wit schaakbordstof,
radiaalbanden, sportpook, achterruitverwar-
ming, halogeen koplampen, sportvelgen. Ver-
koopprijs ƒ 10.684,—, NXT SWINGER voordeel
ƒ 825,— = ƒ 9.859,—.
Opel Kadet Swinger: kleur wit, bekleding
zwart/wit schaakbordstof, zelfde uitvoering
echter geen sportstrepen. Verkoopprijs
ƒ 10.504,—, NU Swlnger voordeel ƒ 825,— =
ƒ 9.679.—.
Opel Manta Swinger: kleur wit met 3 kleurige
sportstreep, bekl. zwart stof, 16 S motor, ra-
diaalbanden, achterruitverwarming, sport-
stuur, elek. klok, mistlampen voor, rode mist-
aohterlamp, sigarenaansteker, dag/nacht-
spiegel, sportwielen. Verkoopprijs ƒ 14.111,—

,

NU Swinger voordeel ƒ 650,— = ƒ 13.461,—.-

EX. FABRIEKS- EN
INRUILAUTOMOBiELEN

75 Opel Rekord 1900 Automatic: donkerbruin,
zwarte bekl., radio, raamantenne, hoofdsteu-
nen, sierlijsten, verstralers, rode mistachter-
lamp, brandblusser etc., 5500 km.
Nieuwprijs ƒ 17.321,— NU ƒ 15.500,—.
75 Opel Kadet Coupé De luxe: donkergroen,
zwarte bekl., vinyl dak etc, 600 km.
Nieuwprijs ƒ 11.997,— NU ƒ 10.600,—.
75 Opel Ascona 1200S: wit, rode bekl., radio,
mistachterlamp, brandblusser, etc.

Nieuwprijs ƒ 11.529,— NU ƒ 10.500,—.
75 Opel Ascona 1900SR: signaal blauw, zwarte
bekl., vinyl dak, mistachterlamp, brandblusser,
radio etc., 3.000 km.
Nleuwprlls ƒ 14.085.— NU ƒ 12.900,—.
75 Opel Manta 1600N: groen metallic, zwarte
bekl., radio, mistachterlamp, brandblusser, etc.

4.000 km. Nieuwprijs ƒ 13.825,— NU ƒ 12.600,—.
74 Opel Rekord 1700 Caravan: grijs, blauwe
bekl., radio etc. 14.420 km.
Nieuwprijs ƒ 16.320,— NU ƒ 13.750,—.
74 Opel Kadet Deluxe: goud metallic, zwarte
bekl., radio etc. 9.200 km.
Nieuwprijs ƒ 11.829,— NU ƒ 9.990,—.
74 Opel Commodore Coupé GS Automatic:
brons metallic, zwarte bekl., radio etc. 11.200
km. Nieuwprijs ƒ 24.707,— NU ƒ 19.750,—.
74 Opel Kadett Automatic 1200S; blauw me-
tallic, zwarte beid., radio etc. 9.300 km.
Nieuwprils ƒ 12.672,— NU ƒ 10.800,—.
74 Opel Manta 1600S Semiluxe: groen metallic,
zwarte bekl., radio etc. 13.800 km.
Nieuwprils ƒ 14.465,— NU ƒ 12.000,—.
74 Opel Manta 1900 Deluxe: beige rode bekl.,

radio etc. Nieuwpriis ƒ 15.305,— NU ƒ 13.000,—.
74 Opel Manta 1600N: goud metallic, zwarte
bekl., 12.000 km., radio etc.
Nieuwprijs /-13.779,— NU ƒ 11.500,—.
74 Opel Rekord 1900 4 deur deluxe: oker
zwarte bekl., radio etc. 13.000 km.
Nieuwprijs ƒ 17.196,— NU ƒ 14.250,—,
74 Opel Rekord 4 deur 2100 Diesel: brons me-
tallic, zwarte bekl., radio etc. 13.800 km.
Nieuwprijs ƒ 19.166,— NU ƒ 16.000,—.
74 Opel Ascona IGOOS Deluxe Automatic: don-
kerblauw, blauwe bekl., radio etc. 12.700 km.
Nieuwprils ƒ 14.545,— NU ƒ 12.500,—.
74 Opel Ascona 1600S 4 deur Automatic: don-
kerblauw, blauwe beW., radio etc.

Nieuwprijs ƒ 15.142,— NU ƒ 12.750,—.
74 Opel Manta 1900SK Ralley: brons metallic,
zwarte bekl., radio etc. 10.900 km.
Nieuwprijs ƒ 17.071,— NU f 14.500,—.
74 Vauxhall Magnum 2300: beige, beige bekl.,

radio etc. 8,900 km.
Nieuwprijs ƒ 15.699,— NU ƒ 11.750,—.
74 Commodore Ranger GTS Coupé: oker zwar-
te bekl., radio etc.

Nieuwprijs ƒ 26.132,— NU ƒ 18.500,—.
74 Oldsmobile 98 4 deur LS: donkerblauw,
blauwe stoffen bekl., stereo radio met 8 track
recorder, air condltioning, elek. ramen, elek.
verstelbare stoelen, radiaalbanden, elek. van
binnenuit te openen koffer, interval, ruiten-
wisserschakelaar, 8 cil, automatic, 10.200 km.
Nieuwprijs ƒ 41.900,— NU ƒ 29.900,—.
74 Opel Ascona 1600S Automatic: oker, zwarte
bekl. Nieuwprijs ƒ 13.579,— NU ƒ 11.500,—.
74 Opel Ascona IGOO S: oker, zwarte beid., 4.500
km. Nieuwprils ƒ 32.059,- NU ƒ 10.500,—.
74 Opel Kadett: zwarte bekl., 25.000 km.
Nieuwprijs ƒ 9.670,— NU ƒ 7.700,—.
74 Opel Manta 1900 Deluxe Automatic: wit,
zwarte bekl., vinyl dak, 14.500 km.
Nieuwprijs ƒ 16.617,— NU ƒ 14.000,—.
73 Opel Kadett: 8 x in div. kleuren en uitvoe-
ringen.
73 Opel Commodore Coupé.
73 Alfa Romeo 1600 GT Junior: rood, 35.000 km.
72 Opel Kadett: 6 stuks in div. kleuren en uit-
voeringen.
72 Opel Rekord 1700.

71 Opel Kadett: 4 x in div. kleuren en uitvoe-
ringen.
71 Opel Manta 1600 Deluxe.
71 Opel Rekord Caravan.
71 Renault R 12.

INRUIL MOTOREN
74 Honda CB 450: 8.800 km.
Nieuwprijs ƒ 4,930,— NU ƒ 3.950,—.
74 Honda CB 750 Tour: speciale lak, 4 in één
uitlaat, 6,500 km.
Nieuwprijs ƒ 7.890,— NU ƒ 6.500,—.
74 Honda CB 250: 4.500 km.
Nieuwprijs ƒ 4.099,— NU ƒ 3.150,—.
74 Kawasaki 250 Off the raod: 2.500 km.
Nieuwprijs f 3.989,— NU ƒ 3.100,—.
73 Kawasaki 900 Zl: rood met windscherm en
mistlainpen. Nieuwprijs ƒ 9.160, —NU S 5.600,—.
73 Kawasaki 900 Zl: geel.

Nieuwprijs ƒ 8.998,— NU ƒ 5.400,—.
73 Tamaha 350 R5F:
Nieuwprijs ƒ 3.990,— NU ƒ 2.800,—.
Praktisch gloednieuwe Skelter/Kart Landia
met nieuwe PariUa motor, nooit mee geraced,
ƒ 1,950,—.
SPECIALE AANBIEDING: .

Opel Blitz Bestelwagen, type K4276 NZ, 6 cil.

benzine, met extra verhoogd dak, wielbasis
3 m. De 3 laatste die wij bij de fabriek konden
kopen. Nieuwprijs ƒ 20.939,— NU ƒ 16.500,—
(Deze auto is gloednieuw).

Geopend iedere dag van 9-18 uur.
Zaterdag van 10-17 uur.

Inruil van auto en motor mogelijk.

AUTO HENDRIKS B.V.
Houtplein 21-25, Haarlem, tel. 023-319374.

Parkeren ingang Wagenmakerslaan.
OPEL — CHEVROLET — BCICK —
PONTIAC — OLDSMOBILE — HONDA
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verwachtingen

voor 1975

iuibItest Simca RallÉi

De 1000-modelIenreeks.van Slmca
Is nog steeds springlevend. BUna 14

jaar na de lancering van de eerste

1000 worden er doorlopend zeer be-

hoorlijke aantallen van verkocht.

Dat komt zo goed als zeker niet

omdat bet .model qua styling nog
,zo up to date is, maar wel omdat
het één van de gunstigst geprysde

vierdeursautomoblelen is en vooral

ook omdat het een probleemloze"

auto Is. AI importeur bedraag de
prils voor de 1000 LS op dit mo-
ment ƒ 6S95. De motorplaatsing

achterin, in de jaren vUftig en zes-

tig veelvuldig toegepast -bjl o.a.

Benault, Fiat, Volkswagen, NSü,
Skoda en Slmca, heeft veel terrein

verloren. Bilna alle merken hebben
in, de kleinere Idasse en ook wel in

de middenklasse gekozen voor de
motor voorin en voorwlelaandry-

vlng. Meestentflds staat de motor
dwars geplaatst, hetgeen een be-

langrilke ruimtebesparing opleverde.

Slmca blUft bU het type 1000 de
constructieve kenmerken van motor
achterin en aandrijving op de ach-

terwielen nog trouw. De 1000 wordt
,ln vele varianten geleverd. De een-

; voudigste is de LS, dan komt de

f' GLS, daarna de Special en de be-

lde Rallye-varianten.

overstuur en onderstuur
Daarvan is de Rallye 2 de auto

met de grootste . prestaties en de
beste wegligs^ng. Nu we 'het toch
'over de wegllgglng hebben, bü een
Sichtc auto met zo veel vermogen,.
Is het beslist noodzakelijk dat deze

optimaal is. Zijn de andere 1000-

modellen licht overstuurd tot neu-
traal, de Rallye 1 en 2 z^n in we-
SEen onderstuurd, vooral de Rallye 2

omdat de accu en. de radiateur

voorin geplaatst zijn. Daardoor is

.de gewichtsverhouding gunstiger

'eeworden hetgeen de wegllgglng
ïiiet onaanzienlijk beïnvloedt. De
xechtultstabUiteit is tot vrü hoge
snelheid goed. De besturing werkt
licht, direct en precies. Ook- facet-

ten die het rijden met deze auto zo
aangenaam maken. De remmen,
ïondom schijfremmen doen hun
weric voortreffelijk en zorgen er on--

der alle omstandigheden voor dat
<de auto snel tot stilstand komt.

een flitser

De vele pk's die uit de 1294 cc

metende krachtbron naar voren

komen geven deze auto een zeer

forse acceleratie. Maar liefet 82 Din.

pk. levert de motor, die in wezen
dezelfde is als de versies in de 1100

speciaal en de 1100 TI. Door ge-

bruik te maken van verschillende

carburateurs lopen de vermogens

wat uiteen. BIJ de Rallye 2 zorgen

2 dubbele Solex-carburateurs voor

de ademhaling en tot 100 km snel-

heid hadden we niet meer dan een

dikke 12 sec. nodig. Het benzine-

verbruik blijft binnen redelijke

grenzen. Uiteraard wordt bij fel ac-

celererea meer verbruikt dan bU
een rustiger rijstijl. Snel rijden re-

sulteerde in een verbruik van rond

,de 10.5 k 11 km. op éénllter super.

Haalt men echter het onderste uit

de kan dan loopt het verbruik nog
wat op. Tegenovergesteld kan men
ook zuiniger uitkomen, wanneer het

gaspedaal rustig bespeeld wordt.

Met 50 liter in de tank kan men
altijd wel een 500 km. ver komen.

opvallend van buiten
De Rallye-versies zijn opvallend

getint van buiten. Enkele in het

oog springende kleuren met een
matzwart kofferdeksel en zwarte

strepen dwars over de motorkap en
de . achterspatborden accentueren

de Rallye 1 en 2. Koplampen en
verstralers met halogeenlampen
zorgen voor een zeer goede lichtop-

brengst. Sportieve brede velgen
met high speed-radiaalbanden doen.

ook nog een duit in het zakje om
de Rallye 2 sportlef te laten ogen
en de wegligging nog eens extra te

onderstrepen. Vier portieren geven
een gemakkelijke Instap, ook achte-

rin.

kuipstoelen
Het Interieur ademt ook een

sportieve sfeer. Dat komt vooral

tioor de belde ultBtekeita""Mtléifde'

kuipstoeltjes, (Ue 'zijdelings . veel

houvast gecen en ook in de rug
een goede steun hebben. Het in-'

strumentarlum en het sportstuurtje

geven het geheel nog dat extra dat
in feite in meer auto's gegeven zou

moeten worden. Vijf ronde instru-

menten en de nodige schakelaars

zitten gegroepeerd voor de be-

stuurder in een matzwart uitge-

voerd dashboard. Kachel en venti-

latie functioneren goed, zeker als

men in aanmerking neemt dat de

warmte geleverd moet worden door

de achterin zittende motor..

„speels geweld"
By Simca verstaat men de kunst

ook een wat bejaard ontwerp nog
steeds attractief te houden. In de

loop der Jaren werden er steeds

meer typen van de 1000 uitge-

bracht Het sportieve van de Rallye

1 en 2 houdt ook de animo voor de

minder snellere versies levend. Zo
kan het zijn da iemand die een

gewone 1000 wil aanschaffen' er

toch toe overgaat een duurdere .en

fraaier lütgevoerde te kopen. An-

. dersom is het mogelijk dat een po-

tentiële koper ervan uitgaat dat

wanneer een auto zo veel in z'n

mars heeft als de Rallye 2, ook de

goedkopere versies vele aantrekke-

lijkheden zullen bezitten. Z'n animo
wordt dan toch maar gewekt. Om
bil de Rallye 2 te blijven en de test

te eindigen, behoeven we alleen

nog maar te attenderen op de aan-

haf „Speels geweld". Want >vaar

vindt men in deze klasse zoveel

sportlef autorijgenot als met de

Slmca Rallye 2.

Draagplicht

autogordels

pei^l juni

Met Ingang van 1 juni a.s. zullen

bestuurders en passagiers op de
voorstoel van 'personenauto's ver-

plicht zijn de autogordel te dragen.

De verplichting geldt niet in auto's

die voor 1 januari 1971 in het ver-

keer zijn toegelaten. Het ministerie

van Verkeer en "Waterstaat -werkt

nog aan een onthefBngsregeling

voor bepaalde categorieën voertul-

gen. De maatregel zal tezelfdertijd

in België en 'Luxemburg van kracht
worden.

Ter gelegenheid van de Persone-

nauto BAI 75 hebben de belang-

rijkste importeurs hun verweachtin-

gen t.a.v. de personenautomarkt in

1975 gepubliceerd. Deze luiden:

Leonard Lang 450.000

Renault Nederiand 440.000

Nefkens 430.000 .

Britlsh Leyland Nederiand 425.000

Chrysler Nederland 420.000

Pon 420.000

Qeneral Motors 410.000

Ford 410.000

Citroen 410.000

Daf-Volvo 410.000

Polski Fiat

naarEnglebert

Met ingang van 1 april is de im-

port van het merk Polski Piat van
Leonard Lang overgegaan naar

Englebert In Voorschoten. Reden
was dat de door Polmot in War-

'

schau vervaardigde modellen zoda-

nige wijzigingen zullen ondergaan,

dat zij niet meer pasten in bet

verkoop- en serviceprograroma van
de Leonard Lang dealer-organisatie,

die vooral is gericht op de produk-

ten van FJat Turijn en Seat Barce-

lona. Englebert is reeds twintig jaar

importeur van de Tsjechische

Skoda automobielen en beschikt

over een net van 100 dealers.

Service van de voor 1 apnl afge-

leverde Polski Fiat automobielen

'biyre gewaarborgd door de Leonard
Lang dealer-organisatie.

Nog geen 7 maanden na de pre-

sentatie van de Audi 50 op het Ita-

liaanse eiland Sardinië, lanceerde
Volkswagen op de Salon te Genève
de VW Polo.

De Polo is in wezen een Audi 50,

op vele punten echter vereenvou-
digd. Zowel de Audi 50 als de VW
Polo zyn de eerste echte Duitse
mini auto's. Maar dan wel een mo-
del dat in deze klasse qua styling,

.ruimte en uitvoering op hoog ni-

veau staat. De Audi 50 kent een'

LS en een GL versie, de Polo een
eenvoudiger N en L uitvoering. De
grootste verandering schuilt onder
de motorkap waar een 900 cc.

krachtbron met een vermogen van

40 pk. voor de prestaties moet zor--

gen. Volgens de fabrieks-gegevens

accelereert de Polo in bijna 13 sek.

naar 80 km. en voor de 100 km.
grens zUn ruim 21 sek. nodig. By
een constante snelheid van 100 km.
is het verbruik ruim 1 op 15 km.,

waarby normale benzine gebruikt

kan worden.
Bmnen het grote VW-concern

heeft men nu een serie automobie-
len, die een grote gelijkenis verto-

nen. Het zyn niet alleen de Audi 50

en de 'VW Polo, maar ook de Golf

die m weze elkaar kunnen becon-
curreren. Het is wel zo dat de Polo
de rol van de kever zal gaan over-

nemen. Compacter, rulmer van

Renault lanceerde in Genève

de 30 TS met 6-eilinder motor
Renault introduceerde op de

Show ,te Genève een geheel nieuwe
Jiersoiienauto. De Renault 30 TS,
een ' vilf-deurs sedan model, met
omhoogschamlerende kofferklep,

'voorwielaandrUvlng, stuurbekrachti-

ging, een zes-cyilnder motor en een
'zeerv groot aantal velUgheidsvoor-

2ieningen die tot nu toe nog niet in

eeriefabricage werden toegepast.

Buiten Frankryk zal de wagen
Vanaf midden juli tot eind septem-

ber in de verschillende landen wor-
den uitgebracht. De drie. karakte-

Ilstieke Renault eigenschappen
comfort, economie en praktische

Rebruikselgenschappen door opti-

male Tuimtebenutüng "worden met
het uitbrengen van de Renault 30

TS bekroond met een "Vierde basis-

kenmerk; een hoge mate van con«

"

structieve veiligheid. Deze waar-
borgt een optimale bescherming
voor bestuurder, passagiers en an-

dere weggebruikers; veiligheidsvoor-

zieningen die thans in seriefabri-

cage kunnen worden toegepast en
die in de Renault 30 TS zyn gerea-

liseerd.

Tecliniek

De Renault 30 TS is ook uit
'technisch oogpunt een interessant
ontwerp, met name door de motor,
het bijzondere remsysteera, de spe-
ciale wielophanging en de stuurbe-
krachtiging.

De zes-cyilnder motor heeft een
Inhoud van 2664 cm3, een „over-

"vlerkante" bonng en slag verhou-
ding, 88 X 73 mm, d.w.z. dat de
boring groter is dan de slag en dat
door de daarby behorende relatief

lage gemiddelde zuigersnelheid ge-

rekend kan worden op een lange

levensduur. De compressieverhou-

ding bedraagt 8,65 : 1 en het
maximum is 131 PK Din by 5500
tr/min. Het motorblok is vervaar-

digd volgens het spuitgietwerk pro-

cédé; door toepassing van lichtme-

taal, zowel voor het blok als voor
de cylinderkoppen, bleef het ge-

wicht van deze zes-cyilnder In

V-vorm onder 90 gr. uiterst laag.

Aan het remsysteem van de Re-

.-.V.ï *^^sA.(5..W:.^l.^<

nault 30 TS is zeer veel aandacht
besteed. De wagen heeft voor- en
achter schyitemmen. De schyven
op de voorwielen zyn geventileerd.

De wielophanging van de Renault
30 TS is zodanig geconstrueerd, dat

een optimalisering bereikt werd
tussen comfort wegllgglng en vei-

ligheid. Zowel by de voorwielvering

als bil de achterwielvering werd
gekozen voor schroetveren met een

llexibiliteit die overeenkomt met
die van torsiestaven.

De stuurinrichting van de Re-

nault 30 TS is hydraulisch be-

krachtigd. Hierdoor wordt bereikt

dat een directe overbrenging kan
worden toegepast en er dus weinig

aan het stuur gedraaid behoeft te

worden, terwyi de bedieningskracht

bijzonder laag is.

Door een uitgekiende voonviel-

geometrle en door de toepassing

van het tandheugel systeem wordt

een zeer precieze besturing verkre-

gen. Door het toepassen van een

voor het wagengewlcht vry grote

fuseelangshelling wordt een sterke

.zelfcentrerende werking van de

stuurinrichting verkregen. De be-

krachtiging van de stuurinrichting

is aan weerszyden van de midden-

stand gering maar neemt toe nar-

mate het stuur verder wordt ver-

draaid tot by maximale wleiultslag.

b.v. by parkeren, de bekrachtiging

het sterkst is.

Comfort voorop

De Renault 30 TS is in standaar-

duitvoering van alle denkbare ex-

tra's voorzien, zoals gordels met
oprol automaat, gelaagde voorruit

en electrlsch bediende zijruiten op
de voorportieren. Comfort en be-

dieningsgemak van de Renault 30

Ts worden gecompleteerd o.m. door

de tegen meerprijs leverbare elec-

tronisch gestuurde automatische
transmissie.

De achterbank in de Renault 30

TS kan In zeven verschillende

standen worden gebruikt al naar
gelang de wens van de inzittenden

of de noodzaak de bagageruimte te

vergroten.

De bagageruimte heeft In nor-

male achterbank opstelling een In-

houd van 400 dm3. Deze kan ech-

ter tot 490 of 980 dm3 worden ver-

,
groot of zelfs tot 1400 dm3 wanneer
de achterbank geheel wordt uitge-

nomen.

* U zit beter in nog geen 4 meter.

Een overduidelijke uitspraak van
Ford bij het introduceren van de
nieuwe Ford £scort. Er zijn al heel

wat auto's waar vier inzittenden

comfortabel een plaats vinden en
die beduidend korter zijn dan vier

meter. Aangezien de Escort van
opbouw zeer conventioneel is, mo-

tor voorin, aandrijving achter,

moet er door de constructeurs heel

wat inventiviteit aan de dag ge-

leed zijn om vier inzittenden een

ruime plaats te geven. In een test

Icomen we binnenkort op de

nieuwe Escort terug en informeren
de lezers of men inderdaad 'beter

zit in nog geen 4 meter'.

binnen, comfortabeler en fynere

rij-elgenschappen zyn de details die

in het voordeel van de Polo spre-

ken ten opzichte van de alom be-

kende en gewaarde kever.

De techniek van de Polo komt in

het kort neer op: On^ankeiyke
wielophanging van alle vier de wie-

len, voorwlelaandrijving, dwarsge-

plaatste 900 cc. motor voorin, een
wielbasis van 2.34 m by een totale

lengte van 3.50 m. De compach-
theidsfactor is daardoor uitennate

gunstig. Lange wielbasis, waardoor
veel binnenruimte bij een beperkte

totale lengte. Het leeggewicht Is

685 kg., waarby een 415 kg. nuttige

lading mag komen. De bagage-

ruimte ^eeft een Inhoud van 284 li-

ter. Wanneer de achterbank neer-

geklapt is ontstaat een laadruimte

van 637 liter. Ten aanzien van het

onderhoud stelt de motor weinig

eisen. Olieverversen is slechts eens

per 7500 km. of tweemaal per jaar

nodig en diagnose met onderhoud
eens per 15.000 km. of eenmaal per

jaar.

Het Volkswagen-concern stelt

duideiyk dat de kever ook in de

toekomst een eigen plaats binnen

het modellenprogramma van "VW
zal behouden.

3GM„Swinger"
modellen
Recenteiyk heeft Opel een aantal

speciale uitvoeringen van de Ka-
dett. de Ascona en de Manta geïn-

troduceerd. Onder de aanduiding
Swinger" wordt een beperkt aan-

tal van deze auto's aangeboden.
Uiteriyk is de Swinger te herken-
nen aan een opvallende beschilde-

ring en in de wagenkleur gespoten
wielen. Naast deze Swinger. model-
len biedt Opel op beperkte schaal
de Kadett en Ascona met automa-
tische transmissie aan. Bovenge-

,noemde auto's zyn voocziea van
extra uitrustingstukken die met
een aanzieniyke korting worden
aangeboden. Kieronder enkele
voorbeelden van de pryzen;
Kadett Swinger ƒ 9.859,-

Ascona Swinger ƒ 11.616,.

Manta Swinger ƒ 13.461,-

Kadett Automatic ƒ 10.990,-

Ascona Automatic ƒ 12.900,-.

Een nieuwe 3-deurs Vauxhall ^
Vauxhall, de Britse dochteron-

derneming van General Motors in-

troduceerde op de autotentoonstel-

ling te Gene*e de Vauxhall "Che-
vette", een drledeurs model .dat de
eigenschappen van een familie-

sedan, een sportieve coupé en een
statiön-car combineert.
Basis-uitgangspunten by het ont-

werpen van de Chevette waren
zuinigheid, modem uiteriyk en op-

timale betrouwbaarheid. Een model,
de Chevette „L", wordt leverbaar.

De totale lengte bedraagt 394.4

cm, 19 cm korter dan de Vauxhall
Vlva. De totale breedte is 158 cm.

De wielen zyn zo ver mogeiyk op
de hoeken geplaatst, een belang-

rijke bijdrage tot de goede weglig-

ging van de Chevette.

Karakteristiek voor de Chevette

is de voorsteven met aangebouwde
spoiler en verzonken, rechthoekige
lampen.
De achterdeur met verwarmde

achterruit scharniert aan de boven-

zyde en wordt door twee vcerbe-

laste armen in balans gehouden.
De laadruimte heeft een volume
van 252 liter. By neergeklapte ach-
terbank bedraagt het volume 526

liter. Het reservewiel en de benzi-

netank, inhoud 38 liter, zyn onder

de laadvloer gemonteerd.
Een "wereldprimeur" voor de au-

tomobielindustrie is de toepassing

van kunststofreflectoren voor de
koplampen. By deze methode wordt
een hogere graad van nauwkeurig-

heid bereikt dan met de gebrulke-

lyke, uit staal geperste reflectoren,

zodat een betere llchtbundellng

wordt bereikt. ,

Sterk aan corrosie blootstaande

delen zyn vervaardigd van gegal-

vaniseerd staal.

Gemakkelijke instap
De grote deuren maken een ge-

makkeiyke Instap mogeiyk, ook

voor de achterinzittenden, wat nog
bevorderd wordt door de in zyn
geheel opklapbare voorstoelen. De
portieren hebben veiligheidssloten

en verzonken deurkrukken.
De hoge rugleuningen van de

voorstoelen zyn traploos verstel-

baar. De achterzyde hiervan is ter

meerdere bescherming van de ach-

terpassaglers, energie-absorberend.

Het passagierscompartlment van
de Chevette "L" is voorzien van
hoogpolig tapyt, ook op de rugleu-

ning van de achterbank en de
laadvloer.

Het instrumentenpaneil is recht

voor de bestuurder opgesteld. Twee
grote klokken bevatten de snel-

heidsmeter en de brandstof- en

temperatuurmeters. Verder zyn hier

de waarschuwlngslichten voor dy-

namo, grootlicht, oliedruk, remsys-
teemdruk, handrem en richtln-

gaanwyzers gemonteerd De schake-

laars op het energie-absorberende

instrumentenpaneel zyn verzonken.

Als krachtbron wordt de beproefde

Vivamotor gemonteerd. Deze 1258 cc

viercyllnder levert 58.5 Din pk by-

5600 t;» Het koppel is 9.4 Kgm by
2600 t/l) Door diverse modificaties

kon het brandstofverbruik nog verder

teruggebracht worden.
De goede wegligging en ryeigen-

schappen werden bereikt door ge-

bruik te maken van een "Wielophan-

ging die geiyk is aan die van de
Opel Kadett: onafhankeiyke voorwie-

lophanging, schroefveren rondom en
een starre achteras met twee gelelde

armen, een Panhard stang en stabili-

sators vóór en achter. De telescopi-

sche schokdempers zyn onder een
hoek opgesteld.

De Chevette heeft een gescheiden

remsysteem met bekrachtigde schyf-

remmen vóór. De zelfbystellcnde

trommelremmen achter zyn voorzien

van een remkrachtverdeelklep.

155SR 13 radlaalbanden behoren
tot de standaarduitrusting.

Speciale aandacht werd besteed
aan de corroslebeschcrming. Geen
hoeken en gaten waar corrosief water
en vuil zich kunnen ophopen, een bi-

tumen beschermlaag aan de onder-

zyde, gealununiseerd uitlaatsysteem

en een uit 10 phasen bestaande
anti-corrosle behandeling van de car-

rosserie. In totaal wordt per auto
ongeveer 28 liter grond- en aflak ge-

bruikt.

met o.a. 1 jaar of 20.000 km schriftelijke garantie

AUTOHAL
ZANDVOORT
Burg. Fenemaplein. Tel. 02507-4580

o.a.:

Alfa Romeo 2000 G.T.V. 72
Fiat 127 1972
Mini 850 1972
Fiat 850 Spec. 1970

Vauxhall Viva 1970

Rover 2000 TC 1968

RVICE

T

Burg. Fenemaplein,

Zandvoort

Telefoon 02507-4580

^

BRITISH

LEYl-AISiD
(VIIIMI

AUSTIBM
MORRIS
MG

TRIUMPH

Voor inlichtingen en

documentatie

Dr. Schaepmanstraat 1,

lioek Brederodestraat.

Tel. 02507-6748-4580.

~VALVOUNE

®

I

Voor tectyl en

M.L naar

Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Brederodestraat.

Tel. 02507-6748-4580.

Verder diverse goedkope

inruihvagens.

I

\ inm

'1.
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RENAULT
Loopt langer

op een liter

Autobedrijf WILLEMSEN

FLORAPLEIN 25, HAARLEM (Z). TEL. 023-324920.

Autobedrijven RINK O

ORANJESTRAAT 2-12, ZANDVOORT.
TEL. 02507-2323-2424-3360.

VAUXHALL BIEDT
350 GULDHrMEER

2IUTO.

De zaak is simpel. U stapt in uw auto en rijdt

naarons. Wij doen dan een bod op uw huidige

1 , wagen wanneer u bij ons een nieuwe
Vauxhall Viva, Magnum, Victor,

VX 4/90 of Ventora koopt. U zult

ontdekken dat wij niet kinder-

achtig zijn met ons inruil-bod.

Dus doet u een goeie zaak.

En die zaak wordt nog beter voor u

omdat Vauxhall nog eens 350 gulden
extra overmaakt op uw eigen bank- of

rekening. Bovenop onze inruiiprijs

dus.

dat is een geweldig aanbod natuurlijk.

Net zo geweldig als rondrijden in een

nieuwe Vauxhall.

Kom dus snel praten. Tot 31 mei a.s. kunt
u dubbel en dwars profiteren.

DE BLAUWE VAAS
Antiek en curiosa

OVERWIN DIE
DREMPELVREES
Snuffel eens rustig in ons
oergezellig zaakje rond.

Ook voor u is er zeker iets bij.

KLEINE HOÜTVVEG 35
TELEFOON 313359

Ook 's avonds en in de

weekends van harte welkom.

j^tllllUIIIIBIII»Ifff«ff#/##//A
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Vauxhalllisij
General Motors slaat erachter.

Il

Uw Vauxhall/GM Rangor/Bedford dealer:

VAN LENT -VAUXHALL- BEDFORD
Raadhuisstraat 49-65, HEEMSTEDE. TeL 023-281 550«
Heemsteodse Dreef 261, HEEMSTEDE. Tel. 023-281550'
OosteinderwegllO, AALSMEER. Tel. 02977-20990
Kam. Onnesstraat 15, ZANDVOORT. Tel. O2507-5346
hnsnciennfl mogelijk via hot GM ACN-plan.

I

AUTOWRAKKENDIEHST
Wilt u er zeker van zijn dat u-w auto

vernietigd wordt, bel erkend

VERNIETIGINGSBEDRIJF TREFFERS,

Thorbeckestraat 49, tel. 310126.

'n AANRIJDING?
Geef uw auto in goede
handen.
Plaatwerk - Spuiten.

Voorruiten.
CARROSSERIE-
REPARATIEBEDRIJF
HAARLEM

fApeldoorn&Zn

STEPHENSONSTR. 8-23 — TEL. 023-244827

soiinemans
AUTOBANDEN B.V.
GASTHUISVEST 23-27, HAARLEM

teL: 023- — kleber — barum
^^^>*-^M — SEMPERIT— MICHELIN
311334 — CEAT

Alle auio-onderdelen vindt u bij

speciaSêsf in alle soorten uitlaten

Oijkstraat 12, Haarlem.

Tel. 023 310062.

WELKOMOPONZE CITROEN EXPOSITIE COMFORT"
MET EEN KNIPOOG NAAR KILOMETER
DIEBETERZITTEN. ZATERDAG AS.

Zaterdag a.s. goan wij er

even voor zitten om u te

ontvangen. Waarbij wij eropstaan
dat i3 even gaat zitten.

In de 2cv, de Dyone of de AmL
In de GS of in de nieuwe CX.
Want zitcomfort is het begin van
autorijcomfort, al stoelt het bij

Citroen op de unieke combinatie
van auto-eigenschappen.

Door te ontdekken wot wij

onder comfort verstaan, zit u ai

veel beter. En dan is het nog maar
een klein stapje om de komende
jaren elke kilometer goed te

zitten.

Graag tot zaterdag.

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg - hoek Leidsevaort-

Westelijke Randweg
Haarlem -tel. 023 -248221

Als attentie ligt'n bijzondere reproductie voor u ktaar!

CitRÖËN^

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Opcl Manto 1900 S 1971 5950,— of 180,-
Xaunus 1600 combi 19'2 4950,— of i;o,-
Ford Escort spec. wielen 1972 4450,— of 160,-
Simca 1100 GLS 1972 3950,— of 120,-
Peugeot 504 1972 5950,— of 180,—
Auto Bianchl Alll, 1973 3950,— of 135,-
Pcugeot 304, 1971 3950,— of 135,-
Clttoën 2 CV, 1972 2950,— ot 110,-
Ford Capri 1300, 1970 4650,— of 145,-
Slmca 1100, 1971 3350,— of 120,-
Itenault 10, 1970 1350,— ot 70,-
Ford Escort, 1969 1550,— of 70,—
V.W. 1969 1150,— of 65,-
Alfa Romeo 1300 Cil 4650,— of 145,—
VW Variant, t. 1973 3650,— of 115,-
Fiat 128 Familiale, 1972 2930,— of 110,—
Taunus 1300 L, . 1971-1972 4950,— of 150,-
Austln Mini 1971-1972

'

3950,— of 125,-
Opel 1900 GT coupe 5950,— of 170,-
Opel Ascona t, b.J. 1974 7450,— of 195,—
Fiat 128 4 drs. 1371 3250,— ot 120,-
launus 1600 L 1972 4950,— of 155,-
Fiat 124 S 1971 2950,— of liO,-
launus 1600 combi 19Ï1-1972 4950,— of 155,-
Mcrccdes 280S 1971 6950,— ot 185,-
Mcrcnry Cougar U.S.A. uiv. bj. 1974
B.M.W. 2500 m. radio t. 1972 7950,— ot 185,—
Mercedes 220D t. 1973 14.950,— of 240,—
V.W. 1302S, t. 1972 395oi— ot 125|-
Renault 4, I.blauw 1972 3850,— of 125,—
Slmca IIOOLS. rood t. 1973 4650,- of 140,—
Ford Capri 2300 GT XLE 4650,— of 140,-
Capri 1700 GX, 1971 5450,— of 160,-
Taunus 20M Coupe '70 2950,— of 110,—
Renault 12, t. 1972 4950,— ot 150,—
Alfa Romeo 1750 Berlina t. 1972 4650,— of 155,-
Toyota 1000 Special t. 1973 4950,— of 180,—
Ford Capri lïOO Gl' 3950,— ot 135,-
Ford Escort zllTcr metallic 3650,— of lis,—
Ford Capri 2300 GT XLR, radio, t. 1971 5950,— of 180,-
Peugeot 504, t. 1972 5950,— of 180,—
Ford Escort 1300L, t. 1972 4450,— of 160,—
Anstin Seven 1973-1974 4950,— of 180,—
BMW 2002 Spcc. nitv. 2950,— of 110,—
Ford Mnstanu ÜSA uHt. 5950,— ot 185,—
Capri 1500 XL 1970 49S0,— of 160,—
Ford Escort Estato 1972 3950,— of 135,—
Triumpli Spitfirc Spec. wielen 1969 3450,— ot 125,—
Austin Seven geel 1974 5950,— ot 180,—
Austin Seven lOOO, rood, 1971-1972 3850,— ot 125,—
Flat 124 Spjder Sp. Coupé 2450,— of 100,—
BMW 2002 1971 5450,— of 170,—
Ford Capri 1500 L 3850,— of 115,—
Ford 1600 L Combi 1973 6950,— of 190,—
2 X Ford Capri 1500 GXL 3950,— of 120,—
Ford Capri 1500 GXL 1971 4950,— of 145.—
Ford Escort 1972 4950.— ot 145,—
Ford Escort 1971 3950,— of 120,—
Ford Escort 1971 3250,- of 120.—
Ford Escort 1970 2950,— of lOO,—
VW Porsche 197) 7950,— ot 2O0,—
VW 1300 de luxe 1970 2450,— of 90,—
Flat 127, blauw, 1972 3950,— ot 110,—
Flat 128, okcrgeel 3950,— ot 110,—
Ford Cortlna Estatc 1971 2650,— of 90,—
Peugeot 404 1971 3650,— of 105,-
Toyota Corolla 1200 1971 4450,— of 140,—
Simca I30I 1971 2950,- of lOO,—
Slmctt Ralley 1971 2950,— of 110,-
Fiat 850 1972 2950,— of lOO,—
Ford 1300 L, rood. t. 1972 4950,— of 150,—
Ford 1300 L, bruin metallic 4950,— ot 150.-
Cltroën IIBl. 1937 4960,— Ot 155,—
M.G. TD, 1949 9950,- ot 280,—

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!
Dorpsstraat 25, Nieuwkoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds)
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VOOR FORD-
OPEL-AUDIeb.
v/anjÊêC- voor

L -J

HAARLEM
LEIDSÊA/AART3542Ó0

PAPENTORÈI^VESi^
%, DE:J<pEPètuTEU02a-3èÖ7ai -

Parian Meuiielen

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 935,-
5 jaar garantie op binnenwerli.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,
koopavonden tot 21 uur.

AMSTERDAAI, Boelelaan 12, tel. 020-429039.
Donderdagavond koopavond.

2 minuten vanaf de E.A,I. Tegenover ingang
Esso Motor Hotel.

BADHOEVEDÜBP, Nieuwe Meerdijk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

OCCASIONS
Mercedessen 20 stuks 200 D . 220 D en
240 D fabrieksnieuw en demonstratie»
alles in diverse kleuren ,1974 en 1975.

Ook met sehuifdak en/of automaat.

HONDERDEN GULDENS ONDER
NIEUWPRIJS.

Nu ook fabrieksnieuwe 240 D 5.0 Itr.,

vijf cylinder.

200 D al vanaf ƒ 25.500,—.

MERCEDES 350 SB AUTOMATIC SEDAN . . 1973
MERCEDES 280 C COUPE AUTOMATIC,
zéér veel extra's, gaslnstall., nieuw ƒ 50.000,

20.000 km 1974
MERCEDES 250 C COUPE met stuurbelCT. . . 1971
MERCEDES 240 D, schulfdak, 11.000 km. nov. 1974
MERCEDES 200 D, 24.000 km Juni 1974

MERCEDES 200 D, schiüfdak, radio,

53.000 tan nov. 1973

MERCEDES 280 S AUTOMATIC, m. sehuif-

dak 1972

ALFA ROMEO MONTREAL, slechts 1600 km 1975

AUDI 100 S AUTOMATIC, 9000 km . . sept. 1974

PIAT 132 GLS 1800 AUTOMATIC, 4000 km 1975

PEUGEOT 504 GL, div. extra's, 9000 km .... 1975

PEUGEOT 504 GL, magn. wheels, 4000 km,
1 mnd. oud 1975

JAVELIN SST AUTOMATIC, ö-cUinder .... 1974

CHEVROLET BEL AIR SEDAN, 6-cillnder,

gas, 3 versn 1973

CHRYSLER NEW YORKER SEDAN AUTO-
MATIC, gas, 8-cll 1972

OPEL DIPLOMAT AUTOMATIC, 6-cilinder 1971

JAGUAR XJ6, zéér mooi 1969

VOLKSWAGEN 411 LE 1970

VOLKSWAGEN BESTEL, met gas en ver-

hoogd dak 1970

CHEVROLET MONTE CARLO COUPE, 7000

km., air-condltioned, etc., nw.prijs ± 35.000

nu 19.750,—

MERCEDES 240 DIESEL, licht metallic,

groen zonwerend glas, etc. 16.000 km, nov. 1974

ROOVER 3500 V-S AUT 1974

Alle prijzen Incl. B.T.W.
Tevens vragen wü te koop alle merken auto's van
recente bouwjaren. Absoluut aanrijdingsvrij en

schadevrij.

EN DIVERSE INRUILWAGENS

Inkoop - Verkoop - I.nruil en Taxatie.

Onze welbekende 10.000 km garantie.

Vlotte financiering 12-36 maanden.
Elke keuring v/ordt gaarne toegestaan.

AUTOBEDRIJF

SINT BAVO
AMSTERDAMSEVAART 28 - HAARLEM. '>...

Telefoon 023-313240 - 313241 en
privé 325039. / .

Dagelijks geopend vanaf 9 uur;^! ,,4

U kunt te allen tijde terecht want'wij' -

w/onen boven de zaak.

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.
Hogewoerd 111, Leiden.

BROOKS
BREUKVERBAND
een gordel die uw breuk
geheel (In) kan houden.

Graag Inlichtingen of maak
afspraak.

BUOOKS,
Singel 25, tel. 249423,

Amsterdam.

Bsaa

HANDWERK
EETKAMËBTAFELS
Wil maken ze voor u.

Set SiööcUjiuie

Alléën
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

GROTE WASSERETTE
voor uw auto; behandeling met shampoo en was,

automatische droging. Klaar in 5 minuten!

Ruime keuze in was- en poetsmiddelen.

W. GROOT Marnixstraat117.

Haarlem. Tel. 262284.

Voor reparaties aan alle merken auto's.

Voor een nieuwe Daf Voor een g:oedc inruilauto
met Bovag garantie

DAF 44 — DAF 46 — DAF 66 — DAF MARATHON
Ook voor: Banden— Onderhoud— Reparatie— Herstellen schade

volgens fabricksvoorscbriften.

nAcH-P-KOOYMANnnc
Il êA r Bredcrodestraat 6-10, Zandvoort. II O |"
§0 r% Telefoon 02507-3242. # n
OFF. DEALER OFF. DEALER

AUTOSPUITERIJ

W.MICA
ERKEND FOCWA-BEDRIJF

HAVENSTRAAT 65 - HEEMSTEDE

TEL. 023-28382S.
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In laatste sekonde door Stobbelaar op 2-2

andvoortse meeuwen
(Adv. Ingez. Meded.)

verrasten Stormvogels

voorverkoop
én service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt a(s op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

0REWAUIT

ifi,,|ii,4aj,.i,iii''"""w~'NW^

mk. al iKliii I

iiïll

Een der vele hoogtepunten van feestweek

SLIPJACHT OP STRAND

/,(

« n ^1 ff « b Ir

I

" lili|J|lll!£,;

mmi

5

V-.

(Adv.- Ingez. Meded.)

AUTO-SERVICE

ZANSVOORT
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Zeer zuinig met
normale benzine

.-^.-"

Royoal (oegankelijicvoor

olies en ieoéreen.

1 00 km in 12,5 sec;

km/u.

En dit olies" kan er makkelijk in en uit.

Verse olie

om de 7.500 km,
servicebeurt

om de 15.000 km.

Kom GGiiv

wrij geven ugraagde ruimfemetde Golf
Kom mef uw hele gezin

en mook't u gemakkelijk in de
Golf. Of klop de achterdeur

open en de achterbank weg.
Kijk wat er dan allemaal in

kan...

Start 'm en merk hoe
makkelijk u z'n 3,70 meter

keert en porkeert, Hoe goed 't

doet om op te kunnen trekken

van O tot 100 in 12,5 sec. Of
-als't kan- veilig hard te rijden.

Top =r kruissnelheid: 1 60 km/u
van de 70 DIN PK-versie.

Voel hoe hij met z'n voor-

wielaandrijving slechte wegen
aanpakt en scherpe bochten

neemt. Dat doet een modern

onderste! nou voor een auto!

Ook de snelste Golf rijdt

op normale benzine:! opl4,3
bij 1 00 km/u constant. Service-

beurten om de 15.000 km. Dat
is pas economisch. Kom aan,

vooreen vrijblijvende proefrit.

Golf,deCompacNVW

arage H. STR
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort.

Telefoon 02507-4565.

U hebt ol een Golf voor f Oncl. BTW, of leusden, vrijblijvendl

WONINGBOUWVERENIGING

„EENDRACHT MAAKT MACHT"

ZANDVOORT
Voor leden komen beschikbaar:

1. De beneden duplexwoning van Lennepweg
91, bestaande uit: woonkamer en slaapka-
mer. Huurprijs ƒ 85,60 per maand,

2. De flatwoning Linnaeusstraat 7-2. bestaan-
de uit: woonkamer. 5 slaapkamers, douche,
zolder, individuele verwamiing.
Huurprijs ƒ 252,30 per maand.

3. De flatwoning Lorentzstraat 503. bestaan-
de uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche
en blokverwarming.
Huurprijs ƒ 344,55 per maand.

4. De flatwoning Lorentzstraat 529, bestaande
uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche en
blokverwarming.
Huurprijs ƒ 344.55 per maand.

De toewijzing van de woningen gescMedt op
rangnummer. Het bestuur verstrekt een be-
reidverklaring. De beoordeling voor het ver-
krijgen van een woonvergunning berust bij

Burgemeester en Wethouders, Het inkomen
van het gezinshoofd is medebepalend i,v,ni. de
hoogte van de maandhuur.
Inschrijving voor 15 april a,s. om 19 uur. aan
het kantoor van de vereniging Noorderstraat
1. onder vermelding van rangnummer.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal

eerst donderdag 17 april a.s, om 2 uur in het
gevelkastje Noorderstraat 1 worden gepubli-
ceerd.

De voordeligste reizen naar

Spanje zijn in april

Ontvlucht de sneeuwstormen en

kom met ons praten.

U kunt deze week nog weg.

Gr. Krocht— Telefoon 2560.

FA. amsHER & co.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANTTAmE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. PABER. BENEAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Sehelpenplein. Tel. 50B8, 3612, 2518.

het JubUeumjaar van:

het oudste zelfstandige
naaimachinebedrijf in

deze omgeving.
Dus 75 jaar verkoop en
reparatie van alle

merken.

m HET CENTRUM DORP
Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-

kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ 104.300,— tot ƒ 145.500,— v.o.

Uitzicht op zee en duinen.
Ook geschikt als tweede woning.

Inlichtingen bij Makelaar o.g.

Burg. Engelbertstraat 11 — Telefoon 5531.

RenB(A4

w service-zekerheid
bij rinko

De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurten en reparaties met de modernste
apparatuur worden uitgevoerd (o.a. electro-

nische diagnose). Dus sne\. Door speciaal

opgeleide monteurs. Met vaste reparatie-

tijden zodat alle arbeidskosten u vooraf

bekend zijn.

Renault-service waar u als Renaultrijder op
kunt rekenen.

RenaalUS

een renault loopt langer op een liter RENAULT^

rinko
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.

Telefoon 02507-2323 en 2424.

Alles voor uw

SLAAPCOMFORT

KÜIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975,

UW TR.1P BEKLEDEN?

vraag adrtes van uw
specialist.

'T INTERIEUR,

Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

ÏESSEET

n m uw HUIS

BE t!E&EN EN SNEEUW

BLOEMEN-
MAGAZIJN //ERICA fi

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

CENTRALE VERWARMING
Technisch Installatie bureau

IROENESTEIN
Ampèrestraat 2/hoel£ Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedlpl. install. - Erk. A.C.I. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

OCCASIONS

Datsun 1200 de Luxe
1972 ƒ 5200,—

Landrover ƒ 3500,—

Opel Manta Belinetta 1973

ƒ 8000,—

Ford Cortina GT 19G9

ƒ 1200,—

ROB JANSSEN
Kamerl! Onnesstraat 23,

Zandvoort.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUrS
Eig. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltink.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

baneu.

Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 15 - Tel. 2658.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDËMttAKER

J. VAN DEN BOS
BllderdUkstr. S. Tel. 3796.

KONTAKTLENZEN

Kom saiuenproefiijdeii
indeUnisexAuto

Kon) bij ons de aut(isiruicl.s halen v;in de Datsun
ClicnylOO '\. 'jT 'soni dan siimcnlW .mi rle Cheriy is be-

doeld vdor joii<ie mensen die nici mrer y.i> !; rampach lig'

'hel slnere iTiannetjc" en 'hrl ren- vinsiwijc' spelen.

Vnnr nT.uMien w.vmcUV' di(; v.m eks>'3'T<' -.uaocouture

))<'('! c n. l-n ^•oo^ \T()U\»'< n '''i' nic' icrni.;'

nij'MiciMi'.o vn.')rri\-iieit.

i''''il'n.^t \m(w!ns ' •.'"''. l-ti d i

Ivomplelc oolv. .Nota 'icnt' i'"'' \(nii\Me!;i.

nicL hoordsieiineii, sigarciicnarnisici<oi

veilipheids'das. K.xfras die niot.s extra

kosten. Daiirovt-r willen wij geen
woorden niet u knjjrcn.

Met geen \-an u heiden!

Datsun Chcny lOOAy^l

:-vn
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Uitgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 261.

Kantoor Stationsweg 38, AakmeT,
telefoon 02977-25141, 5 lynen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

VerschUnt op donderdag.

Kantoor te Zandvoort:
GashulsplelD 12, Zandvoort,

telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelijke kontrakttarleven op

DP aanvrage. Ook komblnatietarle-

ven met de overige Waden van R.P.

Bankrelatie: Rabobanlc, Aalsmeer,

rek 3001.69.779.

Postrekening 302871.

27e JAARGANG — ^O.^/J
DONDERDAG 17 APEIL 1975

Pas niet herkozen in federatiebestuur „re-Loereé^ voor
Barbertje moest hangen Rie„ y^n Nunen
ZANDVOORT — Na zijn ton heeft de heer J. Pas in Zandvoort zijn

bcstuursfunktie bij de federatie handelsvereniffing/Hanze verloren.

Dinsdagavond verkreeg hij niet de voor verliiezing noodzakelijke

meerderheid van stemmen. Na de tweede vrije stemming bleek, dat

Jan Seysener het vertrouwen had gekregen van achtentwintig van

de vierenvijftig aanwezige leden tegenover Pas met 21 stemmen, het-

geen betekende dat niet Jo Pas, maar Jan Seysener achter de be-

stuurstafel mocht plaats nemen.

kunnen we aan de zeezijde van ons be-

drüf onmogeliik laden en losseh. Door de
paaltjes kunnen we nu niet meer met
onze auto's aan de voorkant komen, ter-

wijl er sleutels van de paaltjes bestaan,

want geldtransporten voor de bank ko-

men er ook door'. De voorzitter deelde

mede, dat de kwestie besproken zal wor-
den in de kommissie van midden- en
kleinbedrijf.

Tydens de vergadering van de Zand-
voortse middenstanders op 20 maart die

•werd geschorst; omdat een viertal be-

stuursleden geen verdere samenwerking
wensten met de door dé leden herkozen
Jo Pas. De vergadering werd geschorst

en een kommissie van goede diensten

werd samengesteld meü zoals de voor-

zitter Hennle Hlldering het dinsdagavond
formeerde het doel 'na te gaan of er" op
20 maart korrekt gestemd was en de
vergadering was verlopen zoals de statu-

ten en het huishoudelUk reglement dat

voorschrUven'.

Grote vergissing

Het resultaat van het onderzoek was, dat

het federatiebestuur een grote vergissing

had gemaakt, door Bob Schoorl alsnog

kandidaat te stellen voor een bcstuurs-

funktie, nadat hU even tevoren als kan-
didaat was geweigerd, omdat zijnschrlft-.

teltjke kandidaatstelling niet tijdig- voor

de vergadering. bü het bestuur was bin-

nengekomen.
Na onderling overleg meende het bestuur

alsnog Bob Schoorl als kandidaat naar
voren te, moeten schuiven. Er werd
gestemd en Jo Pas kwam als -winnaar uit

de bus, hetgeen In feite een dubbele zege

voor Jo Pas betekende, omdat hU-bU ge-

brek -aan tegenkandidaten volgens de

statuten' bU akklamaUe herkozen had
moeten worden.

'

Dinsdagavond echter deelde Hennie Hil-

derlsg namens de kommissie van goede
diensten in een.vol ijezéfte-zaal van res--

taurant Zomerlust -mede, dat deïe ver-

kiezing ongeldig was , verklaard en dat'

opnieuw gestemd moest worden. Voor de
verkiezing hadden zich drie kandidaten

gemeld te weten Teun Dam, Gerard Ver-
steege en Jan Seysener. Enkele midden-
standers hadden het huishoudelUk regle-

ment er op nageslagen en zij vroegen
zich af waarop de kommissie van goede

diensten de ongeldigheidsverklaring ba-

seerde. '

Hennle Hlldering trachtte de zaak dui-

delijk te maken door op te merken, dat
een voetbaltrainer evenmin een geschors-

te 'speler kan opstellen, maar deze op-
meriting stelde enkele federatleleden niet

tevreden. Een lid wilde stemming over de
door het bestuur op de bewuste 20 maart
gevolgde procedure, hetgeen bU goedkeu-
ring van de leden zou betekenen dat Jo
Pas als bestuurslid zou aanblijven.

Het voorstel werd echter niet onder-
steund, hetgeen betekende dat er voor de
bestuursfunktie opnieuw gestemd zou
worden.

spraak houden we ons', aldus Hennle

Hlldering.

Jo Pas later: 'Ik had de leden duidelijk

willen maken, oat er een spelletje met
me gespeeld werd. Ik was toch al geko-

zen? Maar ik moest nu eenmaal hangen.

Twee van de drie tegenkandidaten van
vanavond hadden nota bene zitting ge-

had in de kommissie van goede diensten'.

Na de verkiezing werd de agenda verder

afgewerkt. Aan het Grand Prix fcstival-

komitee werd duizend gulden geschon-

ken als eerste aanzet %'oor het door dit

komitee geplande vuurwerk, in de weck
dat de Grand Prix verreden zal worden.

De kontributio werd van vijfentwintig

gulden verdubbeld naar vijftig gulden.

Voor de organisatorische medewerking
van de winkeliers aan de feestweek, wel-

ke van 30 april tot en met 5 mei wordt
gehouden bleek weinig animo te bestaan.

Wel voelde men veel voor het Idee van
federalievoorzitter Leo Duivenvoorden
om in die week een leuk stalletje voor de
winkel te kreëren. Kollektief een markt-
dag organiseren bleek niet mogelijk en
daarom vroeg de voorzitter de winkeliers

hun zaak zo goed en feestelijk mogelijk
aan te passen aan de feestweek.

Als vlce-voorzitter van de stichtingVW-
Zandvoort maakte de heer H. Landman
bekend, dat de meerderheid van de be-
stuursleden het' raadhuisplein als vesti-

gingsplaats van het VVV gebouw wens-
ten te behouden. Men had hiertoe beslo-
ten, omdat de plaats waar men thans zit

zo goed als^vrij Viw kosten. Is en dat mét
^de huurvan'eeü perceèlin'btjvoorljeeld
De F^issage jaarlijks derUen duizend gul-
den gespaard zou^gaan.

Een tweede groep gedupeerden, waren
de winkeliers van de Kerkstraat. In een
brief aan het federatiebestuur protes-

teerde men tegen de afsluiting van de

Kerkstraat. 'Nu Dirk v. d. Broek uit de
Kerkstraat verdwenen is, begint het er

sterk op te lyken, dat onze straat als

winkelstraat heeft afgedaan' zo stond in

de brief vermeld. Veertig van de vijftig

ondememei-s in de Kerkstraat wilden de
Kerkstraat voor alle verkeer open zien

tot 1 Juni en niet zoals het nu is van 1

april af.

Momenteel heeft het gemeentebestuur de
winkelstraat afgesloten voor de periode

vaif 1 aprU tot 15 september, terwijl de
Kerkstraat winkeliers van mening zijn,

dat erin de voor hun rustige maanden
april, mei en september geen verkeer ge-

mis: kan worden. Men vroeg het bestuur
dan ook om de belangen van de Kerk-
straatwlnkellers bij de gemeente te be-
hartigen door te verzoeken de Kerkstraat
tot 1 Juni open te houden.

Gedupeerd
De winkeliers van de Passage overigens,

voelden zicli gedupeerd door een door de
gemeente genomen maatregel. Aan de
voorzijde van de Passage ztjn paaltjes
geplaatst, die de winkeliers de toegang
tot hun zaak met hu;» auto beletten. Een
gedupeerde winkelier: 'Als het erg waait

Sportdag
"ZANDVOORT — Vrijdag hóudt Bayer
Nederland b.v. sportdag in Zandvoort
en dat betAent dat vijfenvijftig mede-
werkers van de vestiging te Mijdrecht
gebruik gaan maken van het Sport-

fondsenbad 'De Duinpan', sportpark

;DjantJ5BVeïdr,'cn dè sportsch<»l'.Whn,
Buchel.''-*- .'._;.'.-,•' "

'We wilden wel eens wat anders doen
dan brieven schrijven, chemische pro-

duliten verkopen en telefoongesprekken

voeren, We hebben voor Zandvoort ge-
kozen, omdat het de .beroemdste bad-
plaats van Nederland Is en bovendien
over een goede sportakkommodatle be-
schikt.' aldus Bayer zegsman Van Ba-
tenburg. Er wordt gesport onder leiding

van de Zandvoórters Wim Buchel en
Dirk van der Nulft.

Nieuw bestuur bij

de volkstuinders
Begrip
Hennie Hlldering van van mening dat de

leden begrip moesten hebben voor het
feit, dat het bestuur de fout tegenover
de kommissie van goede diensten erkend
heeft en dat men de zaak wilde terug-
draaien om opnieuw te beginnen.

'Ik hoop dat we vanavond niet zoals op
20 maart op een rel uit ziJn, want daar-
mee zijn de Zandvoortse middenstanders
niet gebaat. Was het al ge-ii schande
toen we na de laatste vergadering In de
kranten moesten lezen, dat het bestuur
Van onze federatie er zelf niet uit kon
komen? Laten we niet de kroon van ons
hoofd stoten, want dat Is een Zand-
voortse middenstander niet waardig', zo

richtte Hennie Hlldering een bestraffend
woord tot de vergadering.
Na deze woorden wilde de heer Pas het
Woord maat de voorzitter van de kom-
missie van goede diensten stond hem dat
niet toe. 'WiJ hebben tijdens de verga-
dering op 24 maart met het bestuur af-
gesproken, dat ik alleen tijdens dit punt
het woord zou voeren en aan die af-

ZANDVOORT — Vrijdagavond 4 april

waren de Zandvoortse volkstuln-

ders In het Gemeenschapshuls bijeen

voor een geanimeerde jaarvergadering.

In zijn openingswoord sprak de nieuwe
voorzitter, de heer T. J. Huberts, de
wens uit dat de moeilijkheden in de
vereniging nu voorgoed achter de rug
zouden zijn. Het nieuw gekozen bestuur

staat eer^ krachtig beleid voor ogen,

maar wil het bovenal mogelijk maken
dat alle leden op prettige wijze hun hob-
by kunnen uitoefenen.

Het financiële beleid van het vorige be-
stuur vertoonde erg grote slordigheden,

doch het nieuwe bestuur heeft na uit-

voerig beraad en met goedkeuring van
de leden do gehele aangelegenheid nu
'geseponeerd', zodat de nieuwe penning-
meester, de heer H. BuUee, met een
schone lei kan beginnen.

Do Jaarverslagen werden goedgekeurd
en tot zevende bestuurslid — tevens vl-

ce-voorzitter — werd de heer E. J. Rij-

broek gekozen. Een aantal wijzigingen in

het huishoudelijk reglement werden na
enige diskussle goedgekeurd. Het nieu-

we bestuur acht kontributieverhoging

niet verantwoord, mede met het oog op
óe onzekere ekonomlsche toestand en de
mogelijkheid van ,werklooshcld.

Een uitvoerige diskussle vond verder

nog plaats over verschillende technische
onderwerpen, zwals de noodzaak tot be-

spuiting biJ eventueel optredende ziek-

ten In het gewas. De vergadering besloot

het bestuur te machtigen daartoe op-
dracht te geven na deskundig advies te

hebben ingewonnen. Het bestuur zal er

voorts zorg voor dragen dat op geregel-

. de tyden een laadbak beschikbaar is om
overtollig tuluvuU af te voeren.

„WURF-PRAET"

WÜLLUM v.d. WURFF
Nog twie puntjes en
Zanvertmeeuwe Is in veilige

have.

ff

//

„RISTORANTE PIZZERIA" ITALIANO

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLXJStEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOmVES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Las&gna - Spaghetti • Canneloni üw gastheren zijn:

Dlv. sorteringen pizza's Marlo Martlno - Enzo Santoro.

}>

Bezoekt u ook eens Visspecialitciientestaurant

DE MEERPAAL »

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maltre de Cusine B. L. Boosen.

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERU KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

LANGS DE VLOEDLIJN

Do mens struikelt nooit over een

, balk, maar. wel ,fl-wr'wn-ricjiel. ^

r:„ .--\ HenïftlB: lbsen''(ï528-190"()r

\A

"'Ü

H.W.COSTER
^^Ij^

Makelaar o.g. iLidNBMJ

Burg. Engelbertsstraat U,
Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en naciit bereikbaar.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen-Kontaktlenzen

Halfés»r.5Tel.2174 Zandvoort

Ziekenlondsleverancier

ZANDVOORT — UU handen van Tonlo

Ilildcbrand ontving Eien van Nunen za-

terdagavond in gebouw 'De Krocht' de

ere Locrcs In brons. Het was liet hoogte-

punt van de dertiende Grand Prix de

joke van het,,l.april.Ge,nootschap. . , ,
," .-^'^ -^ --«M. . , "

'Rifen van ,Nunen, 'die de onderscheitUng

danlcte aan zijn. vroegere vertolking van

Stie'ibeen sr. liet de tranen de vriJe loop,

toen hij een minutenlange staande ovatie

in ontvangst mocht nemen, nadat een

aflevering uit Stlefbeen en zoon op het

filmdoek wasgeprojekteerd. -

De aflevering dateerde van oktober 1963

en werd zaterdagavond ingeleid door

NCRV man Peter van Kampen in de

funWie van- voorzitter van de stichting
^

'Vrienden van Rlen vah Nunen'. De af-

levering betrof 'de verjaardag' de enige

aflevering die nog over is van de circa

35 tv films, oie In het begin van de zes-

tiger Jaren met Rien van Nunen werden
opgenomen.

Voorkeur
'Persooniyk had ik de voorkeur gegeven

aan "het bejaardentehuis" of "de taxi-

chauffeur" maar dat was nu eenmaal
niet mogelijk , aldus Van Nunen die deze

afleveringen prefereerde, omdat er beter

in geacteerd werd en als acteur werd hi)

nu eenmaal onderscheiden.

"De verjaardag" was meer een komische
aflevering waarin overigens naar onze

bescheiden mening het acteertalent van
Rlen van Nunen ten volle tot zUn recht

kwam. Bovendien toonde de aflevering

enige geHJkenis met het leven van de
tweeenzestig jarige acteur.

Als Stlefbeen sr. dacht hü, dat zUn zoon
zyn verjaardag vergeten was. Kortom
dat hy niet meer meetelde. Datzelfde

idee moet de acteur gehad hebben, toen

hy wegens z(Jn ziekte ztJn acteursloop-

baan voortijdig moest stoppen. Misschien

had Rien van Nunen om die reden liever

de aflevering "het bejaardentehuis" ge-

zien, omdat hU in die aflevering gedwon-
gen werd zUn levensavond in een bejaar-

dentehuis door te brengen.

Veehstcun ontvangt Rien van Nunen van

zUn vrouw en kinderen. Nadat de Stief-

been en zoon aflevering vertoont was;""

viel zün vrouw hem om de hals en kuste

haar man herhaaldelijk óp belde wan-
gen. In haar dankwoord schuwde zü de

harde*.waai;held,rilet en zei: 'Stlefbeen Is".

'een trieste 'Stielbeén gcwordbn, als we
zien wat er van de Stieflx-en op het doeK
is overgebleven'.

Canarisclie eilanden

Was de zoon in de aflevering zün vader
niet vergeten, zaterdag bleek in gebouw
'De Krocht', dat Nederland evenmin
Blen van Nunen is vergeten en dat ge-

geven deed Blen van Nunen zichtbaar

Tomo HiWebrand orerJiandifft Kieu tan
Nunen ie bronzen Loercs^

goed. 'ik vind het geweldig wat men hier

allemaal voor mU doet. Het is een o^iver-

geteltjke dag'.

De stichting Zon bood -Bleu met ziju

vrouw een veertiendaagse reis naar de
Canarische eilanden aan. 'Dat vind ik

ontzettend fUn. want ik houd veel van
Spanje. Elk jaar ga ik er met mijn vrouw
naar toe, dus je begrijpt noe biy we zijn

met deze gratis trip' aldus Rien van Nu-
nen.
Er werden zaterdagavond vele Loeressen
uitgereikt. Hoe de Loercsregon bijna over-
ging in ee i Loeklregen leest u op pagina
3.

I i'

1
'

.MODES

VOOR DE VROUW MET EEN VERWENDE SMAAK.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

•',
1

Weinig hoop
Zo voelt hij zich nu ook. Sinds twee en
halve maand verblijft hU in het Haar-
lemse 'Zuiderhout' aan de Spanjaaids-
laan en KIen van Nunen heeft nog wei-

nig hoop, dat litj daar ooit vandaan
komt, want zo zegt hi): 'Ik denk niet

dat ik nog uit Zuiderhout kom, want ik

ben op het ogenblik erg hulpbehoevend.
Door mijn ziekte ben ik een wrak gewor-
den, maar wat doe Je eraan'.

verschenen: vrijiand

de geschiedenis van bloemendaal

en aerdenhout ƒ 35,-.

de VPé v/h batavo

zandvoortselaan 147, heemstede, telefoon 281900 en 281375.

^l

zaterdag a.s. opening

Velfifie M^ite^i

grande boutique

ter gelegenheid hiervan houden wij

open house
op zaterdag 19 april.

wagenweg 94 - haarlem - telefoon 023-312418.

BERICHT AAN ONZE LEDEN:

PROGRAMMA

duystergtiast
MAAND APRIL

Vrijdag 18 april — aanvang 21.00 uur

OPTREDEN MILLV SCOXT met orkest Jan Blok
Introducé's (tegen betaling) toegestaan.

Zaterdag 19 april — aanvang 22.00 uur

Filmavond — THE FIIENCH CONNECTION
Maandag 21 april — aanvang 22.00

BLOEMSCHIKKEN
Vrijdag 25 april — aanvang 22.30 uur
Exclusief voor Sociëteit Duystergast:

De sensationele verfilming van de 24 uurs Race in

INDIANAPOIIS
Zondag 27 april — aanvang 14.00 uur
Ktodertilm „KUIFJE IN DE ZONNETEJirEL"
Woensdag 30 april — vanaf 21.00 uur
nodigt het Bestuur u uit voor do traditionele

ORANJE-BITTER

Tel. (tiidelijk) 2164 (De Witte Zwaan).
Iedere maandagavona bowling en schaken en ledere donderdagavond kla-

verjassen.
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1 Waarom een
f ROSEKEUKEN?
«1 Omdat de kwaliteit vormgeving en duurzaamheid een topprestatie is.

'.'I in jarenlange praktijk werd z'n duurzaamheid bewezen

;^ en de prijs is voordeliger, dan U had gedacht

KeukeninstalSatiefeedriJf
if^

[t. Paradijsweg lis — Teleiocn 0Z5C/-

»^^ wSÏ::<XCvJK'""j-*' -A.,*! w< i,iiwJ

Voor een gezellig interieur naar

't INTERIEUR
stationsplein 13-15, Zandvoort. Telefoon 02507-6975.

weer

MENIGE huisvrouw en nu ook^ in

deze geëmancipeerde tijd - me-
nige huisman kan moeilijk Ii.-iar of zijn

ergernis 'bnderdrulfken "als zij gecon-
fronteerd worden met iflc ideale keu-
ken zoals zé staan afgedrukt in dure
folders. Dó> keuken die 'daarin wordt
afgeschilderd lijkt op 'de spiegelzaal

van het paleis in Vcrsaillés; zo groot'

vari afmeting: een keuken wa.arin je al.

les. tegemoet schittert. 'Nauwelijks
wordt gedacht aan de -doorsnee keu-
ken, onder meer in 19e ceuwse wijken
of de wat verouderde huizen, waarin
de keuken het beperkte maatje 2x2,5m
heeft. • .

Nu .richt de fabrikant zicli duidelijk
mét deze keuken opi dè mensen die het
kunnen betalen: de bewoners van Iiui-

zen in de vrije sector. De keuken is uit-

gerust met een. apparaten-galerij,
waarin alles overzichtelijk i? onderge-
bracht. Meestal wórden de waridjen' bc-,,

kleed met deze apparaten en daarbo-,
ven welige kastruimte'in iihifbrmc.
kleuren. Ook komt het „blok" in het
midden van de keuken steeds meer
voor: een soort counterbar waarin al-

les is ingebouwd .oijder handbereik.

,

Niettemin is de tcndcns-aahwczig dat
de keuHen, weer .leefruimte 'wordt.
Enerzijds brengt.de fabrikant dan ook'
de open keuken op de markt als een
geïntegreerd deel van do woonkamer.'
Bij eters of bezoekers is het dan moge-

lijk het gesprek voort te zetten zonder
zich in een aparte ruimte voor de be-
reiding van de maaltijd of déhapjes af.

te zonderen. De gast hoeft dan ook niet

alleen te blijven. Deze open keuken
heeft dan ook een uitvoering, die aan^;

sluit bij de aankleding van de woonka-
mer: hout en steen komen veel in deze
ontwerpen voor. Anderzijds- ziet n>eu
weer de houten eettafel.verschijnen in

een wat „klassieke" keuken of een bar
met krukken in de keuken die bij De
Witte Tornado- ten tonele wordt ge-

voerd. .':^..
'

.

,' ,..',", " '

Daarbij krijgt- het afzuigsysteem
steeds grotere aandacht. Het is nu een-

maal niet zo gezellig om in ecji '„óvcr-

gecondensccrde" keuken of kamer inel

allerlei kooiiluchtjes "té zitten. De' vei-
ligheid rond het fornuis en de elektra

beleeft in hc'tJ'jnodeme keuken-tijd-
perk zijn hoogtepunt. Daarbij gaat
mcri, uit van 'de keuken als „werk-

, plaats",waar met gas«brandbare oliën,

'elektrische apparatuur en water
wordt gewerkt. In "de ontwerpen'
AVordt daarmee omzichtig omgespron-^
gen. Kn dat is iets wat in de ininder-
modern uitgeruste keuken wel kan
worden verbeterd. Zo heeft het keu-
ken-tijdperk toch ook zijn voordelen
^vpor de bcwprifer van het oude huis. In
eerste instantie kan men verbeterin-
gen aanbrengen die de veiligheid in de
keuken vergroten.

J^^^S!^^««(<!*»

REDPÖINT Behang

w

Werkplaats: Prinsesseweg 52a. Telefoon 02507-6747.

. Showroom: Delcen Zondaglaan 63, 'Vogelenzang. Telefoon 02502-6667.

Gevraagd;

HUI-P IN DE ilUISïI.

voor 1 of 2 ochtenden per
Week.- i- .

'
. ,.;

M.evT. de Vlieger. Bredc-
rodestraat 160, tel. 3629. .

Jong stel zoekt

VRIJE WOONRUIMTE
Telefoon na 19.00 uur
02507-4906.

Gevraagd :
•

BANKETBAKKER
f2e of Ie bedlende)

.

Geen seizoenarbeid, hoog
loon. f

BauketbSkkcrU Seysencr.
Haltestraat 23. Zandvoort.

Tc koop:'

2 PAKHUIZEN
met grond 93 are, ceutr.

dorp. :

Telefoon' 023-2445537.-

Alle denkbare

kleuren' verf

kunnen wij

voor u maken

met onze

Verveiai

kleurenmix*

machine.

IJzerhandel

Zantvoort
Zandvoort

Swaluëstraat 9.

Telefoon 2418.

ZWENKSrROElER
Geheel vervaardigd van roestvrij materialen,
waardoor lange leven.^duur.
4-Standen sproeibereik, instelbaar tol max.
155 m2. 'Van 23,— voor 19,75

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL
Pakveldslraat 19 — Zandvoort — Telefoon 2554

TUINSLANG IMET SLANÖEDRAGEB
20 meter '.2" plastic tuinslang In een uitste-
kende kwaliteit, kompleet met 'n handige, van
kunststof vervaardigde slangedrager.
Van 19,75 voor 15,50

KIJKEN BIJ ANDEREN
IS KOPEN BIJ MEDINA

U BETAALT BIJ MEDINA VOOR ALLE SOORTEN

MÉRKTAPIJTEN STUKKEN MINDER(!» EN ..... NOG GRATIS

GELEGD OOK!!

Vergelijk: merk, kwaliteit, dessin en kleur in wol, nylon, hoog- en laagpoo!.;

Ü zult ervaren dat u bij iVIEDINA honderden guldens kunt besparen.

DEZE MAAND EXTRA AANBIEDINGEN!

KEIJZER BONAPARTE
kwaliteit „Bordeaux" van ƒ 98,— voor 09q90
400 cm breed in beige, rood, groen en oranje-goud

VENETA
kwaliteit „Rabat" 4 kleuren, van ƒ 108,— nu . . .

L. de POORTERE
effen-velourstapijt 7 kleuren o.a. donkerbruin van ƒ 119,— voor 89.95

UIT FAILLISSEMENT

VERKOOP TEGEN

SPOT PRIJZEN
In Amsterdam donderdags koopavond.

ra
CARPETS B.V.
HAARLEM:
Gen. Cronjéstraat 4. tel: 266277
Grote Houtstraat 166, tel;-ai7665

AMSTERDAM:
Albert CuYpstraat.175-179. tel: 764025

ZAANDAM: i

Gedempte Gracht 44, tel: 167160
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In schoölbasketbaltoumooi

Hannie Schaftschool en
ampioen

Jsiilliliiii,.. V;.;, '> .X,:/-; ;-
ïjir, ;:; '\'i

ZANDVOORT — Traditieaetrouw locr-

dén zaterdag in de Zandvoortse Pelli-

kaanhal de jaarlijkse schoolbasketbaU

wedstrijden gehouden. Ruim 200 scho-

lieren verdeeld in sevenentwintig ploe-

gen namen aan het tournooi deel, dat

duurde, van 's morgens negen uur tot

half drie. De wisseltieker Mee/ bij de ,

Hannie Schaftscliool .wat betreft de

basisscholen, terwijl de Wim Gerten-

bach de wisselbokaat van de MAVO's
weer terug mocht zetten in de prijzen-

kast.

BU de MAVO werd er gestreden In drie

klassen te weten Jongens en meisjes tot

16 Jaar en Jongens van zestien Jaar al.

De Christelijke MAVO 'slaagde er niet

In één vaa de wedstrUdén te winnen,

zodat alle eerste prUzen riaar de "Wlm
Gertenbach MAVO güigen.

BIJ de basisscholen bezette de Hannie
Schaftschool met twee eerste plaatsen

de liooBSte trede .van liet erepodium. De
A-meisjes en B-jongens zorgden voor

dit suicses.

Bi] de basisscliolen waren de teams ver-

deeld in teams tot en met tien Jaar eu
teams van elf Jaar at. •

In totaal werden vyitlg wedstj-yden ge-

speeld van vijftien minuten, terwijl de

tydsduur van de finalepartycn zevenen-

twintig minuten bedroeg.

Beide eerste teams van de Hannie
Scliaftsohool veroverden een finale-

plaats. De A-meisJes stonden tegenover

de basketbalstcrs van de Nicolaassohool,

terwlii de Jongens de Oranje Nassau-
school aJs tegenstander hadden. Met
een eindstand van 29-10 waren de meis-

jes veniit de meerderen van de speel-

sters van de Nicolaassohool. .

De Jeugdige basketballers van de Han-
nie Schaftschool en de Oranje Nassau-
school zorgden Voor een .spannende

finale. Aanvankelijk leek de Oranje
NasSBUSchool regelrecht op de over-

wiiming at te steyenen, toen de rust-

stand 4-1 werd bereikt, maar na de

basketwisseling kwam . de Hannie
Schaftscliool terug tot 6-5. Het werd,

een spannende strijd, : waarin de Oranje
'

Nassauschool de voorsprong vast wist

te houden tot de eindstand 9-7.

Aan het eind, van' het zeer geslaagde

tournooi konden de Typsoos-Lions Ame-
rikanen Carry Freeman 'en Vic Bartó-

lomé de bekers als volgt verdelen:

Meisjes tot en niet 10 jaar

1 Marlaschool; 2 Hannie Schaftschool-

Jongens lot en met tien jaar

Badminton
Het door BC Lotus in sporthal Pelllkaan

georganiseerde tournooi heeft door de

sterke bezetting la zowel dè B en C ka-

tegorie een spannend verloop gehad.

Vooral de wedstrijden In de B-lcategoric

stonden op een hoog spelpeil, waarbii

het talryke publiek heeft-kunnen-genie-
ten van flitsende rally's en enerverende

.spelsituaties.

UITSLAGEN:"
C-kategorJc

Heren-enkel - B. v. Barlliigen

Dames-enkel - M. Nuyteh
,

,

Dames-dubbel - N. Gerbranda/I. Jon-
gert

,

Herea-dubbel - S. Angkasuan/J. v. Hoek
Gemengd-dubbel - M. Doppenberg/G.
Wolters
B-kategoric
Dames-enkel - A. Gooyers
Heren-enkel - H. Heereiis

Dames-dubbel - A. v. d. Burg/T. Oes-;

terholti'

'

.

' '

Heren-dubbel - H. Llobensteln/R. Simon
Gemengd-dubbel - Y. Hecrkeus/H. Hee-
rens .

Van de BC Lotus leden bereikte het ge-
mengd dubbel M. Polman/R. Garreifs

,

de hoogste klassering in de C-kategorie.

TZB verloor van

eerste klasser
HAARLEM — Nu TZB is uitgespeeld

voor de kompetitie van de tweede klas

HVB, resteren er alleen nog enkele

vriendschappelijke wedstrijden. Zo was
TZB zondag de gast van het in de eer-

sla klasse HVB spelende D/O uit Haar-
lem. In een aantrekkelijke wedstrijd

kwamen de Zandvoorters iiiet verder

dan een 4-2 nederlaag, na een aanvan-
kelijke voorsprong van 2-0. Vooral na
de rust werd het klasseverschil duidelijk

aangetoonde
Voor de pauze kon Jaap Lammers de

stand na twintig minuten openbreken.

Niet lang daarna was het zün broer

IJsbrand die de verdediging achter zich

liet omdat deze bleef staan voor ver-

meend buitenspel. Toch kwamen de

Haarlemmers al voor de^rust dichterbij

toen zU gebruik wisten te maken van
een mislukte buitenspelval. Kven na de
hen'atting werd de stand na een snelle

aanval al weer gelijkgetrokken.

Het verdere verloop van de wedstrijd

droeg een rommelig karakter, waarbij

aan TZB-ziJde nogal wat geïrritcerdheid

ontstond door het vrJ[j zwakke optreden
van de scheidsrechter. DIO wist van
deze ongeconcentreerdheid na een kwar-
tier gebruik te maken. Een vrije s:hop
werd met een kopbal tot oen doelpunt

verwerkt. Het laatste doelpunt kwam op
identieke wijze tot' stand. Er werd bü
TZB slecht geplaatst, waardoor er zich

geen noemenswaardige kansen voorde-

den. Alloen werd Leen Bol nog een keer

in. het zestienmetergebied onderuitge-

haald, maar deze overtreding werd door

de scheidsrechter over het hoofd gezien.

Eindstand: i

BSM 20 32 48-21

Waterloo 20 , 27 33-22

THB .20 25 46-25

DSB 20., 24 32-23

EHS 20" 19 35-35

TZB 20 19 23-27

Schalkwijk 20 17 - 25-35

VVD '20 17 28-40

CBS 20,. 16 '35-39

Spaanievogels 20 16 34-41

AUiance 20 8 - 36-07

Aanwinsten Openbare

Bibliotliock

ZANDVOORT
P. Anderson — Komt tüd. .

.

M. Arnold-Forster — De wereld in oorlog

H. BöU — De verloren eer van Kathari-
na Blum; of, Hoe geweld kan ontstaan

enz.

R. Cramer — Van jongetjes en meisjes,

van meisjes en jongetjes

G. Eisenkolb — De veertien uren van
Peter Davia

W. Plamen — Alfa twee
D. Gilbert — Dat maak ik even

. H. GoUwitzer — De dood heeft niet het

laatste woord
C. Högstrand — De man die op hel juis-

te paard wedde
H. Hooftman — Vliegtuigen in de liis-

torle

M. K. Joseph — De tyd van nergens
A. Jousma — Dümnys twilling

K. Kesey — En ééntje zag ze vliegen

G. Komrij — Daar is het gat van de deur
J. A. M. Kramer en W de Bruijn — Ple-

zierig varen
C. Kray-Sijsma— De weg van een vrouw
H. Lansink — 'Waar liefde wint
Leven met bomen en bossen
M. Marming — Matthew Manning
R. Magritto — Magritto
G. Masini — De architeelon van do mo-
leculen

Midden Oosten
Nescio — Bove^i iiel dal

L. H. Nijgh — De dynastie der kleine

luyden
J. V. Ortuiio — Mijn mes is mijn vriend

H. Roinecker — PUnf Palle für den
Kommissar

M. Sadler — De dode senator
C. D. Saeger — Lijnenspel met draden
W. Smith — De zonnevogel
W. van Stuijvenbefg — 'Wonderen van
de voortplanting in de dierenwereld

Tirade 2000

Uitgelezen
Vakantieverblijven in Nederland 1975

Vvij en gebonden
Welskopf-L. Heinrich — Naclit over de

prairie

W. 'Wolff — Op de grens van zout en
zoet

S. Zonderland en J. Bernlef — Bajesmaf
E. Brouwer — Amsterdam, die grote

stad. .

.

A. C. Clarke — Stad onder de sterren

D. J. Couvée — De worsteling om de
zoon

A. Conan Doyle — Black Peter. The
redlieaded league

Energienota
Fietser . . . kop op

!

P. W. Gallico — Ada Harris omnibus
Adam Hall — Operatic Tango
H. Hoyle — De zwarte wolk
J. Ippers — Am Kanthaken
H, Martin — De verre weg

G. K. van het Reve — Ik had hem lief

A. M. de Moor-Ringnalda — Het leven

kent geen pauze

A. van Oirschot — Antiek kopen; ijze-

ren voorwerpen

W. H. J. Oude Weernlnk — Alles over
rally en rittcnspoit

B. Schmid-Burle-son — Eenvoudig ma-
cramé •

C. 'W. Schran — Binncnspellelje-s voor
jong en oud

H. S- Verbruch — Gence-skuiide op dood
spoor

A, E. van Vogt — De gevleUReldo man
J. G. M. Weck — Hubert Lainpo

J^BURGERLIJKE,
STAND

Ondertrouwd:

Thomas Eduard Maria Puts' en Johanna
Maria Notternian; Willem Frcderik Dirk
Aniiabel en Catliarina Jolianna Paap;
Gerardus Wilhelmus Joannes van der
Wie! en Yvonne Margaretha Bouland;
Blsoendalli Kandliai en Gerarda Fraii-

ci.sca Doing; Cornells Goedhart en Hoii-

drika Maria Cornelia Kootwijk.

Ovcrludon:

Jn,nnctje Willielniina Bekker. 78 jaiir.

gehuwd geweest met Reinier Lanibertu.s

Poclmaiin; Trijntje Kemjj, 90 jaar; Cor-
nelis Willem van den Berg. gehuwd mei
CuUiai'ina Eli.sabclli Groen; Frcderika
Johainia Kuijper. 74 jaar, gehuwd ge-

weest, met Hendrik Arnold Ferdinand
ten Hooven; Anna Antlionia Goverdina
Warnaar, 87 jaar, geliuwd geweest mot
Maarten Wal.

Geboren buiten de gcmeetilv:

Sandra, dv Stanislaw Zwemmer en
Wietske Anna Maria Reeuwijk; Bastiaan
Jillis Christian Vincent, zv Bastiaan
Dirk Vlasbom en Johanna Elizabeth

Albla.s; Wouter, zv Jan Hendrik Stock
en Alida Elisabetli Knevel: Jacl. dv Jan
Eliza Bergwerff en Maria Anna Schildei'.

Overlüdeii buiten ilr gitnieeiitc:

Hendrika Catliarina ClirlsUna Rooijers.

68 jaar. gehuwd mot Jacobus Jolianncs
Gieske; Jacobn Pctronella Smit, 76 jaar
gehuwd geweest met Tcunis van den
BrinJc.

1 Alben Plesmanscliool: 2 Marlaschool De basket' hing wel wal hoog voor de

B-groep meisjes
'

i
''

. scholieren, dat wel

1 Oranje Nassauschool; • 2 Hannie '

Schaftschool
B-groep jongens, school; 3 Van Heux'en Goedhartschbol.

i Hannie Schaftschool: 2 Marlaschool Jongens van 10 jaar af

Meisjes van 16 jaar af • '. 1 Oranje 'Nassauschool; 2 Hannie
1 Hannie Scliaftschool; 2 Nicolaaa- , Schaftschool; 3 Mariasohool.

372
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Schoolvoetbal
ZANDVOORT — Nadat de wedstryden
van het schoolvoetbaltoernooi tot drie-

maal toe zyn uitgesteld, hopen de or-
ganisatoren de wedstryden van 20 en
29 maart nu te kunnen verspelen op 21

en 24 april. Het programma op maandag
21 april ziet er als volgt uit:

Poule A (veld ,West): 16.30-17.00; H.
Schaft-Beatrix: ; 17.07-17.35: -Beatris-
Maria; 17.40-18.10: -Maria-H. Schaft.
Poule B (veld Midden): 16.30-17.00: v.

H. Goedhart-v. Eeghen; 17.05-17.35: v.

E^hen-A. Plesman; 17.40-18.10: A.-Ples-
man-v. H. Goedhart.

.

^

Poule C (veld Oost): 16.30-17.Ö0: Aer-
denhout-OranJe N.; 17.05-17.35: Oranje
N.-Nlcolaas; 17.40-18.10:

. Nicolaas-Aer-
den hout.

.

'

'

Op donderdag 24 april worden de eind-
stryden gespeeld, zy -beginnen 's middags
om half, vijf - eu' de prysuitrciking zal

om ongeveer tien voor half zeven zyn.

In dc'jaren 1975 en 1970 zal er ccn

•sportflitwlsSellng - plaats"vlnttcit" 'tussen

'Zandvoort en Doetinchcm.- De .
eerste

ontmoeting zal in en door Doetinchem
worden georganiseerd. Byna 400 Zand-
voortse sportmensen zullen, het op vry-

dag 23 mei en zaterdag 24 mei opnemen
tegen de Doctinchcmsc sportwereld in

14 takken van sport.

In 1976 zal Zandvoort de Doetinchemse
deelnemers ontvangen in de badplaats

voor de return.

De uitwisseling zal -het karakter van
'sportief ontmoeten* liebben, daartoe
zullen de tegen elkaar uitkomende teams
zoveel mogeiyk op gelykè sterkte wor-
den gebracht.

Voor wat betreft de Zandvoortse deel-

nemers ligt do organisatie In handen
van de Sportraad Zandvoort en het Ko-
mitee plaatseiyke sportverenigingen

' Zandvoort. In het komitee zyn naast
do Sportraad 18 verenigingen on in-

stellingen vertegenwoordigd.
Behalve de ontmoeting op het sport-

veld, in de sporthal of het zwembad,
zullen 'ook ohtmoetirigsbUe'énKoriiSteh"

worden georganiseerd' op de vrydag-
' avond.
De deelnemende Zandvoortse sportlie-

den zullen — voorzover zy reeds vrüdag
in Doetincliem arriveren — worden 'in-

gekwartierd' bij de Doetinchemse sport-
collega's. Enkele groepen jeugdigen zul-

len op zaterdag 24 mei uit Zandvoort
vertrekken en dezelfde dag weer terug-
keren. ,

Zandvoort wordt door onderstaande
sportverenigingen vertegenwoordigd:
B.C. Lotus Zandvoort (badminton),
Typsoos Llons (basketball). Bridgeclub-
Zandvoort, O.S.S. en T.Z.B. (gymnas-
tiek), 'Zandvoortmeeuwen (handbal),
Zandv. Hockeyclub, S.C. Unicum '73

(Invalidensport), Sportschool Buchel
(judo), Org. K. Kopor (rywieltoerisme)

,

Zandv. Tennisclub. Zandvoortmeeuwen
en T.Z.B. (voetbal), Sporting-O.S.S.
(Volleybal), Zandv. Reddingsbrigade,
,De Zeeschuimers (zwemmen'i

.

Nieuw Eestuur
ZANDVOORT — Op woensdag 2 april is

in een vergadering la het Herv. wykge-
bouw een samenwerking tot stand geko-
men tussen het bestuur van het Aktlvl-
teitencentrum Zandvoort en do 'werk-
groep Hummeloord.
'Hieruit is een nieuw bestuur gevormd,
onder de naam Aktivlteitencentrum
Zandvoort. bestaande uit: dhr. A.. de
Vries, voorzitter; mw. 'H. Rlsseeuw, se-

cretaresse; dhr, P. M. V. Keulen, pen-
ningmeester; mw. M. Kuin, mw. M. Bru-
no, mw. E. Jessurun, mw. K. de Graaf
en de heren R. A. v. As, R. Couvrcur, C.
Kuyper sr., C. Bol en P. Boukes.
Het nieuwe secretarlaats-adrcs luidt:

Lorentzstr. 224, tel. 4653.

Dit bestuur gaat zich bezighouden met
do bouw van een Aktivlteitencentrum in
Nieuw-Noord en oen voorlopig Aktlvi-
teitencentrum in Hummeloord.

Op 30 april 1975 zijn onze ouders

P. PAAP
P. PAAP.FËLL

voor 50 jaar in het huwelijk getreden:

Ter gelegenheid hiervan is er maandag -28 april
a.s. ïeceptle van 4 tot 6 uur In Hotel Interla-
ken. Van Speljkstraat 20.

De dankbare kinderen en kleinkinderen.

Zandvoort, 15 april 1975

Halt'estraat 61

OÖ
De beste manier om iets te verkopen is het .

koopwaardlg te maken. Henry Ford (1863-1947)

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKKEKHUIS MET PIT
SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

ItU de Kostvcrlorcusiraat.

Is daarvan ten volle overtuigd. Daarom vinden
zyn horloges, klokken en wekers zo gretig aftrek.

Komt u maar eens kyken In zün showroom.

't IS een belevenis I Eigen reparatie-afdeling met
electronifeche apparatuur.

DANKBETUIGING '

Bij de vele blijken van belangstelling, ondervonden
tijdens het ver'blijf in het ziekenhuis en thuiskomst,
zeggen wij u hartelijk dank.

^

HENKEN GRIET BAAllS

Zandvoort, Oosterparkstraat 36.

Tech. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a, telef. 02507-6747 of

3167 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Telef. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-
werken.

Telefoon 01718-72551.

Tij(dens werkuren telefoon 02507-5715.

Werkplaats: Koningsslraat 28, Zandvoort;

BERNINA
NAAIMACHINES

"l/oorzien van de Sterna

polis de verzekering van
garantie en service door
de alg. Ver. vöh naai-

mac;hinehandelaren in

heel Nederland, geldig.

TE KOOP wegens gezondbeldsomslandighccicn

HOTEL-RESTAURANT
met drankvergunning, gelegen aan c^e

Brederodestraat 104 te Zandvoort.

Tegen zéér aantrekkelijke voorwaarden.
Inl. Mak. Cense. Telefoon 02507-2614.

STENCILtVERK

J. SUTSMA
van Lennepweg 75

NU VOLOP
ZOMERCOUPONS
S 4,— PER METER
STOFPENHUIS BtlOMEl,
Vinkestrast 30.

'•

Geopend ma. - dlnsd. on
vryd. van 10-12 uur en
2-4 uur.

Te koop gevraagd

:

GttASMAAlEK
TelPtoon 4441,

Aangeboden:
- nABY-PIANO
merk Rippen, in zeer

goede stnat.

re hovr. tol. 3461.

SVcgons roorganlsnllc werk-
plan ts geven wy

lOfl'.'r SEIIVICK
Rfpnratlcbdryt

VERSTEEGE B.V.,

Willemstraat 12, ,

loiofoon 02507-449S).

ZELFS VOOR U?
Ja, ook voor U zijn er
prachtige BLOEMEN en
PLANTE>f bij:

Blocuicnhuis

„V. d. MEY"
.1. BMJYS
llalleslraat 05 - Zandvoort

Voor de tuin diverse soorten zaden.

" Petunia, agaratuni, salvia's en
Afriltancn planlcn.

De specialist in al Vw blocnnvcrken.

HET DR. PLANTIN6HUIS
Koslverlorenstraat 95, zoekt een

HULP IN BE

HUISHSIiOillG
van maandag l.m. vrijdag van 8 tot

2 uur.

TELEFOON 2095.

Laat uw rywiol en bromfiets
vakkundig nazien door

DE VAKMAN •

voor al uw reparaties naar

VERSTEjEGE B.V.,

Willemstruat 12.

loletoon 02507-4490.

Vermist:
BEIGE KATER
nnam Minet.

Telefoon 02607-2068.

\bornieuwe spaarders:
'nbijzonder boek.
Endat is het.

Veel mensen zouden best willen sparen.

Maar ze komen er niet toe. Daarom heeft

deABN voor alJc nieuwe spaarders een

aardige aanmoediging: het boek 'Uit het

leven van Dik Trom', mèl de plaatjes

vaaJohanBraakensiek. -

Bij deABN kunt u kiezen uit maar liefst 1

2

spaarvormen, dus daar is er altijd een bij

die bij u past. Maar welke spaarvorm u ook

kicsl, deABN stort meteen vijfgulden op uw

spaarrekening. Die moet u dan wel minstens

twee maanden laten staan.

Voor een zelfde bedrag mag i

ook het boek vanDikTrom

meenemen, in het traditio-

nele jasje. Het ligt voor u

klaar bij het dichtst- .

bijzijnde ABN-kantoor.

D Dat Dik Trom boek lijkt mij wel wal, maar kunt u mij

eerst wat meer informatie geven ovcrsjiarcn bij de ABN?
D Ja, dat Dik Trom boek wil ik hebben, open voor mij

een .sp.iarrckening bij de ABN.

Aankruisen wat wordt verlangd. '*
''^

Naam

Adrcf
'

.

Woonplaats. .Tel.,

Ik heb reeds ccn rekening bij de ABN: Ja/Ncc

Zoja.ABN-kanioor
.

Inongcfrankecrdc envelop zenden aan

Algemene BankNcderIand,Anfwoordnr..̂ 502, A'clam
_1

ABN
Algemene Bank Nederland

Zandvoort, Grote Krocht.12, telefoon (02507) 5341

RESTAURANT LA REINE
Kerkstraat 15. Zandvoort

vraagt voor direct:

FLINKE

VROUWELIJKE

SCHOONMAAKHULP
Hoog loon.

GARAGE GEVRAAGD
Telefoon 4670.

J. W. V. PUTTEN
Belastingconsulent — Accountant

Brederodestraat 61 - Zandvoort - Telef. 2650

ADMINISTRATIES
Invullen van aangiftebiljetten

ASSURANTIËN

ZANDVOORTSE
OPERETTE VERENIGING

ffecft op 25 aprjl a.s. een uilvoerinff van

LA MASCOTTE
operette In 3 bedrijven op muziek van
Edmond Aiidran in de Stadsscliouwburs
Haarlem. Aanvang 7.45 uur.

Nog enkele plaatsen beschikbaar a ƒ 7,50.

Tel. te bestellen nr. 3397 en 2870.

te

G. KOL
Schultengnt fint 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKEKINREN
Auto - Brand - Leven

UESSO
•T INTERIEUR.

Slallonspleln 13-15,

telefoon 02507-6975.

VERHUIZINGEN
A. J. Behage & Zn

Azalealaan II, Heemstede
Telefoon 02.t-28 62 74

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

In de ambachtelijlte slagerij van

DIRK V.D. BROEK
te Zandvoort wordt met spoed gevraagd een

VERKOOPSTER
voor de Rchele week.

PART-TIME HULPEN
voor 1 of meerdere dagen per wecli.

Wilt u uitvoerige InlichtinRcn, bel dan de
chef de Ifecr B. van Slourik,

tel. 02507-7520, privé na 19.00 uur 023-250381.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuZB In

MODERNE moniuien

LOOMAN
Brillen-Kontaktlenzên

Haltestr.5TeI.2174 Zandvoort

Ztekeolonilsleverancier „•,,

ZANDVOORTSE
l'ITVAARTVEKENKllNG
IScgrafcnis - Crematie

Transport

Kecsomstraat 61. Tel. RZüi

Zandvoort

Dag en n.iclit tv onfliieden

DcPOSITAIRE MAUI5EIIT
Drog. BOUWMAN,
Oran.1estraat 7. Zsndvooit.

UU' GORDIJNEN MAKENV
Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

•T INTERIEUR.
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

Alle.s voor uw
SLAAPCOMKOItr

int

KUm-TEXTIEL
Grote Kroolit 30-32,

telefoon 02507-6375,

: Ontspanning, bood- ,"

schappen doen, werk,

.;, - Wmtnen of zomaar
\ blokjes,, brti.i.. Waarvoor

.

Vv,,a.üvvr-ni.èuvyé fiets wilt

,

Hgèb'rujjce'n Vis üw.zaak.

.;;Maar die 'flets staat voor

,"y-Ü;|5laan! In het-pro-

gfamir|a!l975 van Gazelle
.v'izijnïzovéel ^
Viriodëllen en y
•uftvöérlrigen /

• batjerallijd l >

; ëéh'voor u V
>;•; bijls. ,

Versfeege B.V.

Haltostraat IB,

telefoon 449D.

Gazelle tietsen hebben
Vredestein banden

BEHANÜEU
STOFFEERDER
BEÜDENMAKER

J. VAN DEN BOS
Blldcrdilkslr. 5. Tel. 3706.

^.1

; :n||

il
•

'I

\\

iiii

'I t
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«vEEOiï

JAAR

uwvf'

De zaak
waar de service

145** koclkas!

breed model, kras-

vrij bovenblad
DEZE WEEK

prijs 249.

INDESIT^
WASAUTOMAAT
Type Europa met 9 basis-

programma's, aparte in-

stelling van temperatuur
'en 5 *.g trommel inhoud.

Adviespriis 598,-

^ prijs 399.-

JUNKERS
GASGEISER
Adviesprijs 289,-

DEZE WEEK

prijs 217.

PHlLlPSlVOt-AUTOMAAT
1 2 programma's, 500 • ,X-
toeren centrifuge gang ^
Type 202
Adviesprijs 1014,-
DEZEWEEK

JUBILEUM AANBIEDING

PHILIPS
DUBBEL-
DEURS
KOEL-
KAST

Inhoud 275 liter- koelgedeelte 222 liter

en afsluitbaar diepvriesgedeelte van

53 liter. Drie-sterrcnkast met geëmail-

leerde binnenkast. Deze week stukken •

voordeligeri ""

Adviesprijs ,978,- ^ nrüe K(M .
Alléén deze week ^ P«'J« W»'«»"

KWALITEITS-
CEI\)TRIFUGE
metdeksélbe-
veiliging.

Adviesprijs 1 69,-

Voor de campFog
. of caravan.

BUTA KOOKPLAAT
4-vlams met
afdekblad
DEZE WEEK

ir prijs 139.-
Zolang de voorraad strekt

Gen. Cronjéstraat 62
hoek Kloosterstraat
Tel. 25 2760

ERRES STOFZUIGER
I metalen ttuis. Met

oranje kappen. Stofinhoud
3,5 liter. Metalen buizen
grote en kleine en spleet,

zulgmond, S meter aan-
sluitsnoer600W.

Adviesprijs 2S5,—

• prijs 179.-

BÉED5

JAAR

de meest
verkochte
volaiitomaat

10OO toeren
centrifuge gang

46 'cm smal
Adviesprijs.

1628,-

DEZEWEEK

* prijs

1179..

BETJIUNGSSPREIDING ZEER VOORDEUG - SNELLE SERVICE DOOR EIGEN TECHNISCHE DIENST

EUROPLAN Construction Company
Postbus 92 B-48 Verrier.s. Tel.: 09-32.87-541437

kau onmiddellyk plaatsen:

SCHILDERS — BEIIANGEKS — METSELAARS —
TIMMERLIEDEN — STUKADOORS — TEGELZETTERS
LASSERS — VLOEBENLEGGERS — LOODGIETERS

C.V.-MONTEURS
Ook ANDERE PLOEGEN VAKMENSEN kunnen

solliciteren.

Zeer hoog loon en premies. Hoge oiilcostenvcreoecllngen.

Sollicitaties schrlftelyk aan bovenstaand adres ot"

tclefoniscli na 18.00 oP werkdagen en van 9.00 tot 15.00

weekends.

\fimii

uffermans

Gasverwarming

BIEKERSVAARTWEG 51

HEEMSTEDE
Telefoon 286 892

Slotlaan 2. tel. 28 85 75

Loodgietersbedrijf

JONG ECHTPAAR

met 3 kinderen wU dolgraag in de omg. van
Haarlem wonen in een BUIM LIEFST OÜDEB
HUIS OF GEDEELTE VAN EEN GROOT HUIS.

Event. ruil is mogelijk. Wij hebben een
eengezinswoning, 5 kamers, C.V., tuin en

garage in Heerhugowaard.

Als u iets voor ons heeft of weet belt u ons
dan even 02207-13558.

•

(g : (g i«)2

2 kostuums
voor I geld.,¥
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liiii: geheel gratis!

••••••

*«?•«

,//
-«'mm

mr/

'i^i-^

,,.>. iv?

Kr^'f-i^-^k.W^'^' s

è^È
''S'M'*^^f,f

'm
'4i-v>S

W^

s::::: kostuums kostuums

«::::: kostuums kostuums

• •••*.

>••;.•;•; •.:•.

Ter!enka ._
pantalor^ l^f

roliiiie <lc ' rr.n.Td
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.iHccii dotidcrfl.-ig.

vrijdag en z.itcrd.ig
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••••••
••••••

P'

liife.J.

S^tf ^•-«SÏ'S, Door grote aankopen tegen de scherpst denkbare prijzen, zijn wi] in staat onze cliënten te'

laten mee-profiteren van da ongelofelijke V\/ekelijkse aanbiedipgen die sensationeel zijn

in prijs en ook prima in kwaliteit.

AALSMEER
KRUISWEG 2a
vrijdag koopavond
ook woensdag gehele dag geopend

dagelijks geopend van 9-6 uur

AMSTELVEEN
REMBRANDTWEG 419
donderdag koopavond

maandag vanaf 1 uur X

fmïïïï!C EMTR UM
VUCR UN& OF KORT

VOOR dik'of dun

VOOR DONS OF OUO
VOOR lEtSGR TELT t3\

IJi

,-;^-' V— /_,

VpOR PRIJSBEWUSTE MENSEN
«ALSME^R 1 AMSTftVqEN t'flMèRsrOORT ' I f lOEN 'i DECÉT i P.UIJME RFNO- '"vaKPHEN » o RUN t.ZAAMOaM

Parian Meubelen
Draion bankstel _
van ƒ 1.300,— voor ƒ OÖöj"

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-

5 jaar garantie op blnnenwerlc. -

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,

koopavonden tot 21 uur.

AMSTERDAM, Boelelaan 12. tel. 020-429039.
Donderdagavond koopavond.

2 minuten vanaf de R.A.I. Tegenover Ingang
Esso Motor Hotel.

BADHOEVEDORP, Nieuwe Meerdlfk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

TAXIJANSEN
Telefoon (023) 242400, Heemslede.

Standplaats Station Aerdenhout zijde.

Gevestigd sinds 1957.

UW WAS
lakens en droogwas,
vóór 14.00 uur
gebracht,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en at te halen.

SNELSTOMEH
hinnen 1 dag.

CHEMISCH
' REINIGEN

binnen enkele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OUD bedrijf met een jpNG Iiart

BLEKEBSVAARTWÉG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026. •

Openingstijden van 's morgens 8.00 uur tot

's avonds 19.30 uur.

Zaterdag gesloten.««««*!
V JEAN - PAUL

BETER GEKLEED, MINDER BESTEED

DE KLEINE ZAAK MET GROTE MATEN
EN OOK MET PERSOONLIJKE BEDIENING.

KLEINE HOUTSTRAAT 20 HAARLEM

TEL. 023-321285

\A/EI KQN/i OPONZE CITROEN EXPOSITIE 'SERMCF

VOOR EENONDERHOUDEND UURTJE.
,

ZATERDAGA.S.

Zaterdag a.s. mag u gerust

bi) ons een deurtje verder lopen.

Voor een kijkje in de auto-keuken
van service & onderhoud. Zo'n
voorproefjes geeft u de zekerheid
dot uw a.s. auto in goede handen
is. Onze vakmensen, alsook de ,

outillage, zullen u erop attenderen

dot er een perfecte organisatie

achter uw auto staat om de daad
service bij het woord service

te voegen.
Natuurlijk mag u ook

pottekijken bij de 2cv, de Dyane,
de Ami, de GS. En bij de nieuwe
CX. Maar ook bij de afdeling

accessoires. Graag zelfs. Want
u van dienst, te zijn mei een auto
voor jarenlcing rijplezier Is óók
een goede service van ons.

Graag tot zaterdag.

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg - hoek Leidsevaart-

Westeiijke Ranaweg
• Haarlem -tel. 023 -248221

Als attentie liqi 'n bijzondere reproductie voor u klaarl

CITROEN^
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Café-restaurant krijgt medio mei sauna en solarium

Riche na twee jaar weer

in oude glorie hersteld
ZANDVOORT — Vrüflagavond werd ons

duidelUk, wat Zandvoort al die tyd lieeft

moeten missen, toen sociëteit 'Duyster-

gliast' in de avonduren het alleenrecht

had op 'Riche' aan de Boulevard Bar-
naart 68, Na twee jaar hadden de leden

van de sociëteit het reeds gezien, zover

buiten bet dorp en men besloot naar de

De open haard en keuken in het restau-

rant.

dorpskern terug te keren. Niet zoals aan-
vankelijk gedacht naar hotel Keur, maar
naar de congreszaal van Zomerlust, door

een eigen ingang bereikbaar via het

Gasthuisplein. Door deze onverwachte
verhuizing kwam Rlehe weer vrü en de
zevenendertig jarige Wim Faber en de
zes jaar jongere Wcmer Zerlauth gre-

pen 'de kans direkt aan en pachtten
'Riché' van eigenaar Fomper voor een
periode van viji jaar met daarop nog
eens een optie voor nog zo'n periode.

Op 21 maart heropende dit tweetal de
café-restaurantdeuren en daarmee bad
Zandvoort een intiem, knus en bijzonder

fraai gelegen café-restaurant herkregen.

Druk was het vrijdagavond ^og niet.

Enkele klanten aan de bar en een paar
door kaarsen verlichte bezette tafeltjes.

De nieuwe exploitanten vrezen de toe-

komst niet en zü hebben het volste ver-

trouwen, dat de vijfenveertig rcstau-

rantstoelen geen overbodige luxe zullen

blijken te zijn.

•n ^¥f',

g|ll3S;l|!tf
'' >''^

llj'^pHU T

I

,' ,'!.'"J,^|.,..«eM

bubübki u.--.*. - J

'De loop is er helaas na twee Jaar volle-

dig uit en daarom moeten we de klsin-

tenkrlng weer helemaal opbouwen en
dat vergt nu eenmaal ttld, want wat wil

Je als twee Jaar lang de deur 's avonds
geweigerd wordt. Door onze klanten een
zo groot mogeiyk servicepakket aan te

bieden (waarover straks meer red.) en
vreselijk goed eten te serveren hopen we
die klantenkring zo snel mogelUk opge-

bouwd te hebben', zo vertelt ons Wemer
Zerlauth terwyi hij aan ons tafeltje een
toumedos whisky flambeert voor twin-

tig gulden.

Andere vleesgerechten op de niet al te

uitgebreide kaart ztjn fUet de porc è la

Biche, cötc de vettu Marengo en entre-

c6te voor Iets minder dan twintig gul-

den. Andere gerechten «Ijn: Scampls pro-

vencal ƒ 17,—, cuisse de grenouille ƒ 14,—,

saumon grille ƒ18,— en solé meunlère
ƒ21,—. trit de voorgerechten noemen we
een cocktail de crevettes ƒ9,—, cocktail

de melon ƒ6,—,
jambon d' Ardennes

ƒ7,50 en de vrU prijzige saumon fumée
voor ƒ12,50. ZU die. dan nog een plekje

In de maag over hebben kunnen die

vullen met bUvoorbeeld een pêche flam-
bée ƒ 7,— of een coupe Riche ƒ 5,—.

Zoals het een goed restaurant betaamt
beschikt Riche over een uitgebreide wijn-
kaart. Onder de tien gulden zlJn enkele

tafelwtjnen zoals een Pierre Baptiste

rosé te verkrijgen. Een cötes du Bhöne
kost ƒ11,75, beaujolals ƒ13,25 en een
bourgogne ƒ 17,50.

Bistro

De spijzen worden geserveerd op de ma-
nier zoals we die kennen In de bistro's.

Op een rond houten plateau met daarop
aangemaakte sla en wat rauwkost. In
aparte schaaltjes boontjes en lof en fri-

tes en de biJ een dergelijke maaltijd niet

weg te denken sauzen. Onjuist zou het

ztJn om te vermelden, dat de kunsten van
de kok niet verder gaan, dan hetgeen er

op de menukaart vermeld staat.

Het aan een pin gespietste pluimvee, dat

boven het vuur in de open haard rond-

draait staat immers niet op de kaart

vermeld. Wemer Zerlauth, vijfenhalf

Jaar chef kok bU , Bouwes en voor die

periode sous-chef bU Dikker en Thys in

de Amsterdamse Leldsestraat, over de
menukaart: 'Als mijn klanten bepaalde
wensen hebben, maak ik het voor ze

klaar. Zo rooster ik elk weekend een stuk

vlees in de open haard. De vorige week
hadden we lamsbout en over enkele we-
ken gaat er weer eens een speenvarken
aan de pen.'

We kxmnen stellen dat Riche op het

ogenblik geëxploiteerd wordt door twee
specialisten: Eén voor het binnengebeu-
ren en één voor het bultengebeuren,

want Riche pachten betekent niet alleen

café-restaurant-werk maar ook het bren-
gen van zomerrekreatle in de vorm van
een naast het gebouw gelegen openlucht
zwembad. Zo verzorgd als het er binnen
uitziet, zo'n puinhoop is het nog in het

zwembad en Wim Taber, voormalig be-

heerder van de sauna in Bouwes Palace,

vertelt: 'Eigenlijk hebben we Riche iets

te laat in het Jaar kunnen pachten. Om
nog tijdig voor het seizoen klaar te ko-

men, moet er buiten hard aangepakt
worden, maar over anderhalve maand
hopen we de zaak toch voor elkaar te

hebben'.

Men wil van Riche een soort kuuroord
maken, kompleet met solarium, sauna
met dompelbad en warme voetbaden en

twee massagekamers. Dit alles wordt on-

dergebracht in de kleedruimtes langs het

zwembad.
'De sauna en solarium met vlak daarvoor

een zwembad is een uniek complex op
het Nederlandse Noordzeestrand en daar-

om verwachten wU er veel van', zegt

Wim Faber die uiteraard dit gedeelte

van Riche als werklu-ing heeft gekozen.

Eind mei hoopt Faber alles voor elkaar

te hebben.

Walersportcenlrum

Nieuw bij Riche wordt ook het water-

sportcentrum. Op het noorderstrand voor

het zwembad wordt een gedeelte van het

strand opgehoogd, waar partikulieren

hun zeilboten tegen betaling van hon-
derd gulden per seizoen kunnen neerleg-

gen. Voor nog eens honderd gulden krijgt

men er een kabine bij, waarin de zeil-

attributen opgeslagen kunnen worden.

Wim Faber: 'Door de zeilboten naar de

noord te halen, hopen we, dat de water-

sport zich niet alleen op het zuiderstrand

konccntreert. Een konkurrent voor de

watersportvereniging zijn wU echter niet,

want de haven op het zuiderstrand zit

vol. Voor ons zijn die boten enorm be-

Werncr Zerlauth (links) en Wim Faber
voor hun fraaie Itomplcks op het Zand-
voortse strand.

langrijk, want het geeft entourage. Als

de mensen bü ons op de terrassen zit-

ten wil men ergens naar kyken en wat is

het niet een fraai gezicht om zeilere in

de branding aan het werk te zien.'

m het kader van de service verlening

wordt er voorts nog een crèche gekrecerd,

waarvan de leiding in handen is van een
gediplomeerd kinderverzorgster.

Al Jaren is Wim Paber de masseur van
Fightlng Mack die, nu Henk Rühllng
weer zUn wedstrijden gaat verzorgen, in

mei waarschijnlijk in het Rotterdamse
Ahoy-sportpalels tegen Benny Zwcze-
rünen bokst met als inzet de nationale

titel, de eerste stap naar Mack's doel:

De Europese titel. Momenteel staat Mack
als vierde geplaatst op de Europese
ranglijst.

Eveneens dagelijks naar Riche komt de
Amsterdamse Surinamer het weltei-ge-

wlcht Sugar Ray en Wim Faber zegt

over dit tweetal: 'Als ik mün boksers

niet in kondltie kan houden met de ou-
tillage die ik hier krüg, dan weet ik het
niet meer'.

Caravan-

kiirsussen

op terrein

Ripperda-

kazerne
De afdeling Haarlem van Veilig Ver-

keer Nederland zal vanaf 19 april enige

caravan-kursussen geven in samenwer-

king met militaire instrukteurs.

Gezien de eisen, die het huidige ver-

keer aan een caravanrijder stelt, z<jn

dergelijke cursussen zeer gewenst, voor-

al ter voorbereiding van de vakantie-

periode.

Daar het oefenen met een caravan op

de openbare weg niet mogelijk Is, zal

dit gebeuren op het voorterrein van de

Ripperda kazerne.

De data zUn gepland op 19 april, 26 april

24 mei en 31 mei 1975. Op die zaterda-

gen worden er twee kursussen gegeven,

elk van 3 uui'.

De caravan-kursussen zijn behalve voor

de bewoners van Haarlem ook toegan-

kelijk voor de bewoners van de dlrekte

omstreken.

De kosten bedragen voor leden: ƒ 17,—

per kombinatie (auto + caravan) en
voor niet-leden: ƒ25,— per kombinatie.

Kosten ter plaatse te voldoen.

Belangstellenden kurmen zich opgeven

bij: mevr. BommeziJn, p.a. Verkeerscen-

trum, Koudenhom 2, telefoon 321831.

Het echtpaar Van Nunen geniet zicht-

baar van de staatide ovatie

Loeki- en Loeresregen

tijdens prix de joke
ZANDVOORT — Nadat de heer en
mevrouw Boom uit Zandvoort als win-

naars van de op 6 april gehouden Loe-
rcs-voetrally de by deze zege behorende
tippel-Loeres in ontvangst hadden ge-

nomen en de televizier Locres gegaan
was naar de heer S. van. Gelder voor

zün meest originele Loeres, was de beurt

aan Loeki.

De geestelijke vader van het STER-te-
levisleleeuwtje Joop Geesink werd even-

eens de Loeres-eer toebedeeld voor de
kategorle humor in beeld. Ruim een half

uur werd Loeres vergeten door de komst
van Loekl, die In een kinderwagen het
podium werd opgereden. Voordat de dl-

rekteur van de STER reklamé drs. C.

Smeekes de Loeres aan Joop Geesink
kon overhandigen nam Carel Enkelaar
van de NOS het woord.

Na zUn geestige speech, die hy besloot

met de woorden: 'na deze, ik mag wel

zeggen welgekozen woorden geef ik de
microfoon over aan Smeekes', was de

beurt aan de direkteur van de STER,
die alvorens over te gaan tot het offi-

ciële gedeelte enige zaken recht zette,

die Carel Eiikelaar naar zijn mening
onjuist had opgemerkt.

Zo bleek Smeekes geen huursmoklng
aan te hebben, hetgeen hlj bewees door

het prijskaartje aan de voering, in

hemdsmouwen te tonen.

Jopie Kissinger

Na deze woordenwisseling, die het tijd-

schema zodanig in de war stuurde, dat

er geen ttjd meer was voor de geplande

pauze kon Joop Geesink ten slotte zijn

Loeres in ontvangst nemen. Joop Gee-
sink vertelde, dat zijn Loekl negendui-

zend maal per Jaar op de t.v. verschijnt.

Dat Loekl zo populat is weet de geeste-

lijk vader van het leeuwtje aan het feit

dat hü er een schlemiel, een imderdog
van had gemaakt. Loekl is overigens

niet alleen graag gezien In ons land

want zo vertelde Joop Geesink: 'Ik voel

me net Jopie Kissinger. Overal in het

buitenland toont de t.v. interesse voor

mijn Loekl. Ik ben terug van Dublin,

Londen en Berlijn'.

Joop Geesink deelde na deze woorden
Loeki's uit aan zljn echtgenote, de »e-

kretatis-generaal van het 1 april ge-

nootschap Edo van Tciterode en de

gemeente Zandvoort.

Gelukkig voor Joop Geesink zat achter

de bestuurstafel van het genootschap

het raadslid Rien Couvreur, die het

leeuwtje namens de gemeente in ont-

vangst kon nemen. Edo van Tetterode:

'Ik vind het treurig, dat het gemeente-

bestuur hier vanavond niet is vertegen-

woordigd. Wat moeten hun koUega's van
Amsterdam, die er wel zUn hiervan

denken. Het is mij een raadsel, waarom
het gemeentebestuur van Zandvoort de

laatste jaren geen acte de présence

geeft.'

Kwaliteit
Na de Loeki-happenlng deed zich een

tweede Incident voor toen achter Lou
Lap tydens het opentrekken van het

doek een Loeres sneuvelde op het po-

dium. 'Hiermede toon Ik u de kwaliteit

van het gebodene' grapte Lou Lap

adrem. Gelukkig voor Willy Albertl be-

schikte het genootschap over een reser-

ve Loeres. De Amsterdamse zanger ont-

ving het gipsen beeld voor de hoofdrol

in de bioscoopreklamefllmpjes 'draal

een sjekkie voor mekaar' van producent
Kalman Gall en regisseur Frans Welsz
die eveneens de Loeres uit handen van
Lou Lap kregen. Wllly Albertl betrok
dochter Willeke In het huldebetoon voor
haar vertolking van Booie Sien.

Als voorzitter van de 'vrienden van Dlck
Stemheim' nam Hans Boskamp de me-
mor Loeres in ontvangst voor de in het
begin van het vorig Jaar overleden
journalist Dick Stemheim, alias Dlck
Pleiter.

De laatste Loeressen gingen via Lou

Polak naar de winnaars van de katego-

rle humor in daad. De jury was van

mening, dat Wim Koevoets de beste

practical Joke had geleverd door lün

monster uit de Sloterplas te laten op-

duiken.

Zandvoortse

bijnamen in

Nieuw Unicum
ZANDVOORT — Op woensdag 23 april

om 8 uur zal de heer J. A. Steen .be-

stuurslid van het Genootschap 'Oud

Zandvoort' op verzoek vari ievioners en

verplegend personeel van de Stichting

'Nnieuw Vnicum' een causerie over oud-

Zandvoort houden.

HierbU zal speciale aandacht worden ge-

geven aan het ontstaan, de noodzaak en
het gebruik van de vroegere Zandvoort-
se bijnamen.

De heer Steen heeft enkele Jaren gele-

den een selektlef onderzoek verricht

naar Tde he kormtsvna..en .. pnu yll

naar de herkomst van enige honderden
Zandvoortse bUnamen en heeft deze sa-

men met de bijbehorende familienaam,

onder vermelding van het geboortejaar

der betrokkenen in een pubUkatie vast-

gelegd. Deze is toen verschenen in het
orgaan 'Neerlands Volksleven' van het

Nederlands Volksekundig Oenoosscliap

te Den Haag.

Gevangenis-

wezen
KEtmEMERLAND — De Jongeren Or-
ganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)
houdt op vrijdag 18 april, aanvang acht
uur, een bijeenkomst in Café-restaurant

Van Aken, Baan 1 te Haarlem over het

thema: gevangeniswezen. Sprekers zUn:
mr. A. Geurtsen (VVD-tweede-kamerlld),
ds. H.' J. ter Haar Rommenle (gevan-

genispredikant) en de heer H. H. Postma
(direkteur van het Huis van Bewaring
in Amsterdam). Alle belangstellenden

zUn welkom.

NOTARIS Mr. J.M. BAST
(THANS: KLEINE HOÜTWEG 145 TE HAARLEM)

IS MET INGANG VAN 21 APRIL 1975

GEVESTIGD:
VAN ALPHENLAAN 1 TE AERDENHOUT
NIEUW TELEFOON NUMMER: 023 - 249001*

„Jong Zandvoorf

benutte mogelijkheden

in kinderoperette
ZANDVOORT — De kinderoperettever-

eniging 'Jong Zandvoort' werd medio
1915 opffericJit en bestaat dus dit jaar

zestig jaar. Ondanks vele ups and downs
heeft de vereniging zich al die jaren

kunnen handhaven en de lieer J. van

der Mije, de enthousiaste voorzittei, stak

dit feit dan ook niet onder stoelen of

banken, toen zondagavond de vereniging

in de elvolle zaal uan het verenigings-

gebouw 'De Krocht een opvoering

bracht van de kinderoperette: 'De on-

deugende waternimf' op muziek van J.

A. Tj. uon der Wal met tekst van L. C. J.

van As.

'Jong Zandvoort' is een der oudste ver-

enigingen in Zandvoort op kultureel ge-

bied. Het is daarom zo verwonderlijk

niet, dat juist de echte jonge Zandvoor-
tertjes deel blijven uitmaken van deze

vereniging en dat de ouderen daarvoor

steeds belangstelling blijven tonen.

Zeker zestig medewerkenden stonden
zondagavond op de planken tUdcns deze

aantrekkelijke uitvoering, waarvoor kos-

ten noch moeiten, gespaard waren en

die we tot een der best geslaagden van

de laatste jaren mogen rekenen. Het
was dan ook min of meer een jubileum-

uitvoering. Het zestig-Jarig bestaan zal

het komende najaar gevierd worden in

intieme krüig en een officiële receptie.

De jonge waleruinif

Het gegeven, kompleet met zeerovers,

vissers, vissersvrouwen, kinderen, zee-

meerminnen en matrozen, spreekt sterk

tot de verbeelding en het derde bedrijf,

dat zloh onder water afspeelt aan het

hof van de god van de zee: Neplunus,

werd een kosteiyk staaltje van moge-
lijkheden bij de kinderoperette, waaraan
het fraaie decor, vervaardigd door de

heer Bijnen, aanzienlijk meewerkte.

Het was dan ook geen wonder, dat zowel

Jong als oud genoot van deze jubileum-

uitvoering. Een woord van hulde komt
zeker toe aan mevrouw F. Nicrop-Pe-

tlet, die door haar piano-begeleiding

koor en solisten welkome ondersteuning

bood. Ook de regie van Mevrouw M. van

der Mije-Keur verdiende alle lof, even-

als de dansjes. Ingestudeerd onder lei-

ding van Ferry Zelvers.

Aan aankleding en grime was de uiter-

ste zorg besleed en dank zü dit alles

maakte 'Jong Zandvoort' met deze op-

X'oering een bijzonder goede beurt, al

maakt de opbouw van het werk het on-

mogelijk, dat men zich solistisch kan
ontplooien. Koor en gesproken woord
voeren de hoofdtoon In deze operette.

Het publiek reageerde spontaan na af-

loop op het gebodene en de voornaam-
ste medewerkenden werden door voor-

zitter J. van der MiJe danig in de bloe-

metjes gezet.

Met grote voldoening kan de klnder-

operetleverenlgtng 'Jong Zandvoort' op

deze uitvoering terugzien, die zowel mu-
zikaal als technisch ten volle verant-

woord was.

SIMA VI
50 jaar
ZANDVOORT — Bij het vijftig Jarig

Jubileum is er reden tot dankbaarheid

voor wat SIMAVI mede door uw hulp

in een halve eeuw heeft kunnen doen,

speciaal voor de gebrokenheid van de

door ziekte krachteloos geworden mens.
Miljoenen guldens zijn nodig om ons

werk goed en deskundig te kunnen doen.

Via veilige kanalen worden Be aange-
kochte medische goederen in deskundige

medische handen in de tropen gegeven.

De medische nood In de tropenlanden

wordt nog verergerd door honger, ar-

moede, onkunde, onhygiënische toestan-

den en verkeerde gewoonten.
De inzameling wordt gehouden van 14

•tot en met 19 april. Ontvangt u de kol-

lektont hartelijk en geef met gulle

hand. opdat SIMAVI in staat is nog
meer te doen. U kunt uw bijdrage ook

.storten op postrekening 300.100 ten name
van SIMAVI te Haarlem.

Namens SlMAVI-komitee afdeling

Zandvoort, mevrouw J. E. cohen-
Snel, Marlsstraat 36 rood.

Pax Christi

bezorgt jeugd

uit Berlijn

fijne vakantie
ZANDVOORT — Op 1 juli zullen twee

treinen, waarschijnliik elk gevuld met
800 kinderen tussen de 5 en 18 Jaar, bU
Oldenzaal over de grens rollen. Of het

er zoveel zullen ziJn is afhankelijk van

de bereldlield van een 600-tal Neder-

landse gezinnen die momenteel nog no-

dig zijn. Van 1000 adressen waar in vo-

rige Jaren de meisjes en jongens een

ontspamiende vakantie doorbrachten, is

bericht ontvangen dat het 'pleegkind'

weer viJf weken kan komen.
Tot 8 augustus komen de Jonge Berlij-

iiers hier de ontspanning zoeken, die zü

In hun eigen stad moeten missen; ener-

zijds omdat de vrije ruimte nagenoeg
ontbreekt, anderzijds omdat zij in om-
standigheden verkeren die een zorge-

loze vakantie onmogelijk maken.
Voor deze 600 kinderen wordt in Haar-
lem en omgeving nog een geschikt va-

kantieadres gezocht. Belangstellenden

kunnen zich wenden tot J. W. van Put-

ten, Bredcrostraat 61, Zandvoort, tclcf.

02507-2656.

Ombudsteam
Zandvoort
ZANDVOORT — Op 10 april is de Stich-

ting Ombudsman Zandvoort opgericht.

Het team bestaat uit twee groepen: een

voor juridische aangelegenheden en een

voor onderwijszaken.
De wetswinkel is van 1 mei af de Ie en
3e donderdagavond van de maand open
van 7 tot 8 uur. De ondcrwijswlnkel is

open de Ie en 3e dinsdag van de maand,
te beginnen per 6 mei ovencens van 7

tol 8 uur 's avonds.

Om op de vele verschillende vragen een
zo goed mogelijk antwoord te kunnen
geven, werken aan de beide winkels mee
mensen, die advies kunnen geven bü
problemen op het gebied van: belastin-

gen, sociale wetten, financiën en bouw-
kunde. Aan het team is tevens verbon-
den een geestelijk raadsman. Iedereen
die advies of informatie nodig heeft, kan
hiervoor bij de mensen van het Ombuds-
team gratis terecht.

Het voorlopige adres van de beide win-
kels is: Kleine Kroclit 3, Zandvoort. De
kontaktman van de stichting is Frans
Kolkman. Gort. v. d. Lindeiistiaal 44,

Zandvoort, tel. 02507-6783.

Om de mogelijkiieid te openen een fi-

nanciële bijdrage te leveren voor de
werkzaamheden van het team is een re-

kening geopend bü de RABO-bank Zand-
voort onder nummer 3263-22-981 (postre-

kening van de bank is: 12676)

Requiem

van Verdi
HAARLEM — Om het feit van 30 Jaar
bevrijding te herdenken wordt na de
plechtigheden in Haarlem en omgeving
op zondag 4 mei om 20.30 uur in de Ka-
thedrale Baseliek Sint Bavo aan de
Leidsevaart te Haarlem het Requiem
van Verdi uitgevoerd. Hieraan werken
mee het Noordhollands Philharmonisch
Orkeist. de Christcli'ke Oratorlumvcr-
eniglng. het Toonkunstkoor Aalsmeei" en
een viertal solisten.

M
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KNOTSCOErE UITBREKERS
bij de WOONMARKT
NYLONTAPIJT
op pasklare foamrug
400 breed p.m. reeds v.a.

ARTICA
Nieuw voor Haarlem e.o.

(2 meter breed),. Ideaal voor
keuken, hallen, gangen, slaap-

kamers etc. Eenvoudig zelf te

leggen, in 4 kleuren leverbaar,

meeneemprijs slechts

GROTE SORTERING

NOVILON EN NOVILUX

200 breed ¥.3. 24,90 p. IH.

VINYL OP VILT

200 breed V.8. 10,90 p. lil*

NIEUWE COLLECTIE

GORDIJNSTOFFEN

v.a. 2.95 p. m.

WOONMARKT ^Koudenhorh 42— Haarlem
;t.o. Catharijnenbrug

telefoon 322125 - Buslijn 77

SLEUTELSERVICE
• Klaar terwijl u wacht.

; Ook autosleutels.

^ Volgens codenummer

!

iTEL 023-260490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

BROOKS
BREUKVERBAND
een gordel die uw breuk
geheel (In) kan houden.

Vraag inlichtingen of maak
afspraak.

BBOOKS,

Singel 25, tel, 249423,

Amsterdam.

WIJ MAKEN £tK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR C

Set ||t09dtttlt6i

AUëto
Schagcbelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

IC-

dit is

demeest
vervdende
advertentie

dieuooit

Welliclitook
/'jfc^ de belangrijkste!

Het gaat over

(evens-verzekeringen.

Dus ongeveer het meest
' nare onderwerp wat je

kunt bedenken. En tóch . . . toch is het van

groot belang voor iedereen met gevoel voor

verantwoordelijkheid dat hij er eens bij stil

staat. Eik gezin l<an daar in zijn bestaan

letterlljl< van af hangen.

Maar hoe vindt iemand ooit de weg in die

ingewikkelde doolhof van polissen, voor-

waarden, premies, etc? Dat hangt af van uw
eigen omstandigheden. Ah, maar dan is

objektief advies van een assurantie-expert

onmisbaar. Juist. En zo'n expert vindt u bij de

Rabobank in uw buurt. Maak daar eens een
afspraak mee. Hij heeft opdracht u zo goed
mogelijk te adviseren, dat is zijn werk.

Kom eens langs of bel eens op. Graag gedaan.

Rabobank S
zo noemen zich Raiffelsenbanken en Boerenleenbanken

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, telef. 023-287650
Zandvoortselaan 179
Wllhdmlnapleln 21
J. V. Oojrenstraat 20,
Amstellaan g

ZANDVOORT:
Grote Krocht 34-38
Telefoon 02507-6941

OPENrNGSUREN KANTOREN:
maandag t.m. vrUdag van 9.00-12.30 en van 13.30-16.30 uur,
openingsuren Ajnstellaan 9: woensdag en vrUdag van 14.00-
16.30 uur. Alle kantoren zUn ooK geopend op vrUdagavond
von 18.00-20.00 uur.

Voor

STMLBESLAG

zowelkopor

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111, Lelden.

GLANDORPS
MEUBELEN

Uwéetwel

betere meabélèn

betiaibare prijzen

In dè Gén. Crenléttriitit 11$, Haèrl«m
t/e D« Vriat

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Opel Manta 1900 S 1971
Sintca 1100 GLS 1972
Ford Comlil rood 197Z
Escort Sp. wielen 1972
Opel -1900 GT. 1972 < k
Peugeot 504, 37.000 km. 1972 < .

Stmca 1100 GLS, 1972
Tannus Combi, rood 1972
Fort Escort, Sptc. wielen' 1912
Opel Manta 1973 '

"

Alfa Bomeo 1300 GXV
Peuceot 304, 1971
Citroen 2 CV, 1972
Kord Capri 1300, 19?»
Slmca 1100, 1971
Ford Escort, 196»
Volvo 144S, 4-denrf 1972
Alfa Romeo 1300 GX
VW VarUnt, t. 1973
Flat 128 FamllUle. 1972
Taunns 1300 L, 1971-1972
Opel 1909 GT coupé
Opel Ascona t, b.i. 1974
Plat 128 4 drs. 1971
TaunuB 1600 L 1972
Flat 124 S 1971
Mercedes 280$ 1971
Mercury Coogar V.S.A. Oir. 1. 1974
n.M.W. 2500 m. radio t. 1972
Mercedes 220D t, 1973
V.W. 1302S, t. 1972
HenaMt 4, l.bUnw 1972
SImc» llDOIiS. rood t. 1973
Ford Capri 2300 GX XLB
Capri 1700 GT, 1971
Tauntis 20M Coupé n»
Renault 12, t. 1972
loToU 1000 Special t. 1973
Ford Capri 1700 GT
Ford Escort zilver metallic
Ford Capri 2300 61 X1<R, radio, t. 1971
Peugeot 504, t. 1972
Ford Escort )300L. t. U72
Anstln SeveD 1973-1974
Ford MnstaDg USA nltr.
Caprt 1500 XL 1970
Ford Escort Estate 197S
Tritunph Spttfire Spee. Trlelen 1969
Anstln Seveo geel 1974
Austln Seven 1000, rood, 1971-1972
Fiat 124 Spider Sp. Conpé
BMW 2002 1971
Ford Capri ISOO h
Ford 1000 L Combi 1973
2 X Ford Capfl 1500 GXt
Ford Capri 1500 GXL 1971
Ford Escort 1972
Ford Escort 1971
Ford Escort 1971
Ford Escort 1970
VW Porsche 1971
Flat 127, biaow, 1972
Fiat 128, olcergeel
Ford Cortina Estate I97I
PenKCOt 404 I97I
Toyota CoroUa 12W I97I . .

Simca 1301 1971
Slmca Raller 1971
Flat 850 mz
Ford 1300 L. rood, t. 1972
Ford 1300 L, bmtn metallic
citroen IIBL. 1937

f 5959,—
ƒ 3950,-*

, , ,.; ƒ4950,—
• ƒ 4450,—

. 'lOSO,— of 220,— p.m.
-5950,— of 175,— p.m.
' 3950,— of 13S,— p.m.
4950,— of 150,— p.m.
4450,- Of M5r- p.m.

• -6950,- of 180,—' pJtt.

3950^
2950,—
465»,—
3350,—
1550,—
8950,—
4650,—
3650,—
2950,—
4950,—
5950,—
7450,—
3250,—
4950,—
2950,—
6950,—

of 135,—
of 110,—
ot 145,—
of 120,-
of 70,—
of 250,—
of 145,—
of 115,—
of 110,—
of 150,-^
of 170,—
of 195,—
of 120,-
of 155,—
of 110,—
of 185,—

7950,— of 185,—
14.950,— of 240,—
3950,— of 125,—
3850,— of 125,—
46S0r- of MO,—
4650,— of 140,—
5450,— of 160,—
2950,— ot 110,—
4950,— of 150,—
4950,— of 180,—
3950,— of 135,—
3650,— of 115,—
£950,— of 180,—
5950,— of 180,—
4450,— of 160,—
4950r- Of 180,—
£950,— of 185,—
4950,— ot 160,—
3950,— Ot 135,-
3450,— of IZSi—
£930,— of UB,—
3850,— Of 12S,—
2450,— ot lOOr-
5450,— of 170,—
3S5»,— ot 115,—
6950,— ot 190,—
3950,— ot 120,—
4950,— of MS,—
4950r- of 145,—
3950,— ot 120,—
3250,- ot 120,—
2950,— ot 100,—
7950,— of 200,—
3950,— of 110,-
3950r- of 110,—
2650,— of 90,—
3650,- Of 105,-
4450,— ot 14»,—
2950.— Of 10»,—
2950,— of 110,—
2950,— Of 100,—
4950r- Ot 15»,—
4950,— ot 15».—
4960,— of 155,—
9950,— ot 280,—M.G. ID, 1949

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!
Dorpsstraat 25, Nieuwkoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481
(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS

p.m,
pan,
p.m,
p.m.
p.m,
p.m.
pja,
p.m,
p.m,
pjn,
p.m.
p.m.
p.m.
pjn.
pjn.
p.m.

p.m.
p.m,
pjn.
p.m.
p.u.
p.m.
p.m
pjn
pjn.
pjn,
pjn,
p.m.
pjn.
p.m.
p.m.
p.m.
p.in.
pjn.
pjn.
p.m,
p.m.
p.m.
pjn.
p.m.
p-m.
pjn.
pjn.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.n.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m,
p.m.
p-m.
p.m.

);>

.
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NATIONALE
^iiyARS
VBUCONDERIMEG IMBGEN UUVD

Komnaardeze autoshow,waaru
met de nieuwe VOLVO 7S-generatié

kuntkennismaken.Eenshow inhet

teken vanVOLVO's spreekwoordelijke
veüigheid.En insamenwerking methet

NationaalBureauvoor
Toerisme veel, veelsuggesties

voorfijne trips inNederland. MetVOLVO '

.

veiligonderweg in eigen land. Laatuw eerste uitstapje

eenbezoekaan onzeVOLVO-SHOW zija

WIJ HETEN U WELKOM MET EEN KLEURRIJKVOÓRJAARSPRESENTJE

^ITOXJVO
_^

Autobedrijf W.G.TWEËHUYSEN
1 ..• -.

. Zijlweg 242; Haarlem. Telefoon 023-326340.

GROTE SORTERING VOLVO OCCASIONS

Showroom open maandag t/m zaterdag van 9.00-18.00 uur.

I:

AFVALLEN!
Sllmming Internat. Holland BV

Geeft ook in uw buurt vermagerlngslessen in
groepsverband. Onze leidsters zijn er In ge-
traind u te laten zien boe u kunt afvallen,
zonder dat u Ijet eten waar.u zo van houdt,
geheel lioeft'te laten staan.

Tevens zullen wl] u leren slank te

blijven. Het dieet is gezond en
eenvoudigste volgen. '

Geen verboden voedsel ! ! 'I . ;

liidmaatscbap f 10,-; Lesgeld ƒ 5,-

per week.
"

De lessen worden gegeven elke
dinsdagavond, aanvang 19.30 uur
In het OezondbeldsbUls, Lieven de
Keylaan 7, Heemstede.

Voor inlichtingen: G. Klaassen-
Schipper, RiJnlaan 37, Heemstede,
telefoon 023-280508.

Te koop
QOOFDDORF van den Berglüaan 391
EENGEZINSWONING, 6 kamers, tuin op het zui-
den, v.v. cv. en volledige stoffering. Koopprtjs
ƒ 105.000,— kJc.

AALSMEER lUXE EENGEzn^SWONING
aan de Uozartlaan 11, 'v.v. cv. en volledige, stof-

fering. Dlrekt te aanvaarden. Koopprijs ƒ 120.OOO,—
kk.

iniichtiiiQsns

.

RUKUUPERaZOIIEn
MnMmMtM 7«».7<s . MMiirtM». TA en • aSTMl

Ruig en romantisch als een wuivende palmenrü. Voor een interieur
dat jong Is en eerlijk en zonder flauwekul. In de kleuren die daarbij

horen. Naturel dus. Eh bruin.- Kn steenrood. En jeans.

Ajengo

Alleen bij

Puur kokos wordt geleverd op 400
cm" breed .' , . . • „ •

' . . . 89;-

VAN BAKEL INTERIEUR

BINNENWEG 41 -HEEMSTEDE
Telefoon '281969, »• '

TIJDENS ONZE VERBOUWING
(± 8 weken) gaat de verkoop
gewoon door!.

Onze ingang ligt tijdelijk aan de
BINNENWEG TUSSEN 79 EN 81.. ,

KWEKERIJ GEBR.

eEERLIKeS
Jan V, d. Bergstraat 13-16 en ingang dr. Droogpleiin

Heemstede, telefoon 286948, /

Dagelijks geopend van 9.00-18.00 uur,
[

.



DONDERDAG 17 APRIL 1975

op lijisbelioud
(Adv. lagez. Meded.)

^MSTEPOAM — Door de 2-0 ovenrin-

Bjn? op DJK, die .hoewel een wedstr^d

gilnder gespBeli.aog niet uit de gevarea-

2one vaa dé tweede ïdasse i», heett

jandvoortmeeuwen iets betere papieren

foor de' laatste hompetitieivedstriid, die

gp 27 maart tegen ADO'20 gespeeld

ffordt. BjU winst blUft Zandvoortmeeu-
«en tweede Idasser, terwUl bg een g^e-

lykspel ót verlies afgewacht moet wor-

deOf wat mededegradatiekandidaten Alk--

niaarse Boys, VE!!^ .Stormvogels, en 'Vi-

tesse of DJIC-dte sÈohdaceen inhaalwed-

strijd tegen elkaar spelen,-.'presteren.

in de voorlaatste wedstrijd was een }ier-

boren Zandvoortmeeuwen aan het voet-

ballen. "Ondanks de degradatiedruk speel-

den de Zandvoorters rustig en beheerst

en hleia(jn het koppie erhü, Van ner- ,i.|,;,»;

veus spel.' was nauwelijks sprake, terwijl «j-j',*!

fflcn toch wist, dat men moest winnen "-"

^rilde men een redelijke kans maken om
het voetballtif in de tweede klasse west

A ta redden.

De van vakantie uit Engeland terugge- iït.^

Xeerde Cees Bruin stond weer naast Aal- ^^
dcrt Stbbbelaar, Frans de Vlieger, Ge- ^.*'
rard Koper en Alex Heezemans in de

"

spits. 'Bovendien beschikte de Zandvoort-

se ploeg weer over Engel Koper, die een
halt,jaar gesukkeld heeft met een bles-

sure.

Met Ab Koning, Liva Lock en Teun Vas-
tenhouw klopte de verdediging goed en
met , die wetenschap konden de spitsen

,

.

zich met de aanval bemoeien.
ÜssP»*

jfa twintig minuten had men succes, pi|i#i|ja f
!,:,, ö»^^^^^

toen Gerard Koper een voorzet van Cees filaslÉÏÏMfi
Bruin met succes afrondde. 'Weliswaar
kwamen de Amsterdammers tot vele

aanvallen, doch de Zandvoortse veste

wlst'men niet te doorbreken.

Zeven minuten na rust gelukte het Zand-
voortmeeuwen voor de tweede maal doel-

man Oogjes,te 'passeren. 'Dit éen öoor
Alex Heezemans genomen hoekschop' be-
landde de -bal via Cees Bruin bij Liva
Lock, die geen moment aarzelde en de
zege zeker stelde. Twintig minuten voor
t(jd nam trainer ITanai geen risico meer
en verving aanvaller Frans de 'Vlieger

voor routinier verdediger Fred Boom.

De stand:

ZVV 21-30 DJK 20-19
Eipperda 21-24 Vitesse'22 20-19
Velsen 21-23 Z'voortm. 21-19
ADO'20 ' 21-22 Stormvogels 21-18
HRC 21-21 DEM 21-18
Ilperidam 21-20 Alkm. Boys 21-17

VOLLEYBAL VERENIGING SPORTING O.S.S.

zoekt voor het komende seizoen (sept. a.s.) jongelui die

willen en kunnen volleyballen.

Heeft u interesse kom dan dinsdag a.s. om 8 uur eens mee trainen.
Vragen naar G. Raaphorst.

Voorproef van sondagprogramma

Publiek kan gratis

naar zaterdagrace
ZANDVOORT — Zaterdag zal het circuit van Zandvoort voor het pu-
bliek gratis toegankelljJc zijn tijdens de training en een race voor
toerwagens groep 1 tot 1300 cc. In deze race komt de nieuwe Slotema-
ker-teamgenoot van Jan Lammers, Frans de 'Vos aan de start, die de
plaats heeft Ingenomen van de door Rob Slotemaker wegens wange-
drag uit het team gezete Cees van Dongen.
Als de startvlag om. kwart over drie valt, zal blUken of de Simca Rally
2 van Jokky Hofstede wederom te snel is voor de Zandvoorters Jan
Lammers en Tony Zwaanenburg, die als respektievelijk tweede en
derde eindigden tydens de Paasrace.

'figp''|,i|i;t*!ffl

.S'iMSiü;;'

tiva Lock heett de stand, op 0-Z

defensie.de 'bal machteloos nastaart

ge- bracht. Zijn teamgenoten konden hem omarmen (inzet rechts), terwijl de DJK

Zondag valt de startvlag voor de for-

mule Fords, de Renault 5 Gordini's, de
toerwagens groep 2 alle klassen, de for-

mule Vee's, de Fords Escort Mexico en
de toerwagens groep 1 boven -1300 cc.

De Renaults 5 Gordini treden voor de
tweede maal in dit seizoen op met een
volledig veld. inldusicf de twee onfor-

tuinlijke buitelaars tijdens de Paasra-
ce, Jaap van der Ende en Geert San-
ders. Wellicht is dit de race waarnaar
met de meeste spanning zal worden
uitgekeken als we denken aan de sen-

sationele en enerverende strijd van en-

kele weken geleden.

Revanche
In de groep 2 race zullen Eon Kluit en

Vanavond eerste duels van dorpskompetitie

van start

(Adv. Ingez. Meded.)

AUTO-SERVICE

: ZANDVOORT
BHITIBM

Um-AIMO

Dr. Sctaaepmanstraat 1 boek
Brederodestraat.

Telefoon 02507-6748.

ZANDVOORT — Toen-vyf jaar geleden Sportliig Club Zandvoort een

zaalyoetbalwedstrijd organiseerde in de Pellikaansporthal hadden de

spelers -van Sporting Club en Duysterghast nauwelijks kunnen ver-

moeden, dat zij de indoorpioniers waren van een sport, die zou uit-

groeien tot een puur Zandvoorts sportgebeuren, waarin zeer vele lo-

kale bedrijven, instellingen, fabrieken, banken, bars en niet te ver-

geten verenigingen momenteel worden vertegenwoordigd door teams
- van twaalf mari inklusiet trainer, coach en verzorger.

Zaalvoetbal, dat jaarlijks in kompetitieverband in het voorjaar in de

j vFelUkaanhal wordt gespeeld,<4s -in, een ..jieriode -van vijf. jaar opge-

klommen naar de hoogste trede van de ladder vaii populaire sporten.

VEERTIG TEAMS
IN DE STRIJD

Hockey finale tussen ZHC en HCKZ

Zonda;
zXnDVOÖRT — öoor het a-2 gelijkspel

van zondag op Voordaan behouden de

dames van de Zandvoortse Hockeyclub
de kans op het kampioenschap. Om <le

titel te pakken moet men zondag op ei-

ren terrein winnen van Klein Zwitscr-

laftd HCKZ, dat aan een gelijkspel ge-

noeg heeft om de vlag uit te kunnen
hangen. De wedstrijd begint om 11 uur.

Ka het gelijkspel van zondag is Voordaan
afgevallen in de race om het kampioen-
schap. 'Va'a de aanvang af werd op sport-

park 'Dulntjesveld' een snelle en span-

nende wedstrijd gespeeld, die het aanzien
ten volle waard was. 'Vooral het werve-
lende spel van oüd-internatlonal Heleen
Welschen van Voordaan dwong ieders

bewondering af.

'roevalstreffer

Toch was het niet haar verdienste, dat

Voordaan op gelukkige wijze aan een
voorsprong kwam. Door ongelukkig mis-
tasten van de Zandvoortse achterhoede
ca keepster kwam Voordaan wat; geluk-
kig aan een 0-1 voorsprong. Na deze ope-
ningstreffer bleef het spel zich in hoog
tempo over het hele veld verplaatsen

Door het snelle spel werd ZHC nog voor
rust verrast', toen Heleen 'Welsohen uit

een (te) hoge voorzet onnavolgbaar wist
te scoren: 0-2. Op dat moment geloofde

buiten de Hjnen niemand meer in het
kampioenschap voor ZHC, maar in het
veld had men de hoop nog niet opgege-
ven.

Offensief
Na rust grendelden Renée Telchuys en
Ineke Hessellnk het doel van 'Willeke

Tengnagel vakkundig af en door deze

Reservisten

schoten beter
Zandvoort — Op de schietbanen
bitmen het circuit vonden zaterdag
schletwedstrljden plaats tussen de Zand-
voortse politie reservisten en leden van
schietvereniging 'De Vrüheid'.

Winnaar werd het korps reserve politie

m"ét 698 pulltefl. 'De VrUheid' kwam tot
682 punten.

taktiek konden de overige dames de aan-
dacht blijven vestigen op de aanval. Het
gevolg was, dat de defensie van Voor-
daan voortdurend in het nauw kwam.
ZHC schiep zich vele kansen en men
ki-eeg lopn naar werken, nadat een door
ilieke Haman ingeschoten strafcomer.
verwarring stichtte. De Voordaan goalie

kwam in ds verwai-ring op de bal terecht

en dat betekende een strafslag, die Ineke
Lach de Bère benutte door de bal zeer

beheeist hoog in de linieer hbék te slaan: •

1-2. i ,.

Na deze treffer bleef ZHC voortdurend.

druk uitoefenen .op . de defensie van
Voordaan en het was Mieke Levert, die

door een snelle reaktie de 'stand op 2-2

bracht. De laatste tien minuten leuk het
er op, dat Zandvoort de volle buit bin-

nen zou gaan halen, doch men slaagde
er niet In tot de beslissende treffer te

komen.
Het 'eerste hcrcntcam «on zondag op
eigen terrein van AMVJ met 3-1, De
doelpunten vielen in do tweede liclft. Te-
een de veldvcrhouding in opende AMVJ
de score, maar met drie doelpunten had
ZHC hierop een afdoend antwoord.

f

't
ïï

/

Hoe populair de sport momenteel is biykt

uit het aantal ploegen dat zich elk Jaar

meldt. In 1971 waren het er negen. Het
jaar daarop meldden zich zestien ploe-

gen en via vierentwintig en tweeëndertig

teams telt de kompetitie dit jaar veertig

ploegen, die zijn onderverdeeld in een

eerste divisie van twee poules en een
tweede divisie van drie poules.

Organisator Dirk van der NuUt: '\fe

hebben nog een wachtlijst van tien ploe-

gen, maar helaas zitten we momentcol
aan ons maximum, omdat we niet voor

een langere periode beslag konden leggen
op'Zandvoorts enige sporthal. Om op tijd

klaar te komen hebben we ai drie zater-

dagen moeien tngelasten'.

Micro-voetbal
Vanavond om zeven uur bijten Duj'ster-

ghast en Colpitt de spits af. Niet via de

gebruikelijke aftrap in de middencirkcl,

maar door middel van een sprint, van-
achter de zijlijn naar de middenstip,

waarop ue bal ligt. Een soort Le Mans
start.

Voegen we bU deze gewijzigde spelregel

nog het feit, dat een team in plaats van
drie. vier wisselspelers mag hebben, die

bü een wissel de uit het veld komende
spelers op een gemarkeerde plaats buiten

de lijnen moeten aantikken, alvorens zij

aan het spel mogen deelnemen, dan kun-
nen we niet meer spreken van zaalvoet-

bal.

Met opzet liebben de organisatoi'en dpze

spelregels gewijzigd. Men was van me-
ninÈ, dat een kompetitie, waaraan voor
negentig procent Zandvooi-tei's deelne-

men, een eigen lokaal karakter moet
hebben en daarom heeft men een drie-

tal wijzigingen in de reglementen aange-
bracht. Door deze Ingreep kon men de
naam zaalvoetbal veivangen door micro-
voetbal.

Dit jaar is de kampioensploeg van de

Jaap Eden Boys niet van de partij. Met
Sjaak Swart in de gelederen bleken zy

het vorig jaar het .sterkste team. De
Jaap Eden Boys hebben geen tijd, om-
dat zij in kompetitievci-band in de finale-

strijd zijn beland en dat betekent, dat zU
dit jaar hoofdklasser kunnen worden.

Favoriet
Bert Leyenhorst vindt het als coach van
de Lelco Boys jammer, dat de Amster-
dammers er dit jaar niet bij zUn. Voor de
toeschouwer speelt de ploeg zeer attrak-

tief voetbal. Bert Lyeiihorst is er trots

op. dat zijn ploeg het vorig jaar 1-1 ge-
lijk speelde tegen de sterke Amsterdamse
formatie. Een ereplaats zat er echter niet

voor hem in en dat zit een kampioen
van twee jaar geleden uiteraard erg
dwars.
"Wc komen dit jaar zeer sterk terug en
ik heb sterk de Indruk, dat we de beker,

die we het vorig Jaar aan de Jaap Eden
Boys moe.'iten afstaan, weer terug whi-
nen'. Bert Leyenhorst kan optimistisch

zUn. omdat Iiij over een zeer sterk team
beschikt. Op Kees Bruin en Jan Koper
na, bestaat het team uit ervaren voetbal-
lers, die in de KNVB zaalvoetbalkompe-
titie meedraaien.
Jan Keur, Ad Krilg. Hans van Driel-
Krol, Donald IJkliof, Fred Boom, Piet
Stut en doelman Wim Knlese zUn met
Kees Bruin en Jan Koper de spelers, die
het volgens Bert Lyenlior.st gaan maken.
Dat Lcico Bo.v.s een sterke ploeg is be-
wees het de vorige weck. toen het in een
tralnlngswedstrl)^ de in de lagere twee-
de divisie uitkomende Sporting Club met
7-0 versloeg.

(Adv. Ingez. Meded.)

Van de extra wisselspeler maakt Bert

Lyenhorst geen gebruik want zo zegt hij

:

'Elke wedstrijd zet ik slechts één speler

op de bank. De andere spelers zijn wel

aanwezig, maar niet in voetbalkleding.

Door elke speler slechts eenmaal te wis-

selen houdt ik het ritme in de ploeg

vast'.

Met de nieuwe wijze van aftrappen toont

de Leico-coach zich lüet zo gelukkig. H'ij

is bang voor blessmres, als alle spelers

tegelijk haar de bal op de middenstip
rermen. Daarom doet hü aan deze wed-
ren niet mee en zal slechts een speler

toestaan naar de bal te rennen. 'Boven-
dien heeft het geen zin om zo fanatiek

te starten, want je mag toch niet eerder

op het doel scliieten alvorens de tien

meterlijn bereikt is'.

Wild voetbal

Ook Aaldert Stobbelaar moet nog aan
het idee van de nieuwe spelregel wen-
nen. Onder coach Bert Lyenhorst speelt

Aaldert in de ploeg van Sporting Club
Zandvoort in de lioofdklasse. Het is te

begrijpen, dat Bert zUn kompetitiespeler

in zfjn Leico Boys had willen hebben,

maar Aalderts broodhoer is nu eenmaal
de gemeente politie van Zandvoort en
dat betekent dat Aaldert uitkomt in het

team van de poUtle.

Aaldert voorziet evenals Bert botsingen

op de middenstip en gebruikt de term
'wild voetbal'. Aaldert is een van de eer-

ste elftalspelers van Zandvoortmeeuwen,
die allen aan de micro-voetbalkompeti-
tie deelnemen.
'Het voetballen in de zaal is bij veld-

spelers zeer in trek, hetgeen wei blUkt

aan liet deelnemen van alle eerste elf-

tal spelers van Zandvoortmeeuwen en
ik meen dat ook alle spelers van het

tweede en de junioren A van de party

zijn', aldus Aaldert Stobbelaar, die uit-

legt waarom micro-voetbal bIj veldspe-

lers zo populair is:

'l\\ de zaal ben je vccl meer met de bal

bezig dan op het veld. Bovendien heb je

vccl minder te maken met takt'cken,

omdat de mogelijkheden hi de zaal be-

perkt zijn en daarom krüg je maar met
weinig systemen te maken'.

Evenals Bert Leyenliorst en die ruim
vierhonderd anderen verheugt Aaldert

zich op de kompetitie, die z(jn hoogte-

punt bereikt als op 6 Juni de finale ge-

speeld wordt. Aaldert tipt Lcico Boys en
zUn politieteam als mogelijke finalisten,

maar voegt daaraan toe, dat er nog meer
flnale'randidaten zijn. ''Wie dat zün? Op
papier ziJn dat vrij veel ploegen, want
elke ploeg hl onze eerste divisie heelt

wel een paar uitblinkers. In de tweede

divisie mag men zeker rekening liouden

met de ploeg vnn Leo Stcegman met
daarin vrüwel alle Vastenhouws'.

Uieke Haman in een poging een veuU digster van Voordaan ie passeren

Bosa
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEÏN 27

TELEFOON 4580

Dorpskouipetilie

Hoezeer de kompetitie in Zandvoort aan-

slaat, blijkt wel uit de woorden van Fred
Ipenburg, een speler, die het ontkiemen

en de groei van kompetitie heeft meege-
maakt en hij vertelt: 'Het is een echte

dorpskompetitie met een aparte en ge-

moedelijke sfeer. Alleen ol het feit. dat

iemand het ini' ' tlef durft te nemen om
iets dergelijks te organiseren vind ik

ontzettend fiJn, Het is puur amateui-is-

tisch. zonder sponsors.

De sfeer is enorm en wat mlj elk jaar

weer opvalt zijn die gekke prijzen voor

de niet zo hoog geklasseerden. Er zijn

zelfs prijzen bij voor de grensrecliters en
dat zij niet vergeten worden bewijst de

sfeer waarin de kompetitie geliouden

wordt'.

De speelavonden zijn: 17-24 en 28 april,

vrijwel elke avond in mei (de zondagen
uitgezonderd), 1-2-3 juni, halve finale 4

en 5 juni, finale 6 juni.

Het programma voor vanavond ziet er

als volgt uit: Duysterghast-Colpitt 2B,

19 uur; NRM-Sandevoerde 2C, 19.50 uur;

Chin Chln-NMB 2C, 20.40 uur; Politie 2-

Sp. OSS 2B, 21.30 uur; Eaadhuis-Nuts-
spaarbank 2A, 22.20 uur.

Kuub Vermeulen zich ongctwüfeld re-
vancheren. TUdens de openingsrace
verdween Ron Kluit met een verfrom-
melde linker voorkant van zijn Ford
Capri in de pits, terwyi Vermeulen met
motorpech te kampen, kreeg. Als Hans
Deen dan ook nog over meer versnel-
lingen kan beschikken, dan alleen zijn
derde dan kan een fraaie stryd ver-
wacht worden.
In de zwaarste toerwagens groep 1 zal
het weer gaan tussen de Opel Commo-
dore van Pred Prankenhout en de Che-
vrolet Camaro van Rob Slotemaker.

Voor de tweede maal op Zandvoort,
maar voor de derde maal in dit seizoen
verschijnen de Fords Mexico, de formule
Vee's en jormule Fords aan de start-
streep.

Op 5 en 6 april namen nameiyk een
aantal van de ryders in deze klassen
deel aan de races op het Belgische Zol-
der. In Benelux verband tellen de wed-
stryden in België in deze drie klassen
mee voor het Nederlands kampioen-
schap.
Welke ryders de kopgroep zullen vor-
men valt niet te voorspellen, omdat die
op Zandvoort bestond uit Van Kempen,
Bleekemolen en Vermeulen, lerwyi op
Zolder Van Dedem de winst pakte voor
Mattyssen.
Op Zolder behaalde Leo Steenbergen in
de formule Vee klasse de 2e plaats en
zyn rivalen zyn Maarten van Ginneken,
Ron Swartsenburg en Piet van Beveren.
By de Mexico's zal Ilos de Giaxa de
Salvi tracliten zyn derde zege in sukses-
sie te belialen.

TIJDSCHEMA
Training zaterdag 19 april

10 .00-10 .30 uur Toerwagens 1 tot

alle

groep
1300 cc

10.40-11.10 mu- Formule Pord
11.20-11.50 urn- Renaults 5 'Gordini'

12.00-12.30 uur Formule vee 1300

13,00-13.30 uur Toerwagens groep 1

boven 1300 cc
13.40-14.10 uur Ford Escort Mexico
14.20-14.50 uur Toerwagens groep 2

klassen.

15.15 uur Race toerwagens groep 1 tot

1300 cc

16.00-1G.20 uur (eventueel) natraining

Races zondag 20 april

13.00 uur Formule Ford 12 ronden
pl.m. 13.40 uur Renault 5 'Cïordlni' 12

ronden
pl.m. 14.20 uur Toerwagens groep 2 alle

klassen 15 ronden
pl.m. 15.00 uur Formule vee 1300 12

i'onden

pl.m. 15.40 uur Ford Escort Mexico's
12 ronden

pl.m. 16.20 uur Toerwagens groep 1

boven 1300 cc 12 ronden

(Adv. Ingez, Meded.)

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

ANWB-
waiideling

OVERVEËN — De ANWB houdt op za-

terdag 19 en zondag 20 april vanuit
Ovei-veen een serie toeristische wande-
lingen.

Routes van 6i, 12 en 17J km voeren de
wandelaars over goed begaanbare pa-
den door het prachtige Nationale Park
De Kemiemerduinen. Een extra attraklie
vormt liet bezoekerscentrum 'Van Vloed-
lyn tot Blnnenduln', dat ook voor deel-

nemei's aan deze tocliten is opengaslcld.
De vertrekpost is op beide wandeldata
van 9.00-14.30 uur gevestigd in café-
restaurant 'Het 'Witte Huls', Zeeweg 3

te Overveen, waar men de roulebeschrü-
vlngen kan afhalen.

Het inschryfgeld voor deze tochteuserie
is voor ANWB-leden, die tevens in het
bezit zün van het wandel- en fletsbewys,
75 cent per persoon. Voor leden die dit

bewys niet hebben kost de deelname
ƒ2,50 per persoon en voor nlet-Ieden
ƒ5,—. Kinderen tot 12 jaar kunnen —
mits onder geleide — gratis meewande-
len. Voor de entree tot de Kennemer-
dulnen is een entree van een gulden ver-
schuldigd, voor kinderen tot 13 jaar 50
cent.

Sport-
uitslagen
ZATERDAG 13 APRIL

VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
Zandv.m.—Hoofddorp, 1-1

A-junioren:
Zandv.m. l—ODIN 1, 0-3

B-junioren:
Zandv.m. 1—Kemiemers I, 0-1

Zandv.m. 2—T'ÏBB 2, 1-0

Zandv.m. 3—Concordia 2, 5-2

C-junioren:
ADO'20 1—Zandv.m. 1, 7-1

HPC 2—Zandv.m. 2, 2-0

Zandv.m. 3—Schoten 3, 3-11

TZB
TZB BI—EDO BI, 0-3
TZB B2—Halfweg B3, 2-1

v. Nispen Cl—TZB Cl, 4-1
DIO C2—TZB C2, 4-1

HANDBAL
Zandvoortmccuwen
m.p. Zandv.m. 1—'wyk a. Zee 1, 7-5
HBC 1—Zandv.m. 2, 8-3

ZONDAG 13 APRIL

VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
DJK 1—Zandv.m. 1, 0-2

Zandv.m. 2—Velsen 2, 2-3

Halfweg 2—Zandv.m. 3, 4-2
Zandv.m. 4—DSOV 2, 0-2

Zandv.m. 5—DSS 4, 0-0

Zandv.m. 6—Bevcrwyk 4, 2-3
Hillegom 8—Zandv.m. 8, 2-2

DIOS 9—Zandvjn. 9, 0-2

A-junioren:
Zandv.m. 1—HBC 1, 4-0
Dames:
Zandv.m. 1—Beverwijk 1, 7-0

TZB
TZB 2—Vogelenzang, 3-3
OG 3—TZB 3, 1-3

TZB 4—Schalkwijk 4, 4-1

Schalkwyk 5—TZB 5, 2-7
THB 7—TZB 6, 2-3

DSOV 8—TZB 7, 9-3

TZB Al—DSS Al, 2-0
TZB A2—Haarlem A5, 3-2

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
ds.: DJK 1—Zandv.m. 1, afg.

Zandv.m. 2—wyk a. Zee 2, 9-12
h.s.: ZandvJn. 1~AVA 1, 14-9
Zandv.m. 2—Bunkert 2, 11-16
d.J.: Zandv.m. 1—Pull Speed 1, 5-3

h.J.: Zandv.m. 1—Concordia 2, 24-20
m.a.: Zandv.m. 1—Blinkert 1, 6-8
Zondvjrn. 2—Concordia (h.) 1, 4-10
j.a.: Bltakert 1—Zandv.m. 1, 14-9

HOCKEY
ZHC
Dames:
ZHC 1—Voordaan, 2-2

Hilversum 2—ZHC 2, 0-0

Scheybeeck—ZHC 3, 7-0

Heren:
ZHC 1—AMVJ, 3-1

ZHC 2—Laren 3, 0-1

Bloemendaal 7—ZHC 3, 4-0

Sport-
programma
ZATERDAG 19 APRIL

VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
Zandvv.m. 1—ADM 1, 15.30 uiu-

Zandv.m. 2—Velsen 2, 15.15 uur
Zandvjn. 3—IJmuiden 9, 15.15 uur
A-junioren:
Zandv.m. 1—Kcnn.land 1, 15.15 uur
B-junioren:
Zandv.m. 1—St.vogels 1, 14 imr
Zandv.m. 2—HFC 2, 14 uur
RCH 3—Zandv.m. 3, 14 uur
C-junioren:
Zandvjn, 1—Haarlem 1, 14 uur
EDO 2—Zandvjn. 2, 15.15 uur
Zandv.m. 3—TYBB 4, 12 uur

TZB
TZB BI—VSV BI, 14 uur
Schoten Cl—TZB Cl, 14 uur
HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
M.A.: Zandv.m. 3—IJmond 6. 13 uur
J.P.: Zandv.m. 1—IJmond 1, 14 uur

BASKETBAL
Tj'psoos-LJons

BV Haarlem 4—Typsoos 3, heren, 19 uur
Typsoos B (AJO—SDO c, 10 um'
DSS b—Typsoos A (AJB), 10 uur
Typsoos A (MJ)—Alkm. GuardJans A.

11 uur
Typsoos B (AJC)—Onze Gaz. b, 12 uui'

Rac. Beverwijk B—Typsooh A (JMCi,
17.15 uur

ZONDAG 20 APRIL
VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
Zandv.m. 3—Stormvogels 3. 9.45 uur
Zandv.m, 4—RCH 3, 12 uur
DSS 4—Zandv.m. 5. 12 uur (35 min.»
Zaaidv.m. C—EDO 4. 9.45 uur
Zandv.m. 7—RCH 7, 12 urn-

Zandv.m. 9—Cronjc 5, 9.45 uur
A-junioren:
Zandv.m. 2—Stoimvogels 3, 12 uur

TZB
Renova 4—TZB 4, 12 uur
Heemstede 5—TZB 5, 12 um-
TZB 6—Ripperda 7, 12 uur
TZB Al—Schalkwyk Al, 9.45 uur
TZB A2—HFC A4, 14.30 Uur

HANDBAL
Z.andvoortmecuwcn
d.s.: Zandv.m. 1—AWV 1, 13 uur
Zandv.m. 2—Blinkert 4, 14 uur
h.s.: WW 1—Zandv.m. 1, 13.15 uui-

Zandv.m. 2—KIC 2, 15.15 uur
d.J,: Zandv.m. 1—'wyk a. Zee 2, 12 uur
h.J.: Blinkert 1—Zandv.m, 1, 11 uur
m.a.: Zandv.m. 1—ADO 1, 11 uur
Nw. Vennep 3—Zandv.m. 2, 13 uur
j.a.: Zandv.m. 1—Concordia 1, 16.30 uur
m.p.: OG l—Zandv.m. 1, 12 uur
Concordia 3—Zandv.m. 2, 15 uur
Blinkert 3—Zandv.m. 3, 13.10 uur

HOCKEY
ZHC
dames; ZHC 1—HCKZ 1, 11 um-
ZHC 2—Pinoké 2, 14 uur
Eeehtrop 2—ZHC 3, 12.30 uur
heren: Alkmaar 1—ZHC 1, 14 uur
HIC 3—ZHC 2. 11.30 uur
Roomburg 3—ZHC 3, 14.30 uur
Eeehtrop 4—ZHC 4. 12.30 UUr
ZHC vet.-Pinoké B, 14 uur

h.

'i I

I
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laat u deskundig

adviseren over alle

hypotheek
mogelijkheden

Ook annuïteiten hypotheken

rente vanaf

aflossing in 25, 30 of 50 jaar

gemakkelijk,één adres voor at uw geldzaken

Inlichtingen op ons kantoor Grote Krocht 38.

Protestants Coöp. Begrafenisvüreniging; U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport ~ Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — Xel. 31 37 53 - 31 04 57
Zandvoort, Eeesomstraat Gl— Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

AUTOmRADE
Chrysler 180 1973
Chrysler 2L 1973
SimcallOOLS 1973
Simca 1301 1971
Simca 1301 dec. 1972
Fiat 128 1972
NSU 1200 C 1971
V.W. 1200 1970

AUTOBEDRIJF VERSTEEfiE
Pakveldstraat 21, Zandvoort. Tel. 02507-2345.

fBoyenstaiandevvagens, die door inruil;

werden verkregen, worden onder onze
volledige garantie verkocht. Ook altijd

1

alle nieuwe Simca en Franse Chrysler-

nfiodeHen voor een proefrit aanwezig;

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor. GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02S07-71 66.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor konlrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

ut-;

kwr DtmHU^
1^

9l

WWi-M
&m^

I ^ PROBLEMEN VOOR DE FABRIKANTEN:

• Er wordt minder verkocht!

• Hoe houden ze hun mensen aan het werk?
• Hun geld is te lang onderweg !

t DAAROM WILLEN ZE RUIMEN
Blf EN GEVEN HOGE KORTINGEN !^^ DAARKUNTUVANPROHTERENI NU!![

^J

(jra^'

a«^

DOPERWTJES
ZEERFIJN-LITERBLIKI I I

norm.

Vft&o

Ws^lM

S0it|^

lEROITOOCKTAIL
5 soorten fruit op zware siroop

LITERBUK
norm^^rfTO büons:jt89nü:

SPERCIEBONm
„gebroken'-LlTERBLIK

norm.^99^bij ons:„39nü:

JONKER FRIS

die moet u geproefd hebben!

POT 0.35 LTR.

norm.]J;l0bïionS!,^@rnii!

KAHRELKDinE
f
gemalen en vacuüm verpakt

(roodmerk)

OUBBELPAK normaah
500gram ^.95nu:

MONTIUA
in gratis oorkruik!

DUBBELE INHOUD

Amontillado

GEEN

2 LITER Is bijna ^B^ , |
3 norm. flessen MAARNUs^

.SMILLY"

Mn komplete maaltijd

voor uw liefste huisdierl

HALFLITERBLIKKEN
géénJ99niaar nii c

iÜTTYOiÜi^ï
KATTENBAKVULUNG
hoog absorptie-vermogen waardoor
alle luchtjes worden opgenomenl

géénj)j99^aar nus

NIVEACRIME
enorme bus a 250 ML.
(dat is de grootste die er is!)

géén^<tömaarnü:

HOBBY-Of

GEREEDSCHANAK
I

Die komt in «Ik a«in van pas.

Reuze handig, wantu heaftallttbi] elkurl

géén^^t>95jnaarnüt

MAYONAISE .rr"**""'—-* ^.!f

%e hunt het heter hij

K VAN DEN BROEK

ennuookt
ZANDVOORT, Burg.
Enselbertsstrset21
(volop parkeerruitnttii

halenl
AMSTERDAM, Mercatorplein 49-53 / Jan van Galenstraat 79-85 / Bilderdijkkade 41-53 / Ze Nassaustraat 26-30 / Lijnbaansgracht 31 32 /

Tussenmeer 1 (winkelcentrum Osdorp) / winkelcentrum Delflandplein 188-194/ Burg. de Vlugtlaan 133/ Johan Huizinnalain 130 133
ZWANENBURG, Dennenlaan 19a - HOOFDDORP, Kruisweg 640 / Graftermeerstraat 28 (MOBV DICK, industrle;s,-r.-:i i .or

ffif;» '"^ssirai

RENAULT12
Veiligheid in pijlvorm.

Schijfremmen vóór,

trommelremmen achter.

Meesturende achteras
Komplete uitrusting

met veel komfort.

Benzineverbrufk bij

lOOkm/uurl op 13.5.

Technische gegevens:

1289 cc -54 DIN pk

-

140 km/uur.

GRATIS: Haal bij ons het 112 pagina's dikke Renault- boek.
Met foto's in veel kleurendruk. Een Renault loopt langer op een liter.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12 Zandvoort

02507-2323

RENAULT

Te huur eventueel te koop gevraagd
door inwoner van Zandvoort

kl. woning of appartement

(3 karners) Zandvoort of omgeving.

Overname geen bezwaar.

MEVR. G. LEMSTRA, Cort. v .d. Linden-

straat 2 flat 16, tel. 02507-2702.

Laat uw nieuwe rijwiel

ALL KtSK VERZEKEREN
tegen diefstal en bescha-
diging.

1 Jaar Al Bisk 15,50

2 jaar All Risk 31,—

Tweewlelerbedrljf
VERSTEEGE B.V.,

Haltestraat 18,

telefoon 02507-4499.

Wie kan onze dochter
BIJLES GEVEN IN
MEETKUNDE
zit in de brugklas Sancta
Maria.

Telefoon 02507-6606 (na
18.00 uur).
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nea
Sfeervolle nist^nuüen voor verwende eters

KQ'e!rvU0@s;!e--Hot§s^erieFranca!se P^eskirasi^La^^eine - Patisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253«anfiwrim'iiii^^ ikmimmmmmmmmmmmbmmmbbm
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Herinneringeu aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD
Het' drama van de Georgiërs

In -hét ceheel van de bezcttlnrstUd In

Zandvoort neemt de episode dat vi^ de

Georflën in oiu midden badden, dat

wat van auciutus 1844 tot april 1945, wel

een ,(eheel aparte plaats in. lic moét er

d»n.aolc wel een leheel artiliel aan wU-
denrea zou, wanneer Ik alles uitgebreid

(OU willen weerceven, daarover ten mins-
te een drietal artikelen kunnen samen-
«téllen.

Het bataljon van deze Wit-Russen be-
stond uit ruim 800 man. Georgië was pas
Iaat bt( de Sowjet-Unle Ingelijfd, Toen
de Duitsers nieuwe soldaten nodig had-
den ..werd aan de Georgiërs gevraagd,
dienst te nemen. Men stelde hen na de
totale overwinning een nieuwe, zelfstan-

dige.,republiek voor. Mede gelet op de
gruwelUke ontberingen in de kampen,
deed veel van hen besluiten voor de
Duitsers te gaan vechten, maar van har-
te ging het niet.

Ka een betrekkelijk korte opleiding in

Zuid PrankrUk werd het bataljon gele-

gerd in Zandvoort. Maar reeds toen slui-

merden er plannen voor verzet tegen de
Duitse overheersers. In Frankrijk onder-
hield men reeds geheime kontakten met
de .Maquis, de Franse ondergrondse.
Nauwelijks was men In Zandvoort gele-

gerd, ot er werden ook hier geheime kon-
takten gelegd met het verzet, in hoofd-
zaak vla de CPN. Door de Bussen wer-
den, wapens aan de ondergrondse gele-

verd, terwUl vele plannen werden ge-
smeed. Op aanwöilng van de Georgiërs
kon het.Zandvoortse verzet, samen met
dezBiHussen zelfs een mynenveld oprui-
men in de Zandvoortse duinen, zonder
dat de Duitsers er Iets van merkten.

Wapenleveranties

mafeestweek

In mUn gedachten zie ik ze nog rondlo-
pen in onze gemeente in hun vuile, ver-
fomfaaide uniformen, want de Duitsers
lieten 'zich weinig aan deze Georgiërs
gelegen liggen. Integendeel, ze werden
geduld maar niet vertrouwd en daar was
dan ook alle reden voor.

De Wehnnacht wist, dat deze soldaten
diep in hun hart een zeer grote hekel
badden aan alles wat Duits was. Middels
hun organisatie van partizanen bereid-
den zU in alle stilte een opstand voor te-
gen de Duitsers. Maar die kwamen er-
achter en het had tot gevolg, dat het ge-
hele bataljon op 5 april 1945 werd over-
geplaatst naar het eiland Texel. Men
wilde hen op dit eiland geheel Isoleren,

Vlak voor hun vertrek zochten ze nog
éénmaal kontakt met ons. Op een goede
»vond kwam brigadier van Akooy by de
heer Henk Bos vertellen, dat zU vóór
him vertrek een groot aantal wapenen
met de bijbehorende munitie aan de il-

legaliteit in Zandvoort wilden beschik-
baar stellen. Vanzelfsprekend werd dit
aanbod gretig aanvaard. Het welkome
geschenk werd eerst in het .huls van.
Henk. Bos opgeslagen en later overge-
bracht naar het politiebureau in af-;-.fteel,piool..J15mjgeniejeR.vanArpei:zon; wU
wachting van een nadere bestemmJngrp i,»hbS5 SeïiSi "en bossen' en de-warme

Woensdag 30 april (Koninginnedag)

8.30 uur Aankomst r-Iaaarlemse Har-
moniekapel (HHK) bij het
GemeenBchapshuls.

9.00-

9.30 uur Muzikale rondgang.

9.00 uur Het poppentheater 'Merlijn'

uit Haarlem geeft een voor-

stellingr voor de kleuters in

het verenigingsgebouw 'De
Krocht' (met traktatie).

9.30 uur Concert door de Haarlemse
Harmoniekapel op het Raad-
huisplein.

9.45 uur Aankomst van de muziekka-
. - pel 'Risoluto' op het Raad-

huisplein.

10.00 uur Officiële opening van de

feestelijkheden met een korte

toespraak van burgemeester
A, Nawljn vanaf het Raad-
huisbordes, besloten door het
zingen van het volkslied.

Daarna het htjsen van de
vlaggen door de padvinders

en het lossen van ongeveer
duizend postduiven, onder
leiding van de Zandvoortse
postduivenvereniglng 'Plei-

nes'.

10.30 uur Officiële opening van het Lu-
napark aan de Prinsesseweg
door de burgemeester.

11.30 uur Aankomst ruiters, paarden en
meute jachthonden by het
station van de spoorwegen
voor de door de Zandvoortse
rlfvereniging te organiseren

ïiationale sllpjacht. Verwacht
wordt dafc ongeveer 150 rui-

ters, afkomstig uit allé delen

van het land aan deze laatste

sllpjacht in dit seizoen zul-

len deelnemen.

13.00 uur Vertrek van ée ruiterstoet

naar het raadhuis onder mu-
zikale begeleiding van 'Riso-

luto'.

13,25 uur Aankomst van de ruiterstoet

bU het raadhuis, waarna een
officiële ontvangst door het
gemeentebestuur.

14.00 uur Défilé van de ruiterstoet op
het Raadhuisplein, waarna
vertrek met muziek naar de
beide strandafgangen by de
Rotonde voor aanvang van
de sllpjacht op het strand in

de richting Noordwyk (Was-
senaarse slag).

14.15 uur Officieel bezoek van burge-
meester, autoriteiten en ko-
miteeleden aan de tentoon-
stelling van de Koninkiyke
Noord en Zuid Hollandse

Redding Maatschappü in het
bptenhuis aan de Thorbeoke-
straat, welke tentoonstelling
de gehele week geopend is.

14.00-

17.00 uur Kinderspelen op de Grote
,
Krocht met spelen voor kin-
deren van diverse leeftijden

met muziek van de Zand-
voortse muziekkapel.
Na afloop prüsuitreiklng door
de burgemeester, die dan te-

vens de prijzen zal uitreiken
voor de mooiste voortuinen
op Koninglmiedag. Een prys-
vraag, uilgeschreven door de
afdeling Zandvoort van de
Koninklijke Maatschappy
voor tuinbouw en plantkunde
te Den Haag,

20.30 uur Lampion en fakkeloptocht
voor de kinderen met muzi-
kale begeleiding van de
Haarlemse Harmonie Kapel
en Risoluto,

21.00

22,00 uur Grote show van beide korp-
sen op de Grote Krocht met
tot besluit een taptoe,

In de avonduren een auto-
rally, georganiseerd door de
autosportvereniging 'Sande-
voerde". Start hotel Keur,
Zeestraat, Prijsuitreiking in
genoemd hotel om 22 uur.

Donderdag 1 mei

9,00 uur De gehele dag sportdag voor
de Zandvoortse scholen op
het sportterrein 'Duintjes-

veld'. Na afloop prijsuitrei-

king.

Vrydag Z mei

20,00 uur Feestkoncert in de Hervorm-
de kerk aan het Kerkplein
door Zandvoorts Chr, kinder-
koor en de Heemstecdse Har-
monie 'St. Michaël'. Vrije

toegang.

Zaterdag 3 mei

.

10,00 uur Oefentocht van de Zand-
voortse reddingboot met uit-

voering van een spectaculai-

re redding voor de kust, in
samenwerking met de Water-
sportvereniging 'Zandvoort'.

12,00-

17,00 uur Wielerronde in Zandvoort-n.,
onder auspiciën van de
KNWÜ, georganiseerd door
de supportersclub 'Roy
Schuiten', de wielerclub HSV
'De Kampioen' te Haarlem en
enkele komitee leden. Het
parcours is als volgt samen-

gesteld: start en finish Von-
dellaan, daarna Vondellaan,
van Lcnnepweg, A. J. v. d.

Moolenstraat, Vooraf een
wedstrijd op gewone fietsen

voor de jeugd, daai-na een
wedstrijd voor nieuwelingen
en tenslotte een wedstryd
voor amateurs, die het par-
cours tachtig maal moeten
afleggen. Fraaie prUzen en
een groot aantal premies zljn

beschikbaar.

13.00-

17.00 uur Diverse festiviteiten voor
jeugd en ouderen m het
zwembad 'De Duinpan'.

19.00 uur 'Zandvoort-estafette in hel
donjsccntrum. Start Grote
Krocht, Vier dames en 12 lie-

rënploegen nemen eraan
deel. Een oude traditie wordt
hiermee in ere hersteld. Mu-
zikale omlljsfing door de
Zandvoortse muziekkapel. Na
afloop prusuitreiking.

Zondag 4 mcl

19.00 uur — precies — Herdenking van
de gevallenen in de Her-
vormde kerk met medewer-
king van hel Toonkimst Ora-
toriurakoor Zandvoort (TOZ).

10.30 uur Aanvang 'Stille tocht' naar
het monument voor de ge-
vallenen in het Vijverpark.
Afsluiting van de plechtig-

heid aldaar met koraalmu-
ziek van het koper-ensemble
van de Zandvoortse Muziek-
kapel.

Alaandag 5 me! (Bevrijdingsdag)

9.15-

9.30 uur Luiden van de kerkklokken.

9.30 uur Plclnconcert op het Raad-
huisplein. Onderhandelingen
met het betreffende korps
zljn nog gaande.

10.00 uur Toespraak door burgemees-
ter A. Nawljn vanaf het
Raadhuisbordes. Daarna
vlaghljsen door de padvin-
ders en het zingen vaii het
volkslied. Tenslotte het op-
laten van ballonnen (met
wedstryd-element) door de
schooljeugd en attraktie.

10.30 uur Officiële opening door de
burgemeester van een door
de kinderen te organiseren
'bcvTüdlngsniarkt' In het
dorpscentrum, waarvoor
marktkramen zullen worden
geplaatst.

In de middaguren op de Gro-

19.30-

22,30 uur

te Krocht onder meer optre- ^

den van een Surinaamse
dansgroep (Kola Missies)

,

shows door enkele muziekge-
zelschappen en de fielsdrum- ,

band van Haarlems Harmo- ,'

nie Kapel. /

Dansavond voor de jongeren
in het verenigingsgebouw 'De
Kroclit'.

20.30 uur Muzikale show op de Grote '

Krocht.

21.30 uur Afsluiting van de fecstelijk-

. • - heden mei een groots vuur- .

werk op hel strand voor de i'

Rotonde, ,>'

Tijdons de feestweek zal op geregelde
tyden vanuit de Rnadhuistoren caril-

lonnuiziek ten gehore worden gebracht.

Op Koninginnedag en Bevrijdingsdag
zal een muzikale groet worden gebracht
aan de Zandvoortse bcjaarden-ccnira
en aan 'Nieuw Unicum'.

Hel Lunapark met zlin diverse attrak-
ties zal iedere dag, ook 's avonds ge-
opend zy'n. Op zondag 4 mei zal het
echter in verband mei de herdenking
van de gevallenen zUn poorten sluiten
's avonds om zes uur.

raardcntram. Op bevrDdlngsdag, (5

mei) worden rondritten door het dorp
gemaakt met een afgehuurde panrde-
tram. Voor een matige prijs kan men
meerijden. Medewerking aan dit eve-
nement wordt verleend door leden van
de Zandvoortse folklorovereniging 'De
Wurf'.

Op Koninginnedag en/of Bevrijdings-
dag zal het jaarlijkse voetbaltoernooi
van de Zandvoortse bedryven worden
gehouden op de speelvelden van Zand-
voortmeeuwen aan de Van Lennepweg.
tcrwyi de heer Michiel Jansen op alle

dagen rondleidingen zal houden in de
Hervormde kerk.

Reunie. In restaurant 'Zomerlust' zal
op bevrijdingsdag een besloten reunie
plaats vinden met allen, die in de be-
zettingstyd daadwerkciyk aan het ver-
zet in Zandvoort hebben deelgenomen.

Vlaggen. Tenslotte wordt de burgery
verzocht, voor hel scheppen van een
feestelijke sfeer, tydens de feestweek de
vlaggen uit te steken. Op Koninginne-
dag zo mogeiyk voorzien van een Oran-
je wimpel.

Op zondag 4 mei wordt niet gevlagd, in
verband met de herdenking van de ge-
vallenen, docli uitsluitend van 18-20
uur halfstok.

?«f

s-

J

'Op de gedenkwaardige 'datum' — ieder*

jaar opnieuw — waarop dé 2de wereld->

oorlog werd afgesloten, begroeten wy vu-
rig onze Nederlandse vrienden en alle

Patriotten in Nederland, wy hebben uw
kleine, mooie land en zyn eeriyk en nü-
vere' volk lief gekregen. Ons CJeorglë is

In oppervlakte ook niet groot en is ook

GENOOTSCHAP GEEFT TOELICHTING OP PLANNEN Amoco verzoekt

>-v- 71 - 71 . 7 I • • intrekking van
Oudheidkamer m maaskommissies . ,__,^„i„.

Indien de nood aan de man zou komen.

Opstand op Textel
Kort na hun vertrek ontketenden de
Georgiërs op Texel de opstand, die hier

in Zandvoort werd voorbereid, en eigen-

lyk voor Zandvoort was bedoeld. He.t

werd een gruweiyk bloedbad, zoals de
Texel-hlstoricus J. A. van der Vlis dat

zo treffend beschryft in zyn bekende
boekwerk: Tragedie op Texel. 'Met niets

ontziende wreedheid sloegen de Dtiitsers,

die in allerijl versterkingen moesteii la-

ten aanrukken, toe. Van de ruim 800
Georgiërs bleven er slechts 229 over en
vele Tcxelse partizanen vonden eveneens
de dood, nog afgezien van het aantal
onschuldige burgers. Het werd een stryd,

die eindigde rondom de vuurtoren van
het plaatsje De Cocksdojp, waarin de
overgebleven Georgiërs zich tenslotte

hadden verschanst. Wat er van die toren
overbleef, toont u bygaande foto.

By de herdenking van de 20 Jarige be-
vrijding in mei 1965 zonden de ruim 200
overlevenden van deze gruweiyke massa-
moord, vla hun beide komnundanten N.
Gongladze en E. Artemldze door middel
Tsn de Russische ambassade een
brief, niet verzoek deze in de daarvoor
in aanmerking komende bladen te pu-
Uiceren. Ik meen u deze brief ook thans
weer niet te mogen onthouden die —
sterk ingekort — als volgt luidde:

Beste Nederlandse vrienden.

Twintig Jaar zljn voorbU gegaan sinds

het einde van de 2de wereldoorlog, die

door fascistisch Duitsland was ontketend.
De volken in Europa, die Hitler in sla-

vernU wilde brengen, verhieven zich tot

de stryd. Zy vernietigden en verjoegen
de bezetters, kregen weer rust en keerden
weer tefug naar vreedzame arbeid.

Het lot wilde, dat wU — enige honderden
SowJet-dienstpUchtlgen van Georgische
nationaUteit die moeliyke Jaren temid-
den van u, beste vrienden doormaakten
met de bewoners van Noordholland en
het eiland Texel. De krygsgevangen-
schap en daarna gewelddadige formering
van een nationaal bataljon onder het
commando van fascisten, bracht ons —
bewoners van de Kaukasus — naar het
verre en onbekende land aan Hollands
Noordzeekust.

^
In de zwaar drukkende omstandigheden
der bezetting en de beestachtige terreur

tegen de Nederlandse Patriotten, hebben
wy ons ,mct u bevriend en vonden een
gemeenschappeiyke taal.

Uw harteiyke vriendschap verwarmde
ons in de koude en vochtige bunkers van
Zandvoort, Wü ontvingen van u morele
ondersteuning en Juiste informaties over
de situaties aan de fronten. Van onze
kant streefden wy ernaar uw verzets-

groepen te helpen door in het geheim
wapens en levensmiddelen te leveren, die

uit de opslagplaatsen van de vyand wa-
ren gestolen.

Toen de nazistische bevelvoerhig de lucht

kreeg van onze verbindingen met u, iso-

leerden zy ons op het eiland Texel, waar
wy de wapens opnamen, teneinde biyk te

geven van onze onverzoeniykheid en
yyandschap Jegens het Hltlerisme. Vyf-
lionderd ruim van onze kameraden lig-

gen in , de bodem van Texel begraven.

Met hen hebben ook meer dan honderd
Texclarén hun leven verloren als slacht-

offer van wrede beulen. Het bloed van de

gevallenen op het eiland heeft onze
vriendschap voor altyd bezegeld.'

De brief beschrijft dan verder, hoe de
overgebleven Georgiërs thans temidden
van hun familie weer in rust en vrede

levett en eindigt dan als volgt:

hebben hergen 'en bossen' en de- warme
Zwarte Zee. wy zyn van inenlng,. dat de
voornaamste, roeping van de mens op
aarde is leven en' -vreugde te brengen
aan anderen.
wy zouden' willen, dat boven uw land
nooit raketten zullen ontploffen . en er
geen granaten' zullen fluiten. Dat er al-

leen vogels boven uw land zullen vliegen,

dat de bloemen zullen bloeien en de kin-
deren kunnen stoeien. Moge zich nim-
mer de bloedige april 1945 op uw grond
en op de gehele aardtiol herhalen, wy
wensen u vrede en een gelukkig leven,

beste Nederlandse vrienden.
Namens de Georgiërs, die deelnamen
aan de opstand op Texel in april 1945:

N. Gongladze, E. Artemldze, A. Mats-
Jaidze, W. Zjigenti, Gl Garsewanisjwili,

S. Nozadzc, D. Sardzjweladse, G. Oska-
now, G. Dzjodzjiswili, A. Kiladze, S. IjO-

ladze, S. Djegeneraja, I. Kwinlkadze, S.

Karktajadze, D. Gawasjell, Z. Dsjawosj-
wili, N. Stoeroeja.'

Ook Zandvoort bewaart aan deze dap-

pere Georgiërs dierbare herinneringen,

zy vormden een hoofdstuk apart in het

Zandvoort uit de bezettingstijd.

Wordt vervolgd.

C. Kuypers sr.

Ned. Ver. v.

Huisvrouwen
ZANDVOORT — De agenda van de
Nederlandse Vereniging van Hulsvrou-
wen ziet er voor de maand april als

volgt uit:

woensdag 16 april:

Excursie naar het Provinciehuis te Den
Bosch en de schoenenfabriek Van Haren
te Waalwyk. Vertrek 7.45 uur van de

Grote Krocht. Kosten ƒ26,— .

dinsdag 22 april:

Ikebana' (Japans bloemschikken). Aan-
val» 14 -uur in het Gemeenschapslxuis,

Dit Is de laatste middag van het sei-

zoen.

woensdag 23 april:

Wandelen. Vertrek 9.15 uur van het

busstation met lyn 80 naar de halte Wa-
terleidingduinen,

donderdag 24 april:

HofJeStocht te Leiden. Aanvang 11 uur
in rest. 'Het Karrewlel' te Iiciden.

donderdag 24 en vrijdag 25 april:

Kookdemonstratie over het gebruik van
kruiden in de Wereldwinkel.

Het Louvre
KENNEMERLAND— De Alllance Pran-
false Kennemerland (sckretarlaat De
Ruyterlaan 30, Bermebroek, telefoon

1556) houdt op 24 april in de 'Paarde-
stal' van restaurant "De Lantaern',

Prankestraat 33, Haarlem, een byeen-
komst waarop madame Dorothée Guil-

lemé Brulon een voordracht houdt over

'Het Louvre', dat oorspronkeiyk een ves-

ting is geweest en een koninkiyk palels.

In de negentiende eeuw is het museum
geworden. De aanvang is om 20,15 uur

en zy cie kennis willen maken met de

Alllanoc zyn van harte welkom.
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boorvergunning
HEEMSTEDE — Amoco Nederland heeft

om intrclcking van de^ vergunning ver-

zocht te boren Jn hc£ duinengebied van
Overveen.-Deze onderneming heeft hier-

toe besloten waarschUniyk omdat het

'onderzoek naar aardolie en aardgas te

veel investeringen zouden vergen in ver-

houding met het uiteindelyke resultaat.

Ook zullen bezwaarschriften mede van
Invloed zlJn geweest de boorvergunning

in te trekken. Het gaal hier om een ge-

bied ter grootte van 20334 hcktarcn.

Witarran een deel in de aangrenzende

territoriale zee ligt.

HAARLEM — Half april beginnen weer
de gemeentelijke orgelbespelingen in de
Grote of St. Bavokerk, op het Cliristian

ItlülJcrorgel — een eeuwenoude traditie,

die aanving in 1S34 toen een aantal mu-
ziekliefhebbers onder de Haarlem.se bur-

gerij .de vroedschap verzocht het orgel

regelmatig buiten de kerkdienst te laten

bespelen. In 195G zyn de beide stads-

organisten Albert de Klerk en Piet Kee
aangesteld om deze traditie, waarvan
buitenlanders vaak beter op de Iioogte

zUn dan de Nederlanders zelf. voort t«'

zetten.

Tot halt oktober zullen zij, afgewisseld

door enkele gastorganisten, de gratis

toegankelijke concerten verzorgen. Iede-

re dinsdagavond v.^n 8-9 uur (vanaf 15

april; en iedere donderdagmiddag van
.1-4 uur (vanaf 1 mei),

net eerstvolgende concert wordt ge-

geven door Albert de Klerk op dinsdag
22 april aanvang 20 uur.

BOEKBESPREKING
Oranje-gesprekken met bekende Nederlanders

Oranje van dichtbij

ZANDVOORT — Maandagavond om
acht uur komen alle kommissies van

advies en bysland in het raadliuls

in openbare vergadering bijeen, om
te pralen over de toekomst van hel

voormalig GemeenlelUk Verzorgings-

huis aan de Swaluëstraat I.

In deze vergadering zal het bestuur

van het Genootschap Oud Zandvoort

toelichtüig geven op de plamicn met
betrekking tot het vertrauwen van

het perceel ten Ijehoeve van de oud-

heidkamer.

Actueel als altyd, heeft Ultgevery La
Rlvlère & Voorhoeve te Zwolle weer een
nieuw 'Oranjeboek' het licht doen zien.

Er zyn er in de loop der jaren reeds ver-
scheidene verschenen. Om er maar eens
enkele te noemen: 'Oranje overal', 'Ons
Oranjekind', 'Prinsessen 'vinden part-
ners', 'Prinsessen krygen kinderen' en
'Prinsen en Prinsessen'.

In 'Oranje van diehtby neeft men een
aantal bekende Nederlanders aan het
woord gelaten om hun 'visie te geven over
ons Vorstenhuis. En^men .had er moel-
lyk een beter tydstlp vooi;, kunnen uit- v

kiezen met in het nabye "verschiet de
viering ' van de verjaardag van onze
vorstin en enkele dagen daarna de her-
denking van de bevrydlng, dertig Jaar
geleden.

Na het voorwoord van de interviewer,'

waarvan de naam 'niet genoemd wordt
komen achtereenvolgens aan het woord:
prof. Jhr. dr. F. A. 'M. Alting von Geusau
met het onderwerp: 'Dat is wat Prinses

Beatrix- en Prins Claus 20 goed kunnen:
luisteren';

dr. C. Berkhouwer: 'Prinses Beatrix is al

diverse keren haaf Straatsburg gekomen
om de vergadering van het Europese

Parlement by te wonen. Zoiets doe je

niet zonder heel grote belangstelling';

mr, J. A. W. Burger: .'Als alles normaal
draalt zou de .Koningin er —'

strikt ge-

nomen — maar weinig aan te pas hoeven

komen, maar loopt de boel vast, don is

zy degene die de machinerie weer aan de

praal moet krygen';

Caro van Eyck: 'Wy liebbcn allebel oUde

koppen gekregen, maar zy doet hel nog

altyd hartverwarmend';

Anlon Gccslnk: 'Voor my staat vast, dat

Ik zonder Prins Bernliard nooit naar de

Olympische Spelen zou zyn gegaan';

dr, M. A. M. Klompé: 'Prinses Beatrix is

.net als haar moeder: zy houdt geweldig

veel van mensen';

Theo Koomen: 'Ik zie Beatrix nog wel op

de troon';

mr. V. G. M. MariJnen: 'Er Is Inhel bui-

tenland vaak Jaloezie öp het bezit van

een koningshuis dat zo écht menseiyk

IiincUoneert';

dr. ir.' Schermerhorn: 'Laten sommige

lul maar zeggen dat Prinses Beatrix

eigenwys is. Voor my Is dat een positieve

eigenschap';

mu E. H. Toxopeus: 'Als de Koningin

hier op bezoek komt, duikt zy meteen in

kwesties als werkgelegenlieid en mllieu-
' zaken';

Hans van der Werf: 'De Koningin inte-

resseert zich wezeniyk voor mensen en

niet alleen maar voor de buitenkant';

jkvr, mr, C. W. I. 'Wittewaall van Stoet-

wegen: 'De Koningin heeft weinig macht,

maar grote invloed';

De Prinsjcs: 'Hoogheid, mlJn pupillen

zyn zo uitgelaten en brutaal dal ik mU
schaam. Maar dat is toch hceriyk! By
mïl thuis zljn ze precies zol'

Dit boek leest z6 prettig weg, dal u als 't

ware by de Koningin in huis bent of by

een der Prinsessen. Het is alsof u mcl

hen optrekt by hun dageiyks doen en

laten en toch wordt het nergens indrin-

gerig. Het geeft levens een bUzonder

boelend overzicht van verantwoording en

drulckc bezigheden bU allerhande staats-

zaken waarover maar al te vaak zo licht

geoordeeld wordt, 'Een bescheiden blik

achter de schermen van ons vorstenhuis

zo mag dit boek gerust genoemd worden.

Het boek Is veriucht met een 60 tal unie-

ke zwart-wit foto's. Ook hier wordt die

bescheiden blik achter de schermen —
net als in het gesproken woord, doorge-

voerd.

Het boek telt 133 bladzyden en is gebon-

den in een hel oranje liimen band met

zilver opdruk. De prUs bedraagt ƒ18,50.

Elke ware Oranjeklant zou het moeten

bezitten, want het bltjft altyd zlin waar-

de behouden, voor nu en voor het nage-

slacht.

Balint en Kreher

in galerie Eijlders
De in 1943 te Budapcst geboren auto-

didflkt Imre Bdllnt maakte studierei-

zen naar Australië. Italië, Oostenryk,
Duitsland. Frankrijk, Engeland en
Nederland. Hy exposeerde in Buda-
pesl, Melboume en Wenen, Het werk
van de Hongaar is onder meer aan-

gekocht door het Nieder Oslcrret-

clilsclie Landesmuseum.
De vierendertig jarige In hel Duitse

Magdenburg geljoren nutodldakl Axel

Krchcr won in 1965 by een tolcrim-

ionale alfichewedstryd in Duitsland

de tweede prys.

Toen hl! in 1963 naar Nederland
kwam begon hl) te schilderen. Axel
Kreher exposeerde in Nederland,
België, Duitsland, Prankryk, Mona-
co, Zwitserland en de Verenigde Sta-

ten,

HU beschilderde halledelstencn voor

Cartier in New York en Chrislie in

Londen.
De expositie duurt lot 9 mei en is

woensdag tot en met vrijdag toegan-

kelijk van 13.00-16.00 uur, terwyi op
zaterdag en zondag galerie Eüldcrs
tot 17.00 uur geopend biyft.

1:'
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BOEKHANDEL
H. COEBERCH
IS VERBOUWD I

In het pand aan de „Ouwe Gracht" staat een totaal

VERNIEUWDE BOEKHANDEL.

U wordt van harte uitgenodigd voor de

HEROPENING
zaterdag, 19 april.

De eerste 7S0 bezoekers worden verrast met een
GRATIS BOEKJE OVER HAARLEM.

Gedempte Oude Gracht 74, Haarlem.

Verlaat je dit jaar

de LT.S.?

Dan bieden wij je een fijne gelegenheid GRATIS

te worden opgeleid voor het BEMETEL-diplonia!

Die opleiding tot verspannings-teciinicus gescliiedt

in ons bedrijf tijdens de werlcuren.

Tijdens deze opleiding een zeer goede beloning.

Woodward is de grootste fabrikant ter wereld van
Inydraulische en elektronischie regelapparatuur voor diesel-

motoren, turbirie-installaties en waterkrachtcentrales.

Wij hebben fabrieken in Amerika, Engeland, Japan,
Australië en Nederland. Het is leuk v/erken in zo'n

internationaal bedrijf.

Wil je over die gratis

opleiding meer weten, geef
dan je naam en adres op
aan de heer G. G. Brinks

van de afdeling Personeels-
zaken van Woodward
Governor Nederland B.V.,

Hoofdweg 601, Hoofddorp,
tel. 02503-3241 en wij zullen

je nadere inlichtingen

zenden.

^OOPWARI I

Wij zijn ook gedurende de
week van 21 t.m. 25 april tot

's avonds 8 uur aanwezig
voor het geven van
inlichtingen.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

koUeklie echte DAMESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

KLEINE HOUTSTKAAT 11 — HAARtEM.
Teïeïoon 32.13.0G.

Te koop

:

nUIS MET SCHUUR
EN TUINTJE
in Stroobos, grens Prl. en
Gr. Prijs ƒ 30.000,—.

Tevens

BOERDERIJ
ook In Prl. met 5 kamers
en veel btjgcbouwcn en
li ha. land.

Prtjs ƒ 125.000,—.

Tebevr.: v. d. Brug,
telefoon 01523-590.

J^

Nieuwenverrassend,
de leren kombmatie
met individueel

zitkomfort

Dp eniqo zitkombinalie met
omkiapbate rug- en tioofd-

Elounen. In enKelc- twcczits-

en dficzits-otetncntcn met
nrmleggers en met handige
hoekcicmcnicrt.
In roodbruin chroom-nmime-
(eer voor 20 rgefoos,onder-
houd loos komfort.

Dit is m;iar één voorbeeld uit de grandioos ekskliisirvc leerkollektle
van miva. (Wij hebben er véél meer).

WIJ nodigen u RraaR uit; 7.ijn gemakkelijk te vinden in de hoofdstraat
van Zwanenburg met volop parkeerruimte.

Als u deze ucck komt kunt u tevens onze leuke attentie meenemen.

miva interJQur
ücnnciilaan 53 (hoofdstrant) — Zwancnburi;.

Telefoon 02no;.4,?.')0/5S09.

DaR. BCop. 8.311-18 uur - TrUfl.aïontl )9-2l Tl. - latpnlag 8.M-n «.

DE DIEREN-

SPECIAALZAAK

VAN HEEMSTEDE
Binnenweg 71, Heemstede, tel. 282697.

RESTAURANT LA REINE
Kerkstraat 15, Zandvoort, telefoon 02507-2253

vraagt voor direct:

jonge ervaren café-rest. kelner

aide de cuisine

sonnemans
AUTOBANDEN B.V.
GASTHDISVEST 23-27, HAAELEM

t©l.: 023- — KLEBER— BARÜM
"ï !_X - — SEMPERIT— MICHEHN
311334 - CEAT

MumwffA^

^NuookKenneMierlandjl

II YEAR
10-20%^^

mprüsverladjolEXTRA

o^
'165X1311)6,

VOORFDRD-
OPEL-AUDI eb.

\fan^^: voorik
HAARLEM
lEVDSBrnAAKtmm

PAPENTORENVEST^ 24
t/o DE KOEPEL TEUÖ2i-S2079l

mtthh
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tatels,

stoelen, boerenantlek,

leuke verlichting,

Perzische tapeten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens by
ons komen kijken.

„DE OUOE STAL"
Kon. Jullanaiaan 9,

Olthoom.

Tel. 02975-66455 of

02974-609.

ledere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.

Dinsdags gesloten.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantlek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 765, BUsenhout.

Vrijdag tot 2150 en
zaterdag tot 17.00 uur.

Eindelijk weten de boefjes van Haarlem waar
ze voor hun kleertjes moeten zijn.

O.a. Olly, Jack Jones, Klimagers, Createx, Jeunesse,
Newman, Becopa van 1-8 jaar
Overalls, klompjes, laarsjes,

speelgoed en antiek.

Achter de Bavo
Oude Grocnmarkt Z

hoek Wartnoesstraat

^

^!^m:^f^^

lijdelijk S pas-plus -1- STAPELCASSETTES voor de prijs van 4

nu speciale aanbieding ƒ 52,95

SCHOL KANTOOR-BOEKHANDEL
Van Ostadeplein 4, Heemstede, telefoon 285866,

MATRASSEN-
CENTRALE

Wü maken uw stoel-,

boot- en caravankussens
in elke gewenste maat.

Sarphatipark 16, A'dam,
telefoon 020-717687.

Ook te bestellen op ons
magazijn Herenweg 47,

Leimuiden, tel. 01721-8809

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-
werend, zakken van 60 Itr

± 23 kg, prtjzen incl. BTW
en franco buis.

3 zakken ƒ 16,55 p. zak
5 zakken ƒ 15,75 p. zak
10 zakken ƒ 14,45 p. zak

Grote korting op dieren-

voedsel en -benodigdheden.

DOGGER
Sohinkelkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 732516.

Dit ontzag voor uw lange
armen hebben wi)

OVERHEMDEN MOUWL. 7

In voorraad. Zelfs bet gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwtj) ook dat
extra knoopje niet vergeten

la.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIEBINaS
heren- en Juulormode,
Hoofdstraat 178, Hlllegom.

Te huur:

gestoffeerde
e:amers
In Aalsmeer, met gebruik

van keuken en douche.
Telefoon 02976-322.

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMERTAFELS

bladdikte 5 cm droog hout,

scheurt beslist niet.

EIKEN AnnUSETS
3 stuks ƒ 195,—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,

125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m. ƒ 325,—

's Maandags ge.sloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A, VAN IPEREN,
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

Handgemaakte

eiken meubelen

weikeu nog nooit

gezien hebt

want door eiiren ontwerpen
enis !n Nederland.

Tevens veel antieke kasten,

kisten etc.

Bezoekt onze Oudhollandse
toonkamers.

ANTIEKBOETIEK
HOOGENDOORN

Züdstraat 65, Aalsmeer.
Telefoon 02977-24429.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

Alléén
Schagcbelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

familiedrukwerk

voor geboorte

verloving

liuwelijk

kunt u keuze maken uit de uitgebreide kollekties van

b.v. randstad-publïcaties

W besteikantoren".

stationsweg 38, aalsmeer

berkenlaan 17, zwanenburg
binnenweg 53, heemstede

Adverteren doet
yerkopen
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TE KOOP AANGEBODEN

IN ZANDVOORT
WOONHUIZEN
TE KOOP

l'AMISTRAAT: woonhuis met achterplaatsje. Ind. beg, gr.: rustieke woonkamer,
keuken, toilet. Ie verd.: 3 slaapkamers met vaste wastafels.

Vraagrprys ƒ 68.500,—

GENESTETSTBAAT: eengezinswoning met voortuin, binnenplaats, stenen schuur.

Ind. beg. gr.: L-kamer, gr. woonkeuken, toilet, kelder, slaapkamer. Ie verd.:

3 slaapkamers, douche, toilet.

Vraagprijs S 72.500,—

PARADIJSWEG: vrijstaand woonhuis. Ind. beg. gr.: woonkamer, hal, toilet, grote

keuken, 1 slaapkamer. Ie verd.: 2 slaapkamers met wast.

Vraagprqs ƒ 80.000,—

OOSTERSTBAAT: woonhuis met schuur, binnenplaats ged. overkapt, ach-
teruitgang. Ind. beg. gr.: hal, toilet, woonkamer met plavuizen vloer, keuken,
slaapkamer, douche, bergkast. Ie verd.: overloop, 2 slaapkamers, vliering.

Vraagprijs ƒ 89.000,—

VEBL. HALTESTBAAT: hoekwoning met binnenplaats. Ind. beg. gr.: gang, toilet,

kamer-en-suite, serre, keuken. Ie verd,: 4 slaapkam., toilet. Incl. vloerbedek-
king, gaskachels, geyser.

Vraagprijs ƒ 95.000,—

DR. METZGEBSTRAAT: hoekwoning met garage, kleine tuin, cv. gas. Ind. beg.
gr.: gr. gang, toilet, keuken, kamer-en-suite. Ie verd.: 2 gr. slaapkamers, 1 kl.

slaapkamer, kitchenette/douche. 2e zolderverd.: 2 slaapkamers.

Vraagprijs f 122.500,—

V. OSTADESTRAAT: woning met zomerhuis, aparte bovenwoning met eigen op-
gang, schuur en binnenplaats, nieuwe riolering. Ind. beg. gr.: gang, toilet/dou-

che, kamer-en-sulte, kl. kamer, ruime keuken. Ie verd.: woonkamer, keuken,
2 slaapkamers, toilet, balkon op 't zuiden.

Vraagprijs ƒ 125.000,—

HOGEWEG: groot woonhuis met achtertuin. Ind. beg. gr.: entree, toilet, ruime
voor- en achterkamer, keuken, kelder. Ie verd.: 5 slaapkamers, toilet/douche.

2e verd.: 4 slaapkamers, toilet, bergkamer.
Vraagprijs ƒ 145.000,—

BREDEBODESTRAAT: woonhuis met zomerhuis, cv. gas. Ind. beg. gr.: entree,

keuken, toilet, kamer-en-suite, serre, ie verd.: 3 slaapkamers. 2e verd.: 3 slaap-

kamers. Ind. zomerhuis: keuken, woonkamer, ie verd.: 2 kamers, bergkamer.

Vraagprijs ƒ 159.000,—

MR. TBOEISTRASTRAAT: hoekwoning met cv. gas, voor-, zij- en achtertuin,

dubbele garage. Ind. beg. gr.: hal, toilet, L-woonkamer met open haard, mo-
derne keuken. Ie verd.: 3 slaapk., badkamer met ligbad en 2e toilet. Kvt. ge-

stoffeerd.
Vraagprijs ƒ 189.500,—

CORN. T. d, WERFFSTRAAT: zonnig hoekhuis op 't zuiden, vrij uitzicht over de
duinen, met voor- en achtertuin, garage, cv. gas. Xnd. beg. gr.: hal, toilet,

L-kamer (45 m2) met open haard, plavuizen, schrootjes plafond en wanden,
moderne open keuken. Ie verd.: 3 slaapk., douche/toilet, vaste trap naar 2e
verd,: 1 slaapk. en berging.

Vraagprifs ƒ 195.000,—

COBT r. a. LINDESTBAAT: vrijstaande villa aan de duinrand met garage en
cv. gas. Riant uitzicht over de duinen. In prima staat van onderhoud. Vol-
ledig gestoffeerd en gemeubileerd. Ind. beg. gr,: hal, toilet, L-woonkamer met
open haard (met o.a. kleuren t.v.), moderne keuken. Ie verd.: zolderruimte en
1 slaapkamer. Grote achtertuin met zltkulL

Vraagprijs ƒ 375.00O,—

BEDRIJFSPANDEN

TE KOOP
HALTESTRAAT: horecapand met bovenwoning, cv. gas en achtertuin. Ind. beg.

gr.: entree/garderobe, ruim café met dames- en herentoilet, keuken, 2 kelders,
ie verd.: 3 kamers, badkamer, keuken.

Vraagprijs ƒ 175.000,—
Goodwill + inventaris ƒ 75.000,—

HALTESTRAAT: bedrijfspand ca. 80 m2. Uitbreidingsmogelijkheden aanwezig.
Vraagprijs ƒ 185.000,—

BREDERODESTRAAT: hotelpand dichtbij zee en duinen, Ind. beg. gr.: grote eet-
zaal met serre, hal, keuken, bijkeuken en privévertrek. Ie en 2e verdieping:
8 hotelkamers. Volledig ingericht.

Vraagprys ƒ 250.000,—

FLATS TE KOOP
IN ZANDVOORT

DE RUÏTERSTRAAT: 2-kamerflat op de 2e etage met lift, cv., berging, uitzicht

op zee, balkon op 't zuiden.
Vraagprijs ƒ 75.000,

—

FATBIJZENSTRAAT: 3-kamerflat op 3e etage met cv., berging, garage, twee
balkons.

Vraagprijs ƒ 82.500,—

THORBECKESTRAAT: 3-kamer maisonette. Ind. Ie et.: lial, toilet, woonkamer,
keuken. 2e et.: douchekamer, 2 slaapkamers. 3e et.: zolderkamer.

Vraagprijs: ƒ 95.Q00,r-

VAN GALENSTRAAT: 3-kamerflat op de 2e etage met lift, berging, cv. VoUedlg
gestoffeerd en gemeubileerd, prima onderliouden.

Vraagprijs ƒ 110.000,-

VAN GAtENSTRAAT: 3-kamerflat op de 4e etage met lift, berging, cv. Eventueel
gestoffeerd.

Vraagprijs ƒ 110.000,—

THORBECKESTRAAT: 4-kamerflat op de 4e etage met cv. en berging. Gestof-
feerde en gemeubileerde hoekflat.

Vraagprijs f 115.000,—

DE RUÏTERSTRAAT: 4-kamerflat op de Ie etage met berging en garage, cv.
Vraagprijs ƒ 128.000,—

DE RUÏTERSTRAAT: 4-kamer-hoekflat op 2e etage met lift, cv. en berging.
Vraagprijs ƒ 135.000,—

DE RUÏTERSTRAAT: 4-kamerflat op 3e etage met cv., bergtog, gestoffeerd en
gemeubileerd.

Vraagprijs f 135.000,—

BDRG. VAN FENEMAPLEIN: 4-kamerflat op de Ie etage met lift, cv., berging en
garage.

Vraagprijs ƒ 135.000,— v.o.n.

BURG. VAN FENEMAPLEIN: 4-karaerfIat op 4e etage met lift, cv., berging en
garage.

Vraagprijs ƒ 145.000,—

BOUWGROND
TE KOOP

IN BENTVELD
Een perceel BOUWGROND aan de Zuidlaan, grootte 4250 m2. Op dit perceel

grond mag één woonhuis gebouwd worden niet een inhoud van 1000 a 150() m3.

Het is gelegen naast het buiten „Groot Bentveld" In een uniek stuk natuur.

Vraagprijs bouwterrein ƒ 325.000,—

KANTOOR
ZANDVOORT

Koitv*tleran«traat 11

S

TeL 02507-2614

ing. C. A. CENS
MAKELAAR o.g.

KANTOOR
AMSTERDAM

J. Vermeerplein 3

Tel. 020-79261S

AANKOOP/VERKOOP - HYPOTHEKEN - TAXATIES - HUUR/VERHUUR - ADMINISTRATIE - ASSURANTIËN

Met oog en oor

de badplaats door
Wanneer eigen ambulance
Woensdag 9 april des iDiddags om-
streeks vijf uur werd een op een
bank vóór de Kerktuin op het Kerk-
plein zittende persoon plotseling on-
wel.

In het hart van Zandvoort veroor-

zaakte dit nog al wat consternatie.

De Ijlings gewaarschuwde politie kon
niet anders dan de dood constateren.

Ot het een hartinfarct was of een
hersenbloeding, waaraan de man was
overleden, die onbekend was en geen
papieren bü zich had, moest in het
zlekenliuis worden uitgemaakt. Na-
tuurlilk kwam er weer de nodige kri-

tiek. De man werd — In afwachting
van de komst van een ambulance,
zolang onder een deken op straat

gelegd. Die ambulance had het weer
gedaan, zoals van ouds.

De een zei: het duurde twlntle mi-
nuten vóór die er was, een ander
maakte er een kwartier van en weer
een ander vijf en twintig minuten.
Enkelen beweerden echter, dat het

nauwelUks tien minuten had ge-

duurd, vóór de ziekenauto uit Haar-
lem was gearriveerd. Wanneer we hier

hudje bü mudje doen, dan meen ik

te mogen vaststellen dat er onge-
veer een kwartier verliep, een tüd

die Ik bijzonder knap vind. Maar dat
neemt niet weg, dat het bezit van
een eigen ambulance — die er In-

tussen al schijnt te zDn — niet al-

leen wenselUk, maar ook noodzake-
lijk Is.

Dat Is bil dit ongeval weer eens dui-

delijk gebleken. Waar Is eigenlijk het
wachten op? Wanneer Zandvoort In-

derdaad een eigen ambulance bezit,

dan kan die toch gemakkelijk wor-
den geplaatst In de nieuwe brand-
weerkazerne? Een chauffeur Hikt

mtj ook geen probleem te zün, al-

thans, wanneer de gemeente nu ein-

delijk eens besluit, een vaste beroeps-

kem van brandweerlieden te be-

noemen, waartoe onze gemeenteraad
reeds geruime tUd geleden besloot.

Wat staat deze benocmtog nu eigen-

lijk nog In de weg? De sollicitaties

zUn toch al lang binnen? Ik meen,
dat liler een zeer urgente aan-
gelegenheid ten spoedigste om een
oplossing vraagt. Maar dan moet on-
ze eigen ambulance natuurlijk wel
kompleet zijn uitgerust met zuur-
stofkoffer enz. enz. Het kan een
kwestie van minuten zijn dat er een
mensenleven mee gemoeid Is.

Gebeten hondje
Onze Kerkstraat blijft bet gebeten
hondje. Besloten was, dat deze win-
kelstraat zou worden afgesloten voor
alle verkeer van 1 april tot 15 sep-

tember.
Nu zlJn er weer enkele ontevreden
winkeliers, die zich door deze af-

sluittog gedupeerd gevoelen en al-

leen maar willen afsluiten op drukke
zomerse dagen. Ze vergeten daarby
natuurlijk wel, dat ze gedupeerd zijn

door het uitzonderlijk slechte voor-

jaar. Warmeer we nu een milde tem-
peratuur hadden en een stralende
zon, dan zou Je ze waarschijnlijk niet

horen.
Ons gemeentebestuur moet van al dit

slap gedoe tenslotte ook wel een
punthoofd krUgen. Het Itjkt mlJ
maar het beste, dat men nitelndeiyk

zelf maar het heft to handen neemt
door de Kerkstraat tot promenade-
straat te verklaren, hetgeen zeker

geen verslechtering zal betekenen.

Met het op deze wijze blUven sollen

schiet men geen steek op.

Verdeelde middenstand
Het is nog lang geen botertje tot de
boom bU onze georganiseerde Zand-
voortse Middenstand. Deze weck,
(dinsdagavond) kwam de federatie

Handelsvereniging/nanze weer bij-

een. Elders in dit blad leest u er wel
méér over.

Het zal mU benieuwen, wat er dan
weer uit de bus komt wanneer de
kommissie van goede diensten, in-

gesteld m de geschorste vergadering

van 20 maart haar standpunt heeft

bekend gemaakt. Ik begrijp één ding

niet, namelük waarom een viertal

leden van het bestuur zich zo druk
maakt over het aanblijven van de
heer J. J. Pas als bestuurslid.

Heeft de heer Pas het tot nu toe met
goed gedaan? Dat hij In Zandvoort
geen bedrijf heeft, mag geen ee-
^ïlcht In de schaal leggen. Dat heeft
tenslotte mejuffrouw B, Roozen óók
niet, maar zou Iemand haar willen

missen in het bestuur? Geen mens!
En de heer A, G. Burger, die over-
weegt na het aan de kant doen van
zijn bedrijf nu ook maar uit het be-
stuur te stappen, zou iemand hèm
willen missen? Ook geen mens! De
heer Burger moge daaruit de enig
mogelijke konsekwentle trekken na-
melijk: aanblijven! Waarom moet
dan volgens enkele bestuursleden de
heer Pas wèl weg? Hlj heeft toch ta

de afgelopen jaren bewezen de Mid-
denstand een warm hart toe te

dragen en ervoor op de bres te staan.
Nimmer deed men tevergeefs een
beroep op hem.
Ik denk met weemoed terug aan de
dagen van de Handelsvereniging on-
der Maarten Weber. Toen was er een
homogeen bestuur, dat zich niet ver-

diepte ta dergelijke futiliteiten, want
tenslotte gaat het er maar om, of

men als middenstander — ongeacht
of men momenteel al dan met een
bedrijf ta Zandvoort heeft — de be-
langen van deze middenstand met
kennis van zaken wil dienen en dat
heeft de heer Pas altijd gedaan.
Daarom vind ik deze hele affaire on-
taktvol en onlioffelUk. Men maakt
er echt geen goede beurt mee. 't Zal
mU benieuwen hoe de zaak zich dtas-
dag heeft ontwikkeld.

La Mascolle
Vrydag 25 april gccfl onze Zand-
Toortse opcrettevereniglng In de
Stadsschouwburg te Haarlem, aan-
vangend om kwart voor acht een uit-

voering van de Franse operette: 'La
Mascotte', op muziek van Edmond
Audran.
Het Is méér een opera comlque, zo-
dat aan de muziek een grote plaats
Is ingeruimd. Prachtig vloeiende, ro-
mantische muziek en aantrekkelijke
decors maken deze operette tot een
ware lust voor oog en oor. De hoofd-
rollen spelen Martha Koper als Bet-
tina, de kalkoenenhoedster en John
Pleters als de herder Plppo. Elke
acte brengt een ander decor. Met
grote belangstelling zie Ik deze uit-
voering, waarop men met grote ernst
zlcli heeft voorbereid onder leiding
van repetlteuse Martha Sarstadt, te-
gemoet. Het belooft een uniek ge-
beuren te worden.

Overleden
Maandag is na een smartelijk lyden
toch nog vrU onverwacht op 61 ja-
rige Iceftüd overleden de heer Kees
Koper, oprichter en van de oprich-
ting af bestuurslid van de Accor-
deonvereniging 'Zandvoort'.
Als rasechte Zandvoorter had hy
aan het 'schipperklavler' zyn hart
verpand en onder zyn stimulerend
enthousiasme maakte zyn vereni-
ging menige fraaie uitvoering, die
dlkwyis op hoog muzikaal peil

stond. Zfjn vereniging zou dit Jaar
het 25 jarig bestaan gaan vieren,
doch In verband met dit overiyden
van men mag wel zeggen 'de ziel

van de vereniging' zijn alle daarvoor
geplande leesteiykheden afgelast.

Kees Koper zal In het Zandvoortse
culturele leven blUven voortleven als

de man die zich daarvoor met inzet

van al zUn krachten heelt gegeven.
KUYPER Sr.

Artsen
Hulsartsenpraktyk Baiunan-Mol:
dokter G. Mol, Emmaweg 2,

telefoon 5091

Verdere Inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt vla de
telefoonnummers van de hulsartsen:
Anderson: 2058
Drenth; 3355
Flleringa: 2181

Zwerver: 2499

Tandarts:
Telefoon: 023-311*33

Wijkverpleging:
Zuster C. Havere, Gasthulshotje 27,

telefoon 2791

Apotheek:
op 19 en 20 apr*
Aerdenliout Apotheek,
Zandvoortselaan 164, Aerdenhout,
telefoon 240758.

Verloskundige:
mevr. Chr. Oudshoorn,
Llnneausstraat 3, flat 2, tel. 4437

Hulpdienst:
telefoon 023-243340

Dicrenrarts:

by afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch
de Veeartsendienst te Haarlem, tele-

foon 023-313233

Storingsdienst Gasbedrijf;
telefoon 3737 - ook buiten kantooruren

Politie: 3043

Brandweer: ZOOO

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zyn als volgt:

Vrydag 18 april 7.25-20.01

Nederlands Hcrv. Kerk
IlO.30 uur me), ds. K. E. Blczeveld

JougdhuLs 10.30 uur Jeugdkapel.

Gcrcf. Kerk
10.00 en 19.00 uur H. J. Hasper te Half-

weg.

Ncd. I»rol. Bond
10.30 uur 'Samen loven'. Ds. J. de Waard,
gevangenispredikant to Rotterdam.

K.K. Kerk
Agatha 11.00 uur cucharlstlevlertag met
medewerking van dames- en herenkoor,

thema: 'Ik hen de goede herder'.

Bykerk Noord 9.30 uur Eucharistievie-

ring met orgel en samenzang.

Nieuw Apostolische Kerk
Tot nadere aankondiging Madoerastr.
1, Haarlem-N., zondag 9.30 en 16 uur,

woensdag 20 uur.

Ncd. Chr. Gcm. Bond
Voorlopig geen samenkomsten in huize
'Pnlël'. Nadere Inlichtingen tel. 4778.

.Ichova's Getuigen
Inlichtingen D. v. d. pluim, Paradljs-
wcg 16, tel. 6812

Volle Evang. Gcm.
ledere dinsdag 20 uur samenkomst ta
gebouw Brugstraat 15.

Zaterdag 19 april 8.31-21.12

Zondag 20 april 9.45-22.36

Maandag 21 april 11.19-23.40

Dinsdag 22 april 0.02-12.34

Woensdag 23 april 1.05-13.29

Donderdag 24 april 1.54-14.15

Vrydag 25 april 2.34-14.59

Sprlngty : 28 april
Doodty : 21 april

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men by bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bU te tellen.
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Golf,de Compact-VW:
onvoorstelbaar ruimvan binnen

Er gaat wat in 20'n Golf. Een ge-
zin met 3 kinderen plus alle week-
eindboodschappen... makkelijk! Zit

u met een omvangrijk transportpro-

bleem, klap dan de achterbank weg.
Door de achterdeur schuift u uw
„lading" er even makkelijk in als uit.

En de Golf is een fijne auto... op
snelwegen, bergwegen, bospaden,
maar ook in de stad.

Zijn dwars tussen de aangedreven
voorwielen geplaatste motor geeft

hem een uitstekende wegiigging, 'n

hoge top en 'n veilige inhaai-accele-

ratie. De inzittenden zijn beschermd
door een veiiigheidskooi en kreukel-

zones voor en achter.

Er gaat veel in de Golf. En u haalt

er een maximum uit aan ontspan-
ning, mogelijkheden en rijplezier.

Maak met ons een afspraak voor
een plezierige proefrit. '-

,

Zoals elke Volkswagen heeft de Golf
niet olleen een erg robuuste, moar ook
makkelijk te onderhouden mofor. De
onderdelen zijn goed bereikbaar. Dat
scheelt arbeidstijd en kosten.

VofksMfagen:
gewoon
even rekenen®.

Iv'sB Befi' TRIJDER
Burg. van Alphenstraat 1 02, Zandvoort. Tel. 02507-4565

G3

CENTRALE VERWARMING
l|l|^\ Technisch installatie bureau

RADIATOR
ROENESTEIN

Ampêrestraat 2/tioek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedipl. install. - Erk. A.C.I. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

Jonge vrouw, werkzaam in

Zandvoort, zoekt dringend

WOONRUIMTE
liefst ongeni. .in Zand-
voort of direkte omgev.

Telefoon 029-720731.

Te koop gevraagd:

KIJBROEK MT. 134.

Telefoon 4742 na 6 uur.

VLEESÜNTRAtE JIEPMIER" b.v.
^y^W''-^-'M^'

':.'^-M-:-il^<>pendiedere donderdagwrijdaglzaterdag

liPC^Hi^NbiL$l»Rll)ZEN

!

HIEBOESDER EEM GREEP UIT ONZE AANBIEDINGEN.

MAGERE MAGERE

RUNDERLAPPEN

kilo.

DIKKE MAGERE

RIBLAPPEN

8.48

VLEESGEHAKT
HALF OM HALF

kilo

MOOI STUK

VARKENS-
FRICANDEAU
OF FILET

kilo

ORIGINELE

HAMLAPPEN
VAN DE FRICANDEAU

kilo . . . 8.98

STRAAT 3 - ZANDVOORT

•>•'- ;i:r ;.;,•'•,••. "-tfr ; ..'V' l',i'''''';"'''"''<v
K.'i'.
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Hema
Vleeswaren
nieuws

Hema vleeswaren.
Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

Meer soorten dan een maand dagen heeft.

En zeer voordelige

CONSUMPTIEAAMBIEDING
SLAGERS UVERWORST
•250 gram 1,40 nü 250 gram I,l5

CUPS SMEERKAAS
per stuk 0,92 nü per stuk OaOS

HEMA

%
een

koUektie
om trotsop
te zijn

Maar wij bieden U dan ooK een opmerkelijk

goede kollektie. Honderden brillen hebben wij

zeerovetztehtelijkvoorU uitgestakl. Stukvoor
stukbijzonderfraaie exemplaren.zodatU
zekerkuntzijnvan eengoede keuze.
Kijkt Urnaar.

Opticien A. G. Slinger

Gedipl. Opticien

Grote Krocht 20a, tel. 4395.

Leverancier alle ziekenfondsen.

Ku ook in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. BITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

LAMPENOLIE
In 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oranjestr. 7, Zandvoort.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDBEPARATIES

J. A. HESSELS
Leldsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 316092.

Ki^'jifjNj^'i^ vwss,"'V
**

:,



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

zandvoort
nieuw

uitgave B.V. Ranöstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 261.

Kantoor Stationsweg 38, AalcmeT,
telefoon 02977-25141, 5 UJnen.

Abonncmentsprys ƒ16,80 per Jaar.
Per post ƒ 45,—.

Verschynt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
GashuispleiB 12, Zandvoort,
teleloon 02507-716B.

Advertentietarief 22 cent per nun.
Aantrel:kelüke liontrakttaneven op
3P aanvrage. OoK kombinatletarle-
?en met de overige bladen van R.P.
Banlo-elatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek 3001.69.77D.

Postrekening 302871.
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Mogelijk

nog dit

seizoen

legaal

naakt-

strand

.w ^^^*, A'jiiX^'^ .l^hA üjtA'"^

ZANDVOORT — Nu het Amster-
damse Gerechtsliof twee naturisten,
die vorig jaar door de Haarlemse
politierechter tot vüftig gulden boete
werden veroordeeld wegens overtre-

ding van artikel 239 op het Zand-
voortse zulderstrand, heeft vrij. ge-
sproken; ' betekent dat -nog f niet-' da-t,

naaktlopen op het Zandvoortse' zul--'

derstrand is toegestaan.
Het hof was van mening dat de twee
mannen geen voor het normaal ont-

wikkeld schaamtegevoel kwetsende
handeling hadden verricht.

Op de vraag of naaktlopen nu op het
zandvoortse zulderstrand op een be-
paald gedeelte Is toegestaan ant-

woordde burgemeester A. Nijwün:
'Wij kunnen als gemeente pas iets

doen, nadat de minister ons heeft in-

gelicht over het advies dat een door
het ministerie ingestelde werkgroep
aan de minister heeft uitgebracht.

Het advies van deze werkgroep kun-
nen we binnenkort verwachten, om-
dat men nog voor Pasen advies heeft

uitgebracht aan de minister.'

Indien de procureur-generaal, die

tegen de naturisten honderd gul-

den had geëist, niet van het vonnis
in cas.<!atie gaat- bü de Hoge Raad,
betekent dit in feite, dat het Zand-
voortse naaktstrand is gelegaliseerd.

De gemeente Zandvoort is echter

geenszins van plan om de naturisten
aan hun naakte lot achter paal

68.500 over te laten, want zo zegt

burgemeester A. Nawün: 'We zullen

deze groep mensen aan een behoor-

lijke akkommodatie moeten helpen.

Ik denk in dit verband aan sani-

taire voorzieningen en bovendien
kunnen we de baders en zwemmers
niet Elan hun lot overlaten.'

Zoals wy twee weken geleden reeds

meldden, behoort een mobiele post

van de Zandvoortse Reddlngs Bri-

gade dus niet tot de onmogelijkheden.

Multimarkt

WINKELIERS ORGANISEREN EVENEMENTEN

Aktiekomitee blaast
leven in Nieuw-Noord
ZANDVOORT — Zandvoort Nieuw Noord
hcett zUn eigen mnkcliersverenighig of

beter gezegd een bomilee, waarin ailc

middenstanders van Zandvoorts grootste

en nieuwste woonwUk zÜn verenigd. Nu
valt de omvang van het komitee wel mee,
als men beseft, dat in de wük waar een
paar duizend Zandvoortcrs huizen,' zich

slechts zeven winkeliers gevestigd .heb-

ben. Voegt men 6U dit aantal de twee
kleine zelfstandigen, dan is het komitee
kompleet. Oe naam is aktie-komitee win-
kelcentrum Noord. Het doel: Door mid-
del van allerlei aktiviteiten de aandacht
vestigen op het winkelcentrum teneinde
een vergrote koopkracht te bewerkstel-
ligen.

Onlangs hebben de winkeliers liun be-
stuur gekozen. Het dagelijks bestuur be-
staat uit de initiatiefnemer barexploltant
Pred van Rhee (voorzitter) en zijn bum'-
man In de Keesomstraat Dick ter Hey-
den, sekretaris penningmeester. Bestuurs-
leden zijn de heren Schaefifer, Goossens,
Paap én Van Oosterom.

Dooie boel
Onmiddellijk ryst de vraag, waarom een
man als Dick ter Heyden die ongetwij-
feld weinig heftrucks voor zUn firma In
Nieuw Noord zal verkopen, ook al vinden
er nog zo veel festiviteiten rondom het
winkelcentium plaats, deel uit maakt
van het dageHJks bestuur.

De sekretaris/pennlngmeester: 'Als be-
woner van Nieuw Noord ben ik van me-
ning, dat er meer gedaan moet worden
in de wijk en als een aantal mensen zich
bereid toont om wat te organiseren, dan
help Ik daar graag aan mee. Toen kar-
,naval voorbU was hoorde je hier van alle
,kant«n, dat„he,t,, zo;n,.dosi.e 'boel-waj.'
Daarom is het zowel voor de bewoners
als voor de winkeliers van groot belang,
dat er iets georganiseerd wordt'.
Komiteevoorzitter Fred vaii Rhee merkt
op, dat ztjn bestuur geenszins van 'plan
is om via de aktiviteiten een konkurren-
tiestrijd te leveren met het dorp. "We la-
veren tussen het aktlviteitenprogramma
van' het dorp door. Uiteraard de natio-
nale feestdagen uitgezonderd, plannen
wl) onze festiviteiten op de data, waarop
in het doi-p niets wordt georganiseerd'.

LANGS DE VLOEDLIJN

Elke dag vallen er mensen in

liet zakenleven, namelijk zij die
zich met alle geweld aan het
oude willen vastklampen.

(R. C. Perguson)

«Bl*?j'*':!i,;i,''i.";

jT'rSif^J'i
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Eerste stap

ZANDVOORT — In onze editie van
veertien dagen geleden werd in een
Interview met de heer Burger gespro-
ken van het plan voor een Metromarkt
in Nieuw Noord.
Hoe deze naam op papier is gekomen is

ons onduldelüfc, maar de naam die in-

dertijd burgemeester A. NywUn aan de
potentiële supermarkt gaf was Multi-
markt.

,WURF-PRAET'

WULLUM v.d. WURFF
Onze strandpachters hadde
zundag 'n lekker opstekertje en
de garnael benne ook weer best.

Met lede ogen zien de. winkeliers in
Nieuw Noord toe, hoe dagelijks (volgens
.Fred van Rhee nog te veel) hulsmoeders
met volle boodschappentassen tei-ugkeren
uit het dorp. Door het organiseren van
allerlei festiviteiten rondom het winkel-
centrum wil men het hele jaar door de
aandacht vestigen op hetgeen er in Nieuw
Noord te koop is. Om het winkelen wat
gezelliger te maken spuwen een paar
speakers de gehele vrijdag en zaterdag
muziek door het winkelcentrum.
Dick ter Heyden: 'Deze 'muziekvergun-
ning is onze eerste stap. Er staan veel
festiviteiten op het programma. Festivi-
teiten die mogelijk zijn, dankzij de kon-
tributiigelden van onze leden. Bovendien
staan onze winkeliei-s garant voor de be-
groting die we per evenement opmaken.
Het is logisch dat we niet over een enor-
me schatkist beschikken, maai- mö is ge-
bleken, dat je met weinig seld erg leuke
dingen kimt organiseren'.

Vuurnerk
De evenementen, die momenteel op het
programma staan zün de volgende.
Op Koninginnedag worden van tien tot
drie uur kinderspelen gehouden. Om half
vier vindt een gekostumeerde voetbal-
wedstrijd plaats op het achter het win-
kelcentrum gelegen stuk terrein. In de
avonduren is er Oranjebal met levende
muziek op het plein binnen het winkel-
centrum.
Het aktiekomitee heeft bt) het gemeente-
bestuur van Zandvoort vergunning ge-
vraagd voor net afsteken van een vuur-
werk, ter afsluiting van het Oranjebal
Om de kinderen tijdens de Luilaknacht
bezig te houden zullen op het plein In de
openlucht films vertoont worden.

Hoofdschotel van het programma is het
drie-daags zomerfeest en wel op 13-U en
15 juni.

Op 14 juni Is er markt van twaalf tot

tien uur, terwöi een dag later 's middags
van twee. tot, vier \iur..pen.fletgraHy,70or.

kinderen'-ran/^es,tot zestien '.Jaar. ver-'.

/dèeld'lh'Örte' 'groèfien.-, wordt.:<:ii:hoüdèii'}'
' Een lampionnenn-' hi'.i, ^ -.tor de kinde-
ren de afsiulting van dit drie-daags zo-
merfestijn, al kan men natuurlek nog
even naar het Lunapark dat van 9 tot 15
juni op het terrein achter het winkel-
centrum staat.

Voorts heeft men plannen om een zeep-
kistenrace te orgaiJseren op het naast
het wlnJtelcentrmn gelegen parkeerter-
rein.

Waarom Nieuw-Noord behoefte heeft
aan een eigen wirieliersverenigtag legt-

Fred van Rhee alsvolgt uit: 'Ik ben lid
van de federatie handelsvereniging/Han-
ze, maar vrijwel alle winkeliers, die lid
zijn van de federatie hebben hun bedrijf
in het dorp. Daarom, en dat is begrijpe-
lijk, is de aandacht gericht op het dorp.
Daar komt nog by, dat men in het dorp
meer dan wü is Ingesteld op het toerisme.

Ons winkelcentniro is er voor de bewo-
,neïS,,van,Ni(^u'W Noord en, wij willen dan

/, OOK niets' lig^érr-<ilyf-''<?pt alle noordelin-
gen nBar<Jiét winJrélcehtr,üm kqmen\-, "^

Dorp op zich
Preds sekretarls-penningmeester DIck
ter Heyden voegt aan deze woorden toe:

'Ons Nieuw Noord is te vergelijken met
het Haarlemse Schalkwijk, Ook daar
heeft men een eigen winkelcentrum en
geloof maar niet dat de Schalkwijkers
voor hun boodschappen naar de bimien-
stad gaan.
Deze vergelijking gaat natuurlijk niet
helemaal op, omda*^ in tegenstelling tot

Nieuw Noord in Schalkwek alles te koop
is. In dat verband zouden we best een
slager en een radio- en tv-zaak in ons
winkelcentrum willen hebben. Wat ik be-
doel te zeggen is. dat Schalkwijk een
dorp op zich is en dat moeten we in
Nieuw Noord ook zien te bereiken en Ik

ben ervan overtuigd, dat we met ons ak-
tiekomitee op de goede weg zijn'.

MEDEDEÜNS
In de week van 28 april tot en met 2 mei verschijnt het Zand-
voorts Nieuwsblad op vrijdag 2 mei. De siuittijd voor het op-
geven van advertenties en redaictiekopy is op donderdag
1 mei om 13.00 uur.

Op woensdag 30 april is onze zaak gesloten.

In de week van 5 tot en met 9 mei verschijnt het Zandvoorts
Nieuwsblad op vrijdag 9 mei. De siuittijd voor het opgeven
van advertenties en redaktiekopy is op woensdag 7 mei om
13.00 uur.

Op maandag 5 mei en donderdag 8 mei is onze zaak ge-
sloten.

Ket loinfceJccnfmm. in Zandvoort Nieuw
- l^oorduwef.op. (ïe,voorsfrp?id 7iet terrein,

"_^ tuaarop ,verschillende 'Jesüiiiteftéri. z?iUen

,

.Iplaaisvinden^^' ^;;' .• ,._ ,. ,, , •- ., , ,

Van Lennepweg
voorrangsweg
ZANDVOOKT — In de loop van de vol-

gende weck worden de Sophtaweg en de
Van Lennepweg voorranyswcg.

Aanvankelijk lag het In de bedoeling om
by de ingang van Nieuw Noord aan de
Linnaeusstraat verkeer-slichten te plaat-
sen, maar een door de gemeentepolitie
van Zandvoort gehouden telling heeft
uitgewezen, dat verkeerslichten op de
hoek Van Lennepweg-Limiaeusstraat
geen zin hebben, omdat de verkeers-
stroom naar en vanuit noord nogal mee
valt.

Opbrengst koUekte

ZANDVOORT — Do van 27 maart tot

6 april In Zandvoort gehouden koUckte
vooT de Nederlandse Hartstichting heeft
een totaal bedrag opgeleverd van
ƒ 9573,69.

Namens het bestuur van de afdeling
Zandvoort bedankt mevrouw A. H, den
Duyn-Huisma alle gevers en geefsters

alsmede de kollektanten, die mede door
hun inzet dit- resultaat mpgelük .hebben
gèma'akt., - V, •,!.' ,--.' '4™~ X / ,

Onder het motto „Wonen 75" vindt u in deze krant

informatie uw woongenot betreffende.

voor gouden en zilveren sieraden, horloges en
klokken;

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

verrukkelijke fondue- en
dipsauzen uit eigen keuken.

/^

„RISTORANTE PIZZERIA" ITALIANO

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

rr

BOÜVVES PASSAGE Z-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna - Spaglietti - Canneloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Marlo Martino - Enzo Santoro.

Bezoekt u ooit eens Visspecialiteltenrestanrant

DE MEERPAAL"y}

Haltestraat 61, telefooti 2171. Maitre de Cuslne B. L. Roosen,

IvlODES

VOOR DE VROUW (VIET EEN VERWENDE SMAAK.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

Paviljoen „DE VUVERHUT

"

Vw adres voor recepties, bruiloften en partUen,
ONZK SPKCl.AHTKlT: l'.WNEKOIIKEN !

Eigenaar H. Faivp, Vondollaan 46, telefoon 2538.

centrale vervfarming

„TECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Paraai,1sweg 4 - Tel. 7U7 of 3270.

Reddiugboot

voer uit na

loos alarm
ZANDVOORT — Het kustrcdding-
nezen van limuiden tol Schcvenin-
gen is zondagmorgen enige tijd in rep
en roer jcwecst.

Omstreeks half elf werd de sekreta-
ris van de Konlnkl^kc Noord- en
Zuld-HoUandse Reddingsmaatschap-
pij te Zandvoort opgebeld door de
kustwacht in IJinuiden dat aldaar een
melding was binnengekomen, dat voor
de kust van Zandvoort ter hoogte van
Parnassia of voor de Blocmendaalse
Zeeweg zich een boot.ie in moeilijk-
heden zou bevinden. Verzocht werd.
daarnaar een onderzoek te willen in-
stellen.

Na overleg met de burgemeester van
Zandvoort, de heer A. Nawyn, werd
besloten met de Zandvoortse redding-
boot, de Ir. Louwes, uit te varen. Om-
streeks kwart over elf werd de boot
gelanceerd. Van het strand af volgde
de burgemeester de zoek-aktle van
de reddlngboot. Euim vüf kwartier
zocht men de zee af in het door
IJmuiden opgegeven gebied, hetgeen
echter geen enkel resultaat opleverde.
Opgenomen kontakt met radio Sche-
veningen bleek ook negatief te zün,
want aldaar was van vermissing van
een bootje niets bekend.
Onverrichterzake keerde daarop de
Zandvoortse reddlngboot enkele uren
later terug. De 'redding' trok veel be-
langstelling van de vele op het strand
aanwezige zonaanbidders.

Koninklijke

onder-

scheidingen
ZANDVOORT — Dinsdagrfnorgen 20

april om tien- uur zal burg/emeester A.
Nawön een viertal InwQnerfc van Zand-
'voort kontaklUS oadefKlw^iden. De of-
.flciële 'plechti(^êld'*vlndt jplaats op het
raadhuis.

,
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H. W. COSTER
Makelaar o.g.

CÏ3
üdNBM.

Bur^:. Engelbertsstraat 11, Zandvoort. Tel. 5531.

Voor aan- of verkcop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

ZANDVOORT
Woonhuis in eenfr. dorp

Soust en beg grond verhuurd a
ƒ 140,— p mnd Ie etage met eigen
vrye opgang leeg te aanvaarden
Inl.: 3 kam , keuken en toilet

Balkon op het zuiden.

ZEESTRAAT 40.

Vraagprijs ƒ 82 500,— k k.

ZANDVOORT
Hoel(flat6eet.

Ind • 4 kamers, keuken, douche-
ruimte, toilet, c V. en Uft

Dicht bij het strand. Mooi uitzicht
op duinen en zee Balkon op het

zuiden aan de

BüRG. V. ALPHENSTRAAT 57/18.

Vraagprys ƒ 95 000,— k k

ZANDVOORT
Goed onderhouden

2kanierfiatnwtc.v.

Zeer geschikt voor alleenstaande.
Ind ; Zitkamer, aparte slaapkamer,
doucheruimte, toilet. Mooi stenen

zonneterras op het zuiden.

VAN GALENSTRAAT 8.

Vraagprijs ƒ 57 000,— k k.

ZANDVOORT
Buitengewoon goed gestoff . en

inger.

2 kamerflaf
op 8e et. met imiek uitzicht op zee

en strand
Balkon op het zuiden.

DE FAVAUGEPLEIN 21/47.

Vraagprijs f 125 000,— k k.

ZANDVOORT

Nog enkele garages

te koop aan de

VAN GALENSTRAAT.

Koopsom: ƒ 8 500,— v.o n.

per stuk exel mak kosten.

BEKEIEDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat overeenkomstig
artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingaande
maandag 28 april 1975 gedurende een maand ter secretarie op het
bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor een ieder ter
inzage liggen de besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-
land houdende goedkeuring van de bestemmingsplannen:

1. „Zandvoortselaan-Bentveld" (raadsbesluit 27 augustus 1974, no
32, besluit Gedeputeerde Staten d d 18 maart 1975, no 102).

2 Aanvullende voorschriften behorende bij het bestemmingsplan
„Pahrenheitstraat 3" (raadsbesluit 27 augustus 1974, no. 24, besluit
Gedeputeerde Staten dd. 18 maart 1975, no. 58).

3 „Paviljoen Zuid" (raadsbesluit 18 Juni 1974, no 25, besluit Gedepu-
teerde Staten d d 18 maart 1975, no 59).

De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij die zich tijdig met
bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten
hebben gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de
Kroon beroep Instellen.

ZANDVOORT, 16 april 1975.

De Burgemeester voornoemd,

A. Nawijn.

Hema
Vleeswaren
nieuws

Hema vleeswaren.
Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

Meer soorten dan een maand dagen heeft.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIEAANBIEDMG
BOERENLEVERWORST
100 g-ram 0,56, nu 250 gram

JONCE GOUDSE KAAS
500 grarp 3,50, nü 500 gram

1,15

3,25

Vanaf 27 april zijn v/ij ledere zondag geopend.

SI>(CIAH{IZMK

VLEES VOOR
^HOND EN KAT

ir
pens, boekmaag,
kopvlees, paarde-
poulet, kuikenmagen
en weekendworst.

Verder

ALLES VOOR UW
HUISDIEREN

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
BOUWES PASSAGE 17 — TELEFOON 5734

BEHANGER
STOFFERBDER
BEDDENMAKEB

J. VAN DEN BOS

BtlderdUkstr. 5. Tel 3798

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Groti keuza In

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen- Kontaktlenzen
Haltestr.5Tel.2I74 ZandvooK

Zlekenfonidlvirancier

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-71 «(.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen z^er voordelige advertentielarievsn, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo
gus Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging UiAi

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie
Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — Tel. 31 37 53 - 31 01 57

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

laat u deskundig

adviseren over alle

hypotheek
mogelijkheden

Ook annuïteiten hypotheken

rente vanaf

m
-^ ^\

^

GAZONMAAIER
Solide uitgevoerde
lichtgewicht machine.
De mes&enkooi met
vijf scherp geslepen
stalen messen loopt op
kogellagers Kunststof
wielen met rubber
banden met antlsUp-
profiel.

Snijbreedte 25 cm
van 62,— voor

52.-
Snijbreedte 30 cm
van 69,— voor 59,

—

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL
Pakveldstraat 19 — Zandvoort Telefoon 2554

GBASSCHAAR
Handig model met eén
v£ist mes, waardoor u
dicht langs muurtjes
kunt knippen Met
plastic overtrokken
handvatten Dulm-
slultlng. Van 12,75 voor 9.95

aflossing in 25, 30 of 50 jaar

-^{-^ uio/t (Mdarfcmd

gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken

Inlichtingen op ons kantoor Grote Krocht 38.

AUTORJIRADE
f^

Chrysler 180. ....... 1973
ChrysSer 2L 1973
SimcallOOLS 1973
Simca 1301 1971
Simca 1301 ...... dec. 1972
Fiat 128 1972
Fiat 850 . 1971
RENAULT R 6 ...... . 1970

AUTOiESRiJFVERSTEEGE
Pakveldstraat 21, Zandvoort. Tel 02507-2345.

Bovenstaande wagens, die door inruil

>/verden verkregen, worden onder onze
volledige garantie verkocht. Ook altijd

alfe nieuwe Simca en Franse Clirysler-

modellen voor een proefrit aanwezig.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

Krijgt U gasten?
Geen bezwaart

WU VEHHUKENi
bedden, ledUcAnten, dekens,
tafels, stoelen, glnswerlc.

porcelein en% voor elke

gelegenheid!

Ook verhuur ran leuke en
praktische hulsban.

DORPSPLEIN 2 - l-EL. 2164

of 3713. Privé na 6 uur 66Sa

t;weewiel voordeel
Bij aankoop van een bromfiets een

WA-VERZEKERING CADO
Bij inlevering van deze advertentie.

Geldig tot 30 april.

haltestraat 18 — telefoon 4499

zandvoort

DEKAASHOEK
500 gr. JONGE KAAS nu 3.50 ,o eieren voor 1.25
250 gr. ROOMBOTER voor 1.79 ^^ GATENKAAS 500 gr. nu 5.»5
500 gr. BOEREBOTER voor 5.99

HALTESTRAAT 38 - TELEFOON 5000
TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINCmiUüUTlNG

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
tnoDsterboeken.

Leveren ea lenen *mn alle bekende merken

BREEDTAPUT, oM. Bstema, Desso, K.V.T^
FloegtapUt enx.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN - DEKENS - SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Unoleams Krommenie — VUtceil —
Balatred — Tapiflex — Heu^afelt teg«ts.

Alles voor n« woning !

Luzafles Jalouxieën — Balitstores.

UALTESTSAAT 27-29 —TEL. 85W-J759-M15

STSJLYOLLEDISG JOCKEY

breng;t deze zomer in uw dancing

DE TOIMBERG YERTONENG.

Gasten blijven avonden geboeid

door o.ni. Kleur Speur, Proost

Prijs en Yijforiet. Voor T.Y. in uw

zaal draait una 19 uur:

02502-6772.

BLOEMEN-
IVIAGAZIJN

GROTE KROCHT 24

A/

rr

ANNO 1908 TELEFOON 2301

\^rnieuwe spaarders:
'nbijzonderboek.
Endat is het.

Veel mensen zouden best willen sparen.

Maar ze komen er niet toe. Daarom heeft

deABN voor alle nieuwe spaarders een

aardige aanmoediging: hetboek 'Uit het

leven vanDik Trom', met de plaatjes

van JohanBraakenslek.

Bü deABN kuntu kiezen uit maar liefst 12

spaarvormen, dus daar is er altijd een bö

die bij u past. Maar welke spaarvorm u ook

kiest, deABN stort meteen vufgulden op uw
spaarrekening. Die moet u dan wel minstens

twee maanden laten staan. /'^»

Voor een zelfde bedrag mag u
^

ookhetboek vanDikTrom

meenemen, inhet traditio-

nele jasje. Het ligt voor u
f

klaar bü het dichtst-

bijzijnde ABN-kantoor. *

D Dat Dik Trom boek lijkt mij wel wat, maar kunt u mij

eerst wat meer informatie geven over sparen bij de ABN'

D Ja, dat Dik Trom boek wil ik hebben, open voor mij

een spaarrekening bu de ABN.
Aankruisen wat wordt verlangd

Naam — .

Adres ,

Woonplaats. Tel.

Ik heb reeds een rekening by de ABN- Ja/Nee

Zoja, ABN-kantoor

In ongefrankeerde envelop zenden aan
Algemene Bank Nederland, Antwoordnr. 3502, A'dam.

ABN
AlgemeneBank Nederland

Zandvoort, Grote Krocht 12, telefoon (02507) 5341
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BABY- en

KINDERKLEDING
VELOURS SWEATERS vanaf ... 19.75
PULU'S katoen alle maten .... UaiO
BOXPAKKEN vanaf 11 .75

Nu ook KINDERWAGENS - BOXEN etc.

BABYZITJES 29«75
BOXKLEDEN vanaf ........ 1 6«50
REISWIEG geruit of effen

.

69.50
WANDELWAGENZAK 28.50
GED. OUDEGRACHT 95 — HAARLEM-C.

Bike werkdag van
half negen tot half éön
en van hatf twee tak
half zes geopend.
Nu bovondfen ootc
vrijdagavond vart

19 00-21 00 uur.
En zaterdag s van
10 00 -12 00 uur.

U bent weitom.

TE KOOP AANaEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & sCriJbis D.v
De Ridder & Slrllbls B V Dir J M SirIJbIs makelaar en taxateur
onroerende goederen, Adr Pauwlatin 29 te Heemstede Tehloon Ojj-sesjso'

BB

Voor een nieuwe Daf Voor een goede inruilauto
met Bovag- g'arantie

DAF 44 — DAF 46 ^ DAF 66 — DAF MARATHON
Ook voor: Banden — Onderhoud — Reparatie — Herstellen schade

volgens {abrieksvoorschriften.

nncH. P. KOOYMANnAc
BI £a r Brederodestraat 6-10, Zandvoort. II U |"# mt Telefoon 03507-3342. m0 fT I
OFF. DEALER OFF. DEALER

Fijn dat er van die

LEUKE

KEUKENKLOKKEN
zijn

SPECIALE AANBIEDING:
Zeer eoede KEUKENKLOK
(batterU) (In 5 kleuien leverbaar)

37,50

Nieuwe kleuren, nieuwe modellen,
van goede kwaliteit oa van het
bekende merk General Electric

waarvan ook een geneel nieuwe
serie electr wekkers uit Is gekrmen

s|tSt'J':e.^?i
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Na een langdurige ziekte is van ons heenge-
gaan mijn lieve man, onze vader, opa, broer,

zwager en oom

Josephus Clentens Wijnschenk
op de leeftijd van 71 jaar.

Uit aller naam:
M. Wijnschenk

Zandvoort, 22 april 1975

Louis Davidstraat 6

De teraardebeslelling zal plaatsvinden vrij-

dag 25 april om 15.00 uur op de algemene be-
graafplaats te Zandvoort.

Vertrek van Louis Davidstraat 6, onistreeics

14.30 uur.

Met droefheid geven wij u kennis dat heden,
in de Maria-Stichting te Haarlem, van ons Is

heengegaan onze lieve zorgzame moeder, be-
huwd-, groot- en overgrootmoeder

Trijntje Kerkman
weduwe van Willem Molenaar

in de leeftijd van 82 jaar.

S. Kunkeler-Molenaar
J. H. Kunkeler
A. Molenaar
J. Molenaar-Polak
Klein- en achterkleinkinderen
en verdere familie.

Zandvoort 19 april 1975.

Helmerstraat 34.

De tcraardebestelling heeft inmiddels woens-
dag plaatsgevonden.

BIJ-DE-TIJD

in 'n BLAZER-KOSTUUM
diverse kleuren . . . f 22%'

SPECIMLZAAK'VOOR
HERENHODEmHERENKLEDING

KSRKSTR.20 • TEL:3136

Uw naaimachine
defect en
afgekeurd?

Wij' geven u gratis vrij-

blijvend advies bij u
thuis, misschien kan ze
nog jaren dienst doen.

Wij repareren werlcelijk

alle merken naai-

machines ook het elek-

trische gedeelte.

ART. 25.630

49.95

Helsoform.
Luchtigheid in

leer.

Deze week voor de heren een speciale

aanbieding LEREN AUTOSCHOENEN
in zwart en bruin

ƒ14,95

SCHOEitBOETIEK

HARMS
Diaconiestraat 5A (zijstraat Haltestraat)

Zandvoort.

OPEl-DEALER

ZANDVOORT

De volgende auto's staan nu voor u klaar:

1974

1973

Clievr. Caniaro

Opel Kadett
Ope] Kadett Car.

1972

Opel Rekord 1900
Opel Bekord 1700 S
Vauxhall Viva
Citroen 2 CV 4 .

Toyota Corolla

f 5500,-

ƒ 4650,-

ƒ 6950,-
f 6500,-

f 4500,-

ƒ 2950,-

ƒ 5500,-

1971

Citroen Anii Break 8

1970

Vauxhall Viva Estate
V.W. 1302

ƒ 3350,—

ƒ 1950,—
. . ƒ 3000,—

Ook nog enkele auto's vanaf 500,

—

VAN LENT - OPEL • ZANDVOORT (nrd)

Verkoop en service

Kamerlingh Onnesstraat 15, tel. 02507-5346.

Inruil mogelijk, financiering General Motors.

Alle dagen geopend, ook zaterdag.

RALLY JACKS v.a 27,50
DRSNKKRUIKJES v.a. . . . 4,00
RACE HANDSCH v.a. . . . 12,00
TOECLIPS v.a 8,50

SPECIALE AANBIEDING
PEUGEOT T-SHORTS
van 5,95 voor' 3,95

TweewieSerbedrËjf
VERSTEEGE B.V.

Haltestraat 18, telefoon 02507-4499.

ZOK BUITEN?
ZON BINNEN met
bloemen en planten van

Bloenienhuis

3. BLUYS
Haltestraat 65
Telefoon 2060.

9»

Zandvoort

Maak het (eestclijk en versier ook de tuin

niet afrikanen, violen, petunia's enz.

De specialist in al Uw bloeniwerken.

WIJ OPENEN

30 APRIL A.S.
ONZE SNACKBAR

„DE TOL"
TOLWEG 18.

KOMT U EENS LANGS?
JAN EN MIA

KUIKTEXTIEL
VRAAGT

zelfstandige verkoopster
voor gehele dagen.

Melden:

'T INTERIEUR
stationsplein 13-15, Zandvoort.

UatuwbronifietsNU

VAKKUNDIG confroteren op

onze nieuwe ROLLENBANK
o.a. op snelheid, trekkracht,

ontsteking enz., enz.

Reparatiebedrijf

VERSTEEGE B.V.
Willemstraat 18, tel. 02507-4499.

AFWASBARE ROLGORDIJNEN
in een wip aangebracht.

IN 12 FLEURIGE DESSINS.

90 X 180 cm

120 X 180 cm

ƒ32
ƒ39,75

J. H. VERMEMS B.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort. Telefoon 5204.

Op het kantoor van

Notaris E. J. M. Weve
Kostverlorenstraat 121 te Zandvoort,

is plaats voor

EEN ERVAREN TYPISTE
Geïnteresseerden worden verzocht te sollicite-

ren na telefonische afspraak. Tel. 02507-6841.

J. L M. V. d. PEET
Aannemfngsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

Dr. Joshua Bierersfichting „Centrum"
Boulevard Paulus Loot 1, Zandvoort,

zoekt voor direkt:

DAMES
voor bet schoonhouden van de kamers.

Werktijden maandag t.m, vrijdag van 8.30 tot

12.30 uur.

Sollicitaties mondeling na telefonische af-
spraak met de heer Lammers, tel. 4941.

ZUIDER GARAGE

vraagt een

AUTOMONTEUR
die zelfstandig kan werken.

Inl, 023-280120, Hildebrandlaan 2/hoek

Kleine Houtweg, Haarlem.

GEVRAAGD:

BANKETBAKKER
(2c of Ie bediende)

Geen seizoenarbeid, hoog loon.

BANKETBAKKERIJ SEYSENER
Haltestraat 23, Zandvoort.

WONINGRUIL

Aangeb. 4 kam. flat Lorentzstraat E.ni.M.

Gevraagd andere woning eventueel kleiner.

Br. ond. nr. 526 bur. van dit blad.

;adiator
iroenestein

Kam. Onnesstraai 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

ioodgieter en

sanitair-

installateur

RetsUeienTKeu^no^!
Ontspanning, boodschappen doen,

werk, trimmen of zomaar blokjes
om . . . waarvóór u uw'nieuwe flets

wilt gebruiken Is uw zaak.

Maar die fiets staat voor u klaar.'

In het programma 1975 van Gazelle
zijn zoveel modellen en uitvoeringen
dat er altijd één voor u bij is.

Loop 's aan bil ons.

Gr'^te kans
da', u wegfietst. HALTESTRAAT 18 — TELEFOON 4499

Gazelle fietsen hebben Vredestein banden

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bureau

:adiator
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Dnnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Gedipl. install. - Erk. A.CI. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

02507-6747 ofPrinsesseweg 52a, tel.

3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Belastingconsulent — Accountant

Brederodestraai 61 - Zandvoort > Teief. 2656

ADMINISTRATIES
Invullen van aangiftebiljetten

ASSURANTIËN

VOOR Al UW BEHANG-,
WIT- EN SCHILDERWERK

Schïyersbedrijf

»j

»

Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655.

Pr^ ^'^^^J^v»ï>^'^- ^^^v^^y.^-<^y^-,^

Wegens verkoop flat

aangeboden:
MüXIRKAST (bergmeubel)
3-ZITS ribtluwelen BANK
4.PITS GASSTEL MET
IJSKAST
Alles in nieuwe staat, tegen
elk aannemelijk bod.

Voor inl. telefoon 3244.

^;É*S.^is<s.J^»..^% X.rf.+^>j'>'''ï**A

Naast onze gerenommeerde
woonvitrlnes worden ook
eiken boekkasten voor n op
maat gemaakt bij WetC'

rings wandvitrines.

Jan van Vnurenstraat Z,

Nunspcet.

Bet hoogtepunt Tsn on
bruiloft is een gedicht van
FIGARO, onvergetelijk als

OW' trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspcet.

CHBISTIEN
VEBSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstr. 146, tel. 5185,

Medlscb gedipl. pedicure

van het Elisabeth Gast-
nuis, behandeling ook aan
huis.

By geen gehoor bellen na
19.00 uur.

kontaktUnzen

W'É/1ft":y

Ook voor u heettjKon'wlsns-
Inslltuütf'l'ooman.; patsende
lenzen " ln,> yopTraad ! zowel .

de
conyeri)ro;nBl;é ,tiis/dO!J:o)s';,;clé

comfoffabele aacntér.jènzenj.

Vraag .'^r'ails •]plicht1pgón';'en

(olderbf irnaA fdrrelfts'uwfaf-

, spraak'!' G/atlSj^pTböfpefrodeS

Haltottraat 5, Zaïidybort,';

EELTINK'S

S0UVEN8ERSHU1S
Elg. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltlnk.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

bancn.

Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPABATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, Hnarlem,
Telefoon (023) 3160 92.

Enorme sortering
Diepvriezers en Koelkasten.
Rechtstreeks van labriek

met garantie. Bijzonder lage

prijzen.

Martex Holland B.V., Kou-
denhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-318300.

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. BITMAN,
telefoon 4365.

Binnen t uur klaar t

't (kindcr) WINKELTJE
heeft fijne Kleren voor
kleuters, peuters, tcencrs

en grote mensen met
kleine' maatjes.

Buurewes 1-3, tel. 6SK0.

zijstraat v. d. Kerkstraat

OBEÜBn

VERHUIZINGEN
A. J. Behage & Zn

Azalealaan 11, Ueemstede
Telefoon 023-28 62 74

SPECIAAL
PIANO '1'BANSPOBT

DESSO
•T INTERIEUR,

St.'ïtlonspleln 13-15,

telefoun 02507-6975.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6976.

G. KOL
Schuitengnt flat 7. Tel. 3212

ALLE VEBZEKEBINGEN
Auto - Brand - Leven

UW GOBDIJNEN MAKEN?
Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

ÜAV TBAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
speclniist.

'T INTEBIEUB,

Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

ZANDVOOBTSE
CITVAABTVERENIGING
Begrafenis • Crematie

Transport

Keesomstraat 61. Tel. 5351

Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

VOOR UW PRIVê,
VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
Drukkerij F. M. v. Ucnrsen
Schoolstraat - Telef. 2507

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen dagelijks weer nette

goederen worden ingebrncht

ot afgehaald.

Sousterrain De Witte Zw,ian
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 of

3713. Privé na 6 uur 6658.

Velllngdlrektie

Fa. Waterdrlnker.

Groot en klein vinden

VAN DER WËBFF'S
brood FIJN !

Gasthuisplein 3. Tel. 2129

DéPOSITAIRE MARBERT
Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

LAMPENOLIE
In 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oranjestr. 7, Zandvoort.

Te koop:
3-ZITS BANK +
2 FAUTEUILS
prima staat, licht beige,

prijs bUIiJk.

Frans Zwaanstraat 48,

Zandvoort, tel, 5673.

HONDENKAPSALON
BENéE SCHRAMM
Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,
oorbehandeling, voet-

behandeling etc.

Gesloten tot 5 mei.
Wilt u s.v.p. tijdig

afspreken?
Hondenspeoiallst dnds 1955

Troelstrastr. 7, tel. 4999.

Te koop:
2 VLOERKLEDEN

Swaluëstraat 13.

GELE PARKIET VERMIST
omgeving Vondellaan,
Terug te bezorgen tegen
beloning.

Vondellaan 43 rood.

Jonge apotheker werkzaam
in Heemstede zoek voor
hem en zijn a.s. 'vrouw

ETAGE
Liefst ongemeublleerd.

's Avonds bellen 01736-2264.

Te koop:
2 PAKHUIZEN
met grond 93 are.

Centrum dorp.

Telefoon 023-245537.

Aangeboden:

SIMCA 1000

motor 100%. 3e deel ken-
teken, ƒ 350,—.

Tel. 02507-5233, Pahrenheit-
straat 42, Zandvoort.

Aangeboden:
geannuleerde order van fa-

briek, nu voor particulieren:

DAMES NAPPA JASJES
ƒ 198,—. ALLE MATEN.

Telefoon 02507-5233, Zand-
voort.

Te koop aangelxjden:

modem groot 2-pers.

LEDIKANT
incl. prachtige matras en
bijbehorende nachtkastjes,

kleur eikehout, ƒ 100,—
en een 60 LTB. TANK
voor LPG-eaS ƒ 50,—.

Lijsterstraat 10, tel. 5807.

Te koop aangeboden:

AUSTIN GLIDER 1100

84000 km., met deel 3

kent.bew.

Telefoon 2344.

Aangeboden:
mahoniehouten

SLAAPK.AMEUBLEMENT
Hts jumeaux en sprtog-

matrassen. linnenkast en
kaptafel, ƒ 295,—.

Brederodestraai 16,

Zandvoort.

To koop aangeboden:
50 STOELEN
met skal bekleding

12 TAFELS lKx90 cm
met formica blad in goede
staat.

Te bevr. Lunchroom Berk-
hout, Kerkstraat 17. Zand-
voort, tel. 02507-3273.

KUIK TEXTIEL vraagt
ZELFSTANDIGE
VERKOOPSTER
voor gehele dagen.

Aïclden: 't Interieur,

Stationsplein 13-15.

Tc koop aangeboden:
LUXE BRUYNZEEL-
KEUKEN
aanrecht m. stalen blad

en dubb. spoelbak, ingeb.

4-plts gasstel, wasemkap,
keukenbuffet en koelkast.

Tel. na 19.00 uur 02507-3712.

AFWASHULP GEVRAAGD
van 1630 tot 23.00 uur.

Lunchroom Berkhout,
Kerkstraat 17, Zandvoort,
telefoon 02507-3273.

Te koop:

COMPL. KEUKENBLOK
met B.V.S. aanrecht,
spoelbak midden 150 cm
ƒ79,—
Z.g.aji. Jaarsma GASK.
6500 cal. m. therm. ƒ 99,—.

Vrijdag tussen 5 en 7 uur
Dr. Gerkestraat 20 flat 3

(De Schelp)

RENAULT12
Veiligheid In pijlvorm.

Schijtremmen v6ór,

trommelremmen achter.
Meesturende achteras
Komplete uitrusting

met veel komfort

GRATIS: Haal bij ons het 112 pagina's dikke Renaull-boek.
Met toto's in veel kleurendruk. Een Renault loopt langer op eert Itter.

Benzlneverbrulk bi|

100 km/uur 1 op 13.5.

Technische gegevens:

1289 cc -54 DIN pk

-

140 km/uur.

autobedrijven rinko^
Oranjestraat 2-12 Zandvoort

02507-2323

RENAULT
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1^'ogelijk in kombinatie met WN^ om exploitatiekosten te drukken

kaadskommissies principieel

Zandvoortseoudheidkamer

lAdv Uüjez Medeci.)

kroor
^

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

RENAULTw

Wat er zo al in de oudheidkamer te :;e»

zal zijn hadden leden van de jolklore-

verenirjing 'De WurJ' in de raadzaal

lentoongestclct .

ZANDVOOET — Zowel de raadsleden als het bestuur van het Ge-

nootschap Oud Zandvoort waren maandagavond van mening, dat nel

voormalig gemeentelijk verzorgingshuis aan de Swaluestraat no. 1

het gebouw bij uitstek was om het te bestemmen voor een oudheid-

kamer. Dat de leden van alle raadskommissies maandagavond na een

gesprek met bestuursleden van het genootschap oud Zandvoort op het

Zandvoortse gemeentehuis nog niet tot een advies kwamen lag aan

't feit, dat 'n oudheidkamer een groot financieel probleem oplevert.

I Waarschijnlijk zo'n groot probleem, dat een oudheidkamer slechts te

realiseren is in het perceel Swaluestraat 1 door kombinatie met een

WV kantoor en een expositieruimte.

Het resultaat van de maandag gehouden besprekingen is, dat de mo-

gelijkheden om hetVW onder te brengen in de oudheidkamer worden

onderzocht door het Nederlands Rerearch Instituut voor vreemdelin-

genverkeer te Breda. Voorts zal worden begroot wat de exploitatie-

kosten van een VVV kantoor zijn, een oudheidkamer en een kombina-

tie daarvan.

Probleem
Iij zUn voorwoord zei burgemeester A.

NftwUn het al: 'Het verlangen voor een

oudheidkamer is er wel, maar het pro-

bleem zit in'de kosten'.

De voorzitter van het genootschap ir. C.

J. Wagenaar deelde de raadsleden mede,

dat de kosten geraamd werden op drie-

honderddertig duizend gulden. Voor dat

geid zou het gebouw, dat volgens de ar-

cWtckt in . eeri allesbehalve juichende

staat verkeert, verbouwd kunnen worden
tot oudheidkamer met op de begane

grond twee stijlkamers (naar oud-Zand-
voorts interieur) en een expositieruimte

waarin alle zaken tentoongesteld konden
worden die betrekking hebben op Zand-
voort.

Om de exploitatiekosten te drukken had
het genootschap gedacht aan een zilver-

smit en een taveerne in het gebouw,
doch op advies van de kulturele raad
werd deze ruimte bestemd voor een
dienstwoning en een expositieruimte op
zolder. 'Deze expositieruimte is voor
Zandvoort erg belangrijk, want exposi-

ties leveren in Zandvoort altyd grote

problemen op. Met veel kunst en vlieg-

werk worden momenteel in het Gemeen-
schapshuis exposities ingericht en een
permanente expositieruimte in de oud-
heidkamer zou dit probleem voor altijd

oplossen' zo lichtte ir. Wagenaar zUn
plannen toe.

Over het algemeen waren de raadsleden
wel in voor deze plannen, al vond de
heer Weber het wel bezwaariyk, dat de
expositiezolder slechts bereikbaar was
vla een styie trap. 'Bejaarden die slecht

ter been zUn kunnen op deze manier on-
mogelijk een tentoonstelling bezoeken',

zo zei de heer Weber, die zich een groot
voorstander toonde om een gedeelte van
het gebouw in te richten als nieuw WV-
kantoor.

Schip van bijleg

De wethouder van financiën voelde niets

voor dit plan. Evenals de heer Flleringa

vond hy het plan vi.n de heer Wagenaar
wonderschoon, maar hü vreesde dat de
uitwerking geen financieel haalbare

kaart zou worden.
De heer Flleringa vreesde, dat de ge-

meente zich financieel zou vertillen aan
het plan. 'Als je me vraagt wil je een
oudheidkamer hebben, dan zeg ik ja.

maar is vrees, dat we de jaarlUks op de
begroting terugkerende post niet kunnen
betalen'. Eoe zwaar die post zou zijn

deelde wethouder Aukema mede: 'Hoewel
de raming erg globaal is, zal de oudheid-
kamer voor Zandvoort een jaarlijkse last

betekenen van vijfentachtig duizend gul-

den. Nu gaat hét er alleen maar om, ot

u als raad van Zandvoort bereid bent dit

te aanvaarden'.
De kombinatie oudheidkamer-WV zag
de wethouder van financiën niet zitten

vanwege het feit, dat je dan bozig bent,

om van twee schepen van bijleg, één
groot schip van bijleg te maken. Ook de
heer Wagenaar voelde niet veel voor een
WV birmen de oudheidkamer. 'Ik ben
bang, dat een VVV het karakter van het
gebouw aantast. Reklame moeten we op
en aan. het gebouw zien te voorkomen.

Ons ideaal' is het hele gebouw bestem- '

men voor kuituur, maar als het niet Rij-

ders kan, dan kunnen we binnen veer-

tien dagen een nieuwe tekening maken,
waarin een afdeling voor het VW ge-

pland is', zo deelde de architekt mede.
In welk gedeelte van het gebouw het

WV ondergebracht zou moeten worden
werd nog een probleem. De zaak was,

dat het pand elgenlük te eroot was voor

alleen oudheidkamer en te Ulein voor een

kombinatie.
Het raadslid A. v. d. Moolen wilde de

ruimte die bestemd was voor dienstwo-

ning voor het VVV gebruiken, doch voor-

zitter burgemeester A. Nawijn voelde

niets voor dit plan en wees op de nood-
zaak van een dienstwoning in een ge-

bouw waar veel kostbaarheden aanwezig

ziJn.

Wild plan
Lou Koper vond de VVV-kombinatie een

wild plan en was van mening, dat men
zich moest beperken tot de oudheidka-
mer. 'Wat willen we nu in Zandvoort.

Alleen maar sierbestratingen of ook eens

een stuk kuituur. We zullen moeten kie-

zen en dan geef ik die prioriteit aan een
oudheidkamer'.
Ook wethouder Van der Mije zag de
kombinatie niet zitten. 'Of de oudheid-

kamer, of de VVV zal dan naar zolder

moeten en dat is voor beide partijen een

moeilijke zaak. Bovendien krijgt Zand-
voort er dankzij de plannen van het ge-

nootschap weer een woning by en dat Is'

ook erg belangrijk', aldus wethouder K.
C. v. d. MiJe die vond, dat er maar een
andere oplossing voor de VW gezocht

moest worden.
De heer Janssens zag na het aanschou-
wen van de tekeningen de naam oud-
heidkamer al niet meer zitten. 'Het vormt
slechts een klein gedeelte van het pro-
jekt. Naar ratjn mening praten we over

een toekomstig kultureel-centruin!- waar-
tegen ik overigens geen bezwaar heb.

Misschien levert de naam kultureel cen-
trum wel meer suUsidie op'.

Herimieringcii aan L'cn M bowogcii [XTIodi

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD

Subsidie
Met deze opmerking raakte de heer Jans-
sens een gevoelige snaar. 'Als dat inder-
daad financiële voordelen oplevert, dar.

staat ons niets in de weg. om het ge-
bouw bijvoorbeeld kuituur historisch mu-
seum te noemen', zo merkte burgemees-
ter Nawün op. Op zUn vraag wat de sub-
sidiemogeiykheden zün, wist de heer
Brune van het genootschap nog niets

konkrcets mee te delen. Het .genootschap
kan pas onderzoeken wat de'subsidiemo-
geiykheden zyn. als men precies weet,

wat de gemeente wil. Een feit staat na
maandagavond vast. In principe is de ge-
meente voor een oudheidkamer. De mo-
geiykheden om echter de hoge exploi-
tatiekosten zo veel mogeiyk te drukken,
worden momenteel onderzocht.
Rest nog te vermelden dat leden van de
folklorevereniging De Wurf na afloop
van de vergadering een spontaan applaus
kregen voor het serveren van koffie in

oud-Zandvoortse klederdracht. Boven-
dien had De Wurf attributen in de raad-
zaal opgesteld, die een plaats moeten
krijgen in de oudheidkamer.

„Wim Hildering"

schitterde in

'Gesprek met Londen"
ZANDVOORT — In het geheel uitver-

kochte verenigingsgebouw 'De Krocht'
heeft de Zandvoortse toneelvereniging
Wlm nUderlng zaterdagavond een uit-

Tocring gegeven van de komische thril-

ler 'Gesprek met Londen* van AVim Bi-

schot. Onder de aanwezigen bevonden
lich ok burgemeester A. NawUn met
echtgenote.

Het stuk doet sterk denken aan de be-

kende thriller 'Arsenicum en oude kant',

waardoor de auteur stellig moet zyn ge-

ïnspireerd. Dit neemt niet weg, dat 'Ge-

sprek met Londen' zowel voor publiek

als voor de spelenden boeiend en inte-

ressant is. Er is volop spanning, veel

sensatie en bedryvigheid. die tot het

laatste moment aanwezig biyit. Het stuk

vraagt dan ook geroutineerde amateur-

toneelspeiers(sters) en daaraan ontbrak

het niet, want regisseuse Alle Bol had
het zwaarste geschut in stelling gebracht.

Stuk voor stuk was het een werkende

groep, die we reeds meerdere malen op

de planken zagen en men wist zich ten

volle uit te leven. Naar zulk spel te mo-
gen kyken en luisteren is dan ook zon-

der meer een genoegen. Het waren de

gezusters Bettic (Alie Bol) en Greetje

(Riek Kok) die als de gehehnzlnnlge en

misdadige oude tantes elkaar naar de

kroon staken In een kosteiyke uitbeel-

ding.

Naast dit tweetal zetten Martin Lange-

reis als Tip Louw en Cor de KiUger als

'De Merel' een stelletje gangsters op de

planken zó levensecht, dat men er de

V grootste bewondering voor mocht heb-

V> ben. Joop van Droffelaar als Ellas Ben-

der bracht de zenuwachtige bankrover
ten voeten uit en Jan van der Werff als

de argwanende brigadier, sloot zich bU
dit vyftal ten volle aan. We zagen voorts

een vlot krantenmeisje in de persoon van
Janny van Waardenberg en een pittig

gespeelde Kitty van Wil van Waarden-
berg.

Ijoes de Kryger was de bedryvige buur-
vrouw ten volle en tenslotte kon Miep
Hildering als de arrogante dame even-
eens veel bewondering afdwingen. Er was
byzondere zorg besteed aan 'de kleding,

die In alle opzichten af was, evenaf het
fraaie decor, door Arie Kerkman met
assisten opgebouwd.

Alie Bol, die naast in een der boofdroU
Icn ook nog als regisseuse optrad, had
begrepen, waar het om ging: spanning
en sensatie zo hoog tnogclUk opvoeren,

zy slaagde daarin in alle opzichten en
leverde een bewonderenswaardige presta-

tie.

'Wim Hildering' heeft met deze sublie-

me opvoering ziclizelf overtroffen. Het
publiek bleek dat te waarderen, leefde

ten volle mee en bracht af en toe spon-

taan een 'open doekje'.

Voorzitter Henny Hildering huldigde na
afloop alle medewerkenden met blosmen
en geschenken en deelde mede, dat de

volgende uitvoering bepaald was op 13 en
14 december. Hij wekte op, toe te treden

als donateur der vereniging, waarvan
het aantal thans ruim 250 bedraagt.

Wanneer dit aantal tot 300 zou kunnen
worden opgevoerd, zal het'mógeiyk zyn
zonder al te veel financieel risico twee

avonden achter elkaar te kunnen spelen.

Het wordt een enigszins penibele zaak

met onze arlikelen-rceks over Zandvoort

in de bczettingsltja. Ik heb nog slechls

deze uitgave van Zandvoorts Nieuwsblad

van 24 april, want de daarop volgende zal

gewijd moeten zijn aan de bevrijding in

bet nummer van 2 nici.

• Het lijkt miJidaarom goeöfdat ik^in.ditj'f'f'-

artikel aandacht besteed aan hen. diè

als gevolg van de bezetting direkt of in-

direkt het leven lieten en aan her. die

dit aan den Ujve ondervonden door ge-

vangenschap of andere moeiiykheden.

Wy behoren in deze rubriek deze allen

toch zeker te herdenken.

Slachtoffers

En dan denk ik vanzelfsprekend by het

herdenken van deze slachtoffers aan on-

ze toenmaals zo populaire Wim Gerten-

bach, die zyn illegale arbeid met de dood

moest bekopen. Hy betaalde zUn gewaag-

de werk met de hoogste prys en werd

gefusilleerd.

Zandvoort eerde hem door de MAVO-
school aan de Zandvoortselaan naar hem
te vernoemen. Op 6 februari 1948 werd in

deze 'Wim Gertenbachschool' het ver-

zetskruis. door H.M. de Koningin ge-

.schonken aan zUn moeder, aangebracht

in een speciaal kastje in een der ganeen

van de school, waar het nu nog altijd

hangt. Op 5 februari 1943 werd Wim Ger-

tenbach. vermoedeiyk in de omgeving

van .Amersfoort, gefusilleerd. Hy ver-

richtte uiterst gevaariyk en gewaagd on-

dergronds werk. In zyn drukkery aan de

Achterweg drukte hy tezamen met zyn

beide medewerkers IJs de Jong en Piet

Paap het illegale blad 'Het Parool'. Hoe

precies weet geen mens. maar er moet

verraad in het spel zyn geweest toen dit

drietal op zaterdag 31 januari .1942 werd

eegrepen.

zy werden eerst naar Scheveningen ge-

voerd, vervolgens naar Amersfoort, toen

naar Vught en kwamen daarna na veel

omzwervingen in Duitse gevangenissen

terecht in een kamp dicht by Beriyn.

IJs de Jong en Piet Paap keerden na

veel ontberingen terug kort na de bevrij-

ding en werden door burgemeester van

Alphen met veel luister op het raadhuis

officieel ontvangen. Wim Gertenbach,

als de grote man achter de schermen,

wat toen reeds voor het vuurpeloton ge-

vallen. Het noodlot sloeg nog harder toe.

want zyn vrouw en drie kinderen vonden

later by een bombardement op een w«k

in Haarlem eveneens de dood.

Maar er waren ook andere en vele goede

Zandvoorters die als slachtoffer van de

bezetting vielen. Dal waren allereerst de

beide 'kabeUvachters' Piet Oud en L.

Blaauboer. In de laatste weken van de-

cember 1941 werden in Zandvoort op en-

kele plaatsen kabels doorgesneden. Een

overigens volkomen doelloze daad .van

heet gebakerde saboteurs, die tot gevolg

had, dat een groot aantal ingezetenen

van Zandvoort .werd opgeroepen om ka-

belwacht' te verrichten, ,^.,„^S
In de weeK tussen Kerst en Nieuwjaar

1941 moest men opkomen. Vierentwintig

uur' lang, vier uur op en vier uur af iti

barre kou en zonder dat men met iemand

mocht spreken of een warme dronk

mocht aannemen. Men stond daar maar

op verschillende punten in het dorp en

In de meeste gevallen was er geen kabel

-aanwezig. Plet Oud en L. Blaauboer over-

leefden de ontberingen niet. Laatstge-

noemde stierf reeds een dag na zyn

thuiskomst op 31 december 1941, Plet

Oud volede hem enige tyd later.

Evacuatie

En vervolgens behoren by deze droeve

lyst de tah-yke Joodse Ingezetenen, die op

13 maart 1942 zich in de ochtend op het

station van Zandvoort moesten verzame-

len met slechts wat schaarse bezittingen

by zich. Ze werden op transport gesteld,

eerst naar Amsterdam en vervolgens

• naar onbekende bestemmingen. Het weg-

voeren van deze Joodse ingezetenen was

niet aUeen voor de betrokkenen een af-

schuweiyk gebeuren, doch het green te-

vens de inwoners van Zandvoort sterk

aan, al besefte men nog in het geheel

niet. welk een vre.seiyk lot deze burgers

van onze gemeente beschoren wa.s.

Zandvoort telde toen 9.488 inwoners.

Daarvan was 7.4 pet Israèliel. Het aantal

dat die rampzalige 13de maart 1942 van

Zandvoort werd verdreven, mag gesclinl

worden op ongeveer zeshonderd (ruini

125 gezinnen). Onder hen waren ach-

tenswaardige winkeliers. Ik denk nnn de

Zwarte, BartPis, Bronkhorst. Nonch. Rood

en Vedder en aan de leerkrachten Leefs-

ma en mej. Citroen. De lieer Bartels

sneuvelde reeds in de eerste dagen van

de oorlog by Voorburg. Het was zUu ge-

zin dat later werd afgevoerd.

Gesneuvelden

By Katwyk sneuvelde in de eer.ste dagen

van de oorlog Jan Koper en by Den Hang

Petrus de Block. een winkelier, die hier

nog slechts kort woonde. Ook vci-scliil-

lendo Zandvoortse zeelieden kwamen om
als gevolg van de oorlog. H. Hendrikse

kwam om by een scheepsramp op zijn

eerste reis. Piet Koper, opvarende van

de Chp; Huygens en J. Krikke. hoofdnin-

chinist op een Hollandse Lloydboot kwa-

men om nadat Imn boot was getorpe-

deerd, evenals kapitein Dekker, toeii

diens boot de 'Merope' werd getoi-pedeovö

voor de Afrikaanse kust. Het vracht-

pESsaglerschip de van Rensclaer liep voor

de Normandische kust op een mUn. Het

schip zonk en onder de vele slachtoffers

bevond zich ook kapitein T. Haa.sters. In

een konsentratiekamp overleden W. 'Th.

H, van Aacken, C. Brands, Aug. van der

Mey Arie Kopei en M. Kraayunoord.

L J ' K Wcsthoeve zat de eerste dag van

dé oorlog op zyn kantoor in Amsterdam

toen een bombardement het levenseinde

betekende van deze Zandvoortse forens

en onze plaatsgenoot A. Bakker verloor

het leven by een bombardement in Vel-

sen H. G. A. Akker.s, als piloot uitge-

weken naar Engeland, sneuvelde by een

luchtgevecht in de buurt van Londen.

Jan Keur en Chris Visser kwamen om by

een munitie-ontploffing op de Strand-

weg, waarover ik u later nog wel het een

en ander hoop te vertellen.

En bU die allen komt dan nog de tragi-

sche dood van de heer 3. J. L. A. Wljn-

ne, de bekende apotheker uit de Halte-

straal, algemeen geacht en bemind. Op

30 september 1944 (de laatste dag dat de

tram reed» besloot hU nog éénmaal naar

Amsterdam Ie gaan voor het halen van

medicamenten.

Geallieerde vliegtuigen schoten in dio

dagen op alles, wat zich langs de weg

voortbewoog. Op de terugweg, vlak voor

Een sicmmingsvolle foto tdl voorbije ja-

ren. De onvolprezen •Biidapexti'r' bij de

halte Kostverloren. Ook dit werd tijdens

de bezetting •verleden tijd' ..lotit in Uct

najaar van 1944 werd de tramdicnsl ge-

staakt. Leidingen weggehaald en

venoijderd. Waarom''

rails

ooü; en oorM?t

de badplaats door

üuiiM^andcliiifïen

Onze beide diiincxperls Kliias Castien

en Jnn van Hon.scliooten hebber, za-

lerdaB mede nanien.s de afdehni?

Zaïidvooil v.111 de Koninklijke Maat-

schappü voor Tuinbouv.' en Plnnl-

kunde weer een duinwandeling gc-

orRimisecrd.

Om te trachten de in hel dum leven-

de reeen in liun natuurUJke staat ca-

de te slaan, werd om zeven uur des

morgens vertrokken. Onder de deel-

nemcrsfster.si bevonden üich ook en-

kele dokteren van ziekenliuizen m
Haiu'Ieni. De tocht werd een groot

succes. Niet alleen begint de duintlora

de pracht van het voorjaar te ver-

tonen, doch er werden tydens deze

wandeling niet minder dan 22 reeen

gezien.

Binnenkort Oialf nieii hoopt men een

nieuwe toclit te orgnni.scrcn en dan te

vertrekken om -/es uur 's morgens. De

natuur is dan op z'n mooist! Zorg dat

u er uók bü bent. Ik liooj) u daarover

t.z.t. nadere mededelinKen te doen.

Wat is het een voorrecht zulk prach-

tig natuursL'lioon zo vlak by huis te

hebben. En «.il is er vci.'l te zien

Halfweg, werd ook de tram aanaevallcn

door laagvliegcndn .i.Tjci's. Do lifpr wyn-
ne vluchtte in een naast dr trambaan

EcleRcn weiland, werd daarbü door en-

kele kogels gc'a-orfen en overleed kort

daarop in een ziekenhuis te Haarlem.

Zijn tragische dood verwekte m de toen

zeer kleine Zandvoortse dorpscemeen-

schap een schok en grote ontroering.

Razzia

Niet minder tragisch was do plotselinge

dood van Ernst Brokmclor. de liokondc

Zandvoortse zakenman, die overleed na

oon liarlaanval tildcns oen mars naar

Haarlem, na een pclioudon razzia. Dat

gelieurde half november 1944. een koude,

druilerige dag mol regen en natte

sneeuw.
Reeds in de vroege niorgenuren was een

aantal inwoners van huis gehaald en bU-

ccnKcbracht in theacei Monopolc. Men
moest dekens meenemen, jyffroed en

etenswaren vor drie dagen, terwül je in

die dagen voor geen lialve dag vooruit

kon zorgen. In Monopole werd d.it alles

weer afgenomen en op een twcclnl

vrachtauto's geladen. Tot half twee 's

niiddags werden de mannen in Monopolc

vastgehouden.
Toen moest men op mars niet als eerste

doel het station in Haarlem. Ik zie nog

als de dag van gisteren deze sombere

stoet van mannen op die troosteloze dag

door ons dorp gaan. In de Kostverloroii-

straat. vlak by de Anislerdnnisc vakan-

tie-kolonie zakte plotseling Ernst Brok-

meicr in elkaar. De algehele verzwakking

tengevolge van onvoldoende voedsel, te-

zamen met de emotie van deze razzia

bleek zyn hart niet meer te kunnen ver-

werken. Zeer korte tyd nadat h« uit de

stoet was verwyderd. overleed hy aan

een hartinfarct.
, , j , „„

Het overiyden van deze bekende en ge-

liefde persooniykheid. mnnlUc in os
dorp algemeen grote indruk. Hot \vn.s te-

vens tydens deze tocht, dat de hcci W.

van den Ban in Amsterdam wist te ont-

vluchten onder een spoorweg-viaduct en

na een avontuurlUk tocht in Zandvoort

behouden terugkeerde.

Zo was Zandvoort einde 1944 na een

reeks van snel opeenvolgende trag'sc <;

gebeurtenissen, omgeven door mUnen-

velden, prikkeldraad en een dood. die

overal loerde, een murw geslagen doni.

Geslagen, maar niet verslagen, want de

d n-\i |)l;iath bobbende feo.steUjkhedcn,

ook 0011 blipjaclit. georganiseerd

dot-r de Zaïidvoortio ryvereniging in

ii.uionaal verb.xnd. worden gehouden.

Uil alle dolen van ons land zullen

raiUTs 011 paiirdon arriveren des mor-

Ijon.s om hall twaalf. Het belooft een

óvenoinoiit te worden, zoals Zand-

voort dat nog niet gekend heeft.

In de stool zal ook een meute jacht-

honden moelopen. Van de zyde van

dioronbcscherniing Zandvoort maakt

;i)on mij erop attent, dat dezj; hon-

den — hoewel aangeiynd — dikwyis

zéér agressief kunnen zun, vooral

waiiüoer ze met andere honden in

aanraking komen.
Daarom verzoekt 'Dierenbescherming

Zandvoort' mei de meeste aandrang,

ip die d g tydens het evenement de

lionden binnen te iiouden of er zich

in olk geval niet onaangeiynd mee op

.«traat te begeven. Dat zon ongeluk-

ken en consternatio kunnen veroor-

zaken, die gemakkcUjk kan worden

voorkomen indien iedereen mee-

werkt. Het is tenslotte maar een

kwestie van enkele uren.

VaudaUsiuc

Vandalen zijn weer bezig geweest de

jonge bonien-aanplant in onze ge-

meente te vernielen.

Het afgelopen weekeinde werden ver-

scheidene jon!!c bomen by de steun-

oaal afgebroken. Het was om te hui-

len, dit te zien, want de boompjes

waren al leuk aan 't uitlopen. In de

Poststraat en de Celsiusstraat werd

dit vandall.sme aangonclil en de ver-

ontwanrdiging is terecht nl5cmeen.

Het is te hopen dat men de bedry-

vers van deze vemicl/.ueht binnen-

kort een.s in de kraag kan grypen.

Afgezien van het natuurschoon dat

men vernielt, kost elke jonge boom
toch altyd met liet planten mee zo'n

tweehonderd gulden. En wat voor

leuks daar nu aan is. dat ontgaat

iorlcrcen.

Ghana in kerk

Men deelde mU mede, dat zondag-

morgen in de Sint Agathakcrk een

buitengewoon plechtige dienst heeft

plaats gehad, waarby one.er andere

ook de Ambassadeur van Ghana in

vol ornaat aanwezig was.

De dienst moet op alle aanwezigen

grote indruk hebbon geiniiakt. Jam-

mer, dat ik hot niot geweten heb.

want ik zou zeker gekomen zün om
U verslag van dit gebeuren uil te

brengen. Wellicht kan hot R.K. kerk-

bestuur, indien buiteneewone dien-

sten in de kerk wor-'o Rohouden. dit

van tevoren aan de piaatsolyko pers

mededelen

Fietspad

"con

,',(1 va.st .staat, dat

nieuwe toevoerwog
Nu hot wi'1

Zaudvniirl „

zal krMgo'i. wordt my van verschil-

lende 'kaïn^'i eovraagd waarom ons

gemeontebonmir log steeds geen

aandacht giat besteden nan ron vor-

botori:iR van de Zandvoorlselanii.

Waarom wordt de oude tnimbaan

niet veranderd In een mooi on brood

fiotrpnd 011 wandelpad als vcrlongdo

van de weg die er al ligt van de vier-

sprong at in Aordenhoiil tot aan do

Bontveld.sewo?? Ec:i vcrlonclng van

die v.-og zou een aanzlonll'ko onllas-

tlnc betokoiion van hot vorkoer op do

Zaïidvoort.sola.in. welke laan dun

weer vorbrood zou kmmon worden

mol do düT bo>-liiiuirio fietspaden,

zodat woliieht eo.i driobannswog al-

daar zou kimnrn worden aangelegd.

Ik denk — en veler, mot nnj — dnl in

dit Rovnl oon half oi altijd nog betor

Is dan eoii loge dop

Honden aan de lijn

Op koningl'inodag. woensdag 30 april

zal in liet kader van de dan in ons

„Op liooj) van zegen'*

Vrydag 2 en zaterdag 3 mei zal de

Zandvoortse toneelvereniging 'Op

hoop van zegen' in het Verenigings-

Koboiiw 'De Krocht' een uitvoering

brengen van het toneelspel 'Ciao!'

van Marc-Gllbert Sauvajon.

3e aanvang is gesteld op half negen,

ïk vernam, dat oud-regisseur J. G.

Biscnbergcr de regie van dit stuk üi

handen heeft. Als oude rot in het

vak belooft dat heel wat en het doet

luü oprecht plezier ,oiize oudste

Zandvoort.sc toneelvereniging thans

woer opnieuw op de planken te zien.

Ik wens het ensemble by voorbaat

veel sukses. U komt toch ook? Laat

Zandvoorts 'hoop' niet in z'n hemple

staan.

Gevleugelde dieren

Hot bestuur van E.M.M, heeft een in-

woner van onze gemeente een proces

(langodaan. omdat hy in een flat in

Nieuw noord er een halve artis op na

houdt.
ïlii heeft twee katten, vier honden,

p"-i oapogaTi. een tortelduif en een

iw<!|ystcr. Hy vertikt het, om een van

-Ie beesten, waaraan hy zeer gehecht

Is. weg to doen. doch in het kontrakt

-.taat. dat men slechts één hond of

één kat mag houden.
Mpandagmorctïn is de zaak voor het

'cantongerecht geweest. In zyn ver-

•'.•oer voerde de dierenliefhebber aan

dal hii — doordat hy noodgedwongen

•din vorige woning moest verlaten

— omdat de eigenaar erin wilde, de

flat kreeg toegewezen van het ge-

meentebestuur. Niet hU. doch ons ge-

•neentobestuur is zyns inziens vcr-

antwoordoiyk. In het kontrakt staat

ook. dal men geen gevleugelde dieren

i-i de flat mag hebben, hetgeen naar

•ii'i mening Intorpreleert. dat men
f'nn ook goon kip. kalkoen of eend

,r.a'; eten, want daar zitten de vlcu-

1.0'. immers nog aan?
no rechter hoell om deze Interpreta-

i" hRrtolijk gelachen. Of Je behalve

"én hond of één kal. ook nog een

-.Tiariopiot mag houden, vermeldt de

'list orie niet. Op 26 mol komt de zaak

omiieiiw voor. nadat hot bestuur van

^.M.M. dan zal zyn gehoord, 't Zal

mi wol benicuwon. hoo dit afloopt,

doch intussen Ujkt het mU wel zaak.

dat ons gemeentebestuur deze dleren-

ni-i'K'ndo dorpsgenoot ten .spoedigste

-Tin oon hom passende woning helpt.

Venleii begraven

I'i oen Zandvoortse manege «crd de-

zer de.gon oon vonloii geboren. Hot

boostjo bleek van do aanvang af geen

'o\ens,albanrhoid lo bobben.

Hot vortoo'ido divor.so afwykingen en

onn injoktie bracht vonmin uitkomst,

n.-- bódriir^evinloitanl maakte korte

mol Ion mot liet dlortlo, toon dit na

oiikolo iln:;eu ."-liorf HM crnof oon kuil.

of Hol een kuil graven en begroef

flaarlii hol dior op oon diciite van

twoe stook. Kyk. dat kan naiuuriyk

niol ho"» Hot wns dan ook goon won-

der dal omuonendon dio het hadden

f'.ozien hot aan de politie meldden.

Die kwam eraan te pas. evenals de

dli'iTiibe.schorming on enkele uren

daoariia werd hot kadavertje woor

opsegravon on vla de destructie af-

Kovoord. Proces verbaal werd niet op-

gemaakt, wel kroeg hy de waarschu-

wing, voorman niet moor van dergo-

liike fratsen uit te halen.
Kuypor sr.

hoop bleef gloren ook al leek de redding

verder af dan ooit.

In deze dagen van bittere ellende, ont-

goocheling, verdriet en angst werd mc-

niginaal de VL-rzuchling gehoord dat het

leven als evacué elders in ons land beter

was dan het leven in Zandvoort. dat zo

langzamerhand op een grote gevangenis

begon te lykcn. waar men niet In of uit

kon iionder 'Spezial Ausweis' en waarmoe

vrywel ieder kontakt met de buitenwe-

reld verbroken was, mede door het ont-

breken van elk vervoermiddel.

Het Is geen opwekkend verhaal dat Ik ii

hierboven schelste, doch Ik mocht er in

het kaïlcr van deze arlikclenrccks niet

aan voorbU gaan. Doch wanneer de nood

het hoogst is. is de redding hot niccst

naby. Zandvoort herleefde tóch weer,

ondanks alle ellende en narigheid. Daar-

van hoop ik u In volgende artikelen nog

hel ccn en ander te verhalen.

Ned. Herv.

kerk
ZANDVOOKT — Voor het vijfde achter-

eenvolgende zomerseizoen worden dit

Jaar excursies gehouden In de Neder-

lands Hervormde Kerk aan het Kerk-

plein.

De excusies worden geleid door Michlcl

Jansen, geassisteerd door Jan Bol.

Op 5 mei vinden van 19.30 tot 21.30 uur

de eerste rondleidingen plaats, die on-

der meer voeren langs de graftombe van

de ambachtshecr Paulus Loot en hot uit

1848 daterende kerkoigcl, waaruit op

bevrüdingsdag orgelliederen zullen klin-

ken uit Valerius Godenkklank.

Van 14 mei af kan aan de excursies gra-

tis worden deelgenomen op elke woens-

dagavond van 19.30 tol 21.30 uur.

^1

:ii

fVi

1
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All I i%Mf* HAARLEM • Leldsevaart 254-260 • Tel. 023-325303
IHy l^vIVf AMSTELVEEN • Bovenkerkerweg 97 TeL 02974-623

HMSTERDAM - sim - noord - oost -zuid
HAARLEM - PURMEREND -^ KATWlJI^
HrtVÉRSUM- ZAANDAM rHOOFDDÖM^
# Adressen Gouden Gids

^

* plant een boom *

. geefeenBoom .

alle soorten bomen

boomkwekerij

Adraijer
herenweg l03''-heemstqde'hollandll^tel. 023-28S455

Dagelijks geopend van 07.00 tot 17.30 uur. Zaterdags tot 12 uur.

REFORM VOEDING

EEN GOEDE BASIS VOOR

_____ UW GEZONDHEID
% elixüfs en verslerkingimiddeleii

L),d. iuiiibuuwpruduKteii van Piuseroitia

9 Dernetür pruduKtun

dieetvüüdifiu

O divü'Sü u;aiiaii

O plantaafüigö kusnvitiKij

9 dr. Vuyel artikelen '

boekan ovs' batere leef- en voedrngswijje

divyse suo'len iiüninu

_ REFORM -DIEETHUIS

andvooriselaan Bc - Heeriisteje - Tel 0i;3-ï8769l

sonnemans
AUTOBANDEN B.V.
GASTIIUISVEST 23-27, HAARLEM

tel.: 023- — kleber — barüm
«---«X^ — SEMPERIT— MICHELIN
311334 - CEAT

IJzerhandel ZMGER b.v.

Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111, Leiden.

&J^
~

©11®

HOFVAN HEEMSTEDE
vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Püjne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

RESTAURANT „DEWI"

Sfeervol en uniek is tiet restaurant

voor u die de Indonesische
gerechten prefereert of wil leren

kennen en apreciëren.

KLEINE HOUTSTRAAT 113,

HAARLEM. TEL. 023-321842.

Elk weekend toevoeging apart menu,

bovendien iedere dinsdag en

woensdag maaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65+-ers.

De
Restaurant lï

Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

IJSSALON -PIZZARIA

'Le Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele

Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

Exclusief

.Excelent

kxim
RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE

De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Frans» kaas - Petlt Fondue •

Saté enx.
Zalm

,RICHE" - ZANDVOORT
SPECIAtlTEITENRESTAURANT - BAR

Voor al uw recepties en parttJen
Badinrichting - Zonneterrassen .; Sauna - Solarium'

';-*: Restaurant geopend van.10.uur 's morgens tot

2.00 u. 's naclits. Bar geopend tot 3.00 u. s' naciits.

Boulevard Bamaart 67 - Telefoon: 02507-3553.

SPKiALITEITEN

RestaapaRt
5,GkaIêt Het Witte Hais'*

Zeeweg 3 - Overveen - tel. 023-256057.

Eig. J, G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor:
-— uw zakendiners, recepties enz.
-^vvooreen gezelig diner bij kaars-

licht.
'

Ruime parkeergelegenheid.

BAR BODEGA

„CARROUSEL"
Pils v.a. ƒ 0,90

Jenever f 1,

—

Port, sherry, rosé / 1,50

ledere dag geopend van 4 uur 's mid-
dags tot 3.00 uur 's nachts.

Intieme sfeer.

Uw gastheer en gastvrouw
Henk en Ans Sietsema

Stationsstr. 11, tel. 02507-7904, Zandvoort

Hestaurant

OE HANEEALK
SMAKELIJK ETEN

Chef kolc

R. Duin
de eigenaar

Exclusieve
keuken.

Bi] ons uit eten,
iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPL.EIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS

•••«••«••«••NMMMMM* IIIIINt

Bloemendaalseweg 35 (naast postkantoor),
Bioemendaal, telefoon 023-267374.

: 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruiloften

en diners.

Alle gerecliten kunnen afgehaald worden.
Onze gasten moeten tevreden zijn,

niet goed geld terug.

EIG. P. D. WONG.

E3

DANSEN EN DINEREN 70 MTB.
BOVEN DE ZEESPIEGEL
Soirees vrij., za. en zo. 19.30 uur
m.m.v. het orkest Pred Stüger In.

het panoramarestaurant.
Zondags matinee 15.00 uur.
In Oolflrama: dolfijnen- en zee-
leeuwenshows, dagelijks 10.30 ' 12
- 2 en 4 uur. Avondshows OP dl.,

vrij. en za. om 9 uur.
BOOWES PALACE
Zandvoort, tel. 02507-2144.

BOUWES PALACE
Zandvoort. 02507-2144.

•nwmm r

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie > Rotïsserie Fran$aise SaüeaManger „La Reine" - Patisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

Advertaren heeft succes

HET VOORDELIGSTE ADRES VOORAL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VIHYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uft het bulten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

Vrijdag koopavond van 7-9 uurin ons centraal-magazijn.

TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL IVlAOA/iLIN, Benncbroel:erdi.1k 205b, Cruquius, Haarlemmermeer.

telefoon 023-283437. L<et op juiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrieterrein,
maar voorbij Signode, le nieuwe weg links, de middcnioods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten VrMd.'-.g koopavond van 7-9 unr.

Haarlem
Kleine Houtweg tl,

telefoon 023>8I3I10.

's Maandags gestoten.

Haarlem
TesseiBchadepletn 8,

telefoon 023-315674.

's Maandags gesloten.

iJmuiden
Lange Nieuwstraat 184,
telefoon 02550-13120.
'a Maandagc gesloten.
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FEJA KEUKENS

Wü nodig:en u uit om een bezoek te brengen aan onze showroom.

FEJA KEUKENS ZIJN EFFICIËNT, MOOI, MODERN,
VAN HET ALLERBESTE MATERIAAL.

FEJA heeft altijd een keuken voor uw budget

Zwanenburgerdijk 495, Zwanenburg. Tel. 02907-3837.

Dagelijks tot 6 uur. Vrijdag koopavond 7-9 uur.

Zaterdags tot 5 uur.

KEUKEN wordt weer LEEFRUIMTE
Menige hulsvrouw en nu ook — In deze geëmanci-
peerde tijd — menige liuisman kan moeüük haar
of zljn ergernis onderdrukken als zy geconfron-

teerd worden met de ideale keul;en zoals ze staan
afgedrukt in deze dure folders. De keuken die

daarin wordt afgeschilderd lokt op de spiegelzaal

van het palels In Versailles, zo groot van afmeting:

een keuken waarin Je alles tegemoet schittert.

Nauwelijks wordt gedacht aan de doorsnee keuken,
onder meer In de 19e eeuwse wUken of de wat ver-

ouderde huizen, waarin de keuken het beperkte

: maatje 2 x 2,5 m. heeft.

Nu richt de fabrikant zich duidelijk met deze keu-
ken op de mensen die het kunnen betalen: de be-

'

woners van huizen ia de vrije sector. De keuken is

uitgerust met een apparaten-galerij waarin alles

overzichtelijk is ondergebracht. Meestal worden
de wanden bekleed met deze apparaten en daar-
boven welige kastruimte in uniforme kleuren.

Ook komt het „blok" In het midden van de keuken
steeds meer voor: een soort counterbar waarin
alles is ingebouwd onder handbereik.

Niettemin is de tendens aanwezig dat de keuken
weer leefruimte wordt. Enerzyds brengt de fabri-

kant dan ook de open keuken op de markt als een
geïntegreerd deel van de woonkamer. BIJ eters of

bezoekers Is het dan mogelijk het gesprek voort te

zetten zonder zich In een aparte ruimte voor de
bereiding van de maaltijd ot de hapjes af te zon-
deren. De gast hoeft dan ook niet alleen te biyven.

Deze open keuken heeft dan ook een uitvoering,

die aansluit bU de aankleding van de woonkamer:
hout en steen komen veel in deze ontwerpen voor.

Anderzijds ziet men weer de houten eettafel ver-

schijnen In een wat „klassieke" keuken of een bar
met krukken in de keuken die by De Witte Tor-
nado ten tonele wordt gevoerd.

Daarbij krijgt het afzuigsysteem steeds grotere
aandacht. Het Is nu eenmaal niet zo gezellig om
in een „overgecondenseerde" keuken of kamer met
allerlei kookluchtjes te zitten. De veiligheid rond
het fornuis en de elektra beleeft in het moderne
keuken-tydperk zyn hoogtepunt. Daarby gaat men
uit van de keuken als „werkplaats" waar met gas,

brandbare oliën, elektrische apparatuur en water
wordt gewerkt. In de ontwerpen wordt daamee
omzichtig omgesprongen. En dat Is iets wat in de
minder-modem uitgeruste keuken wel kan worden
verbeterd. Zo heeft het keuken-tydperk toch ook
zyn voordelen voor ode bewoners van het oude
huls. In eerste instantie kan men verbeteringen
aanbrengen die de veiligheid in de keuken ver-

groten.

200,-TOT350,-OPGASFORNU1ZEN
Ook inbouw

ATAG met grill en ingebouwde draaispit van 998,— voor G78,-

ETNA, bruin, oranje, groen, geel van 745,— voor 475,-

ETNA met grill en ingebouwde draaispit van 1095,— voor 727,-

GASPOBNUIS vanaf 350,-

GASKOMFOREN
Aardgas en Bulagas met ruim 100,— korting.

. ATAG, ETNA, PELGRIM, BENKAAD enz.

GEISERS
FASTO .VAItLANT, speciale mccnecmpr^js met inruil oude geiser.

WASEMKAPPEN
ATAG van 385,— voor 229,— .als de beste in de Consumentengids.

NEFF van 410,— voor 249,—.

LANDELIJK ERKEND GAS- EN WATERFITTER

^"ZFlNTEIM
GiL-,oiraat 31 (bü V & D) — Telefoon 312460.

FEESTELIJK
ENI

tweedepand vrijdag 25 aprii

" N/l

''f

NU 600 M2 VERKOOPRUIMTE OP DE KOUDEHORN NU NOG MEER MEUBELEN EN TAPIJTEN

MEENEEMTAPIJT
op zware foamrug, 400 breed.

Woonmarktprijs 69,

—

nu 34,90 p

'n

fn bruin en groen.

Woonmarktprijs 89,

—

nu 74,00 p

„MALLE BABBE"
vol shag berbertapijt, 400 breed,
zuiver scheerwol. Woonmarktprijs 216,-

gratis gelegd.

nu 169,- p.

„ELLEN"
effen nylon velours, 400 breed, op zware
foamrug. Woonmarktprijs 118,—

nu 89,50 p.m.

200 breed. OPENINGSPRIJS

9,90 p. m a

(eerlijk eiken), geschikt voor kleuren T.V.

Woonmarktprijs 395,

—

nu 325,-

3-,2-EN1-IITieMIMTiE
compleet met armleggers, ijzersterke

epinglé-stof. Woonmarktprijs 1290,

—

tafel met 4 stoelen, zwart essen
OPENINGSPRIJS

09

WOONHARKT
'

1

;i

Koudenhorn 40 en 42 - Haarlem
t.o. Catharijnenbrug
telefoon 322125 - Buslijn 77



35 DONDERDAG 24 APRIL 1975

II'

VAUXHALL BIEDT
350 GULDPI MEER

m^ÊM .^fl^^. .^Mk^ ^_-__^ ^HIHB Aft HH ^^Ê^^^^^^x.. De yaak is .<;imne1. U stant in uw auto enriidtDe zaak is simpel. U stapt in uw auto en rijdt

naar ons. Wij doen dan een bod op uw huidige

wagen wanneer u bij ons een nieuwe
Vauxhall VIva, Magnum, Victor,

VX 4/90 of Ventora koopt. U zult

'"'nN I^ ontdekken dat wij niet kinder-

// jr achtig zijn met ons inruil-bod.

/y A Dus doet u een goeie zaak.

f En die zaak wordt nog beter voor u
i"ndat Vauxhall nog eens 350 gulden

, L'Mra overmaakt op uw eigen bank- of
II ii- rekening. Bovenop onze inruilprijs

dus.

En dat is een geweldig aanbod natuurlijk.

Net zo geweldig als rondrijden in een

nieuwe Vauxhall.

Kom dus snel praten. Tot 31 mei a.s. kunt
11 dubbel en dwars profiteren.

VhuxhallSli
General Motors slaaf erachter.

Uw Vauxhall/GM Ranger/Bedtord doaler:

II

VAN LENT -VAUXHALL - BEDFORD
Raadhuisstraat 49-65, HEEMSTEDE. Tol. 023-281 550'
Hecmsteodsa Dreef 261, HEEMSTEDE. Tel. 023-281 550'
OosteinderwegllO, AALSMEER. Tel. 02977-20990
Kam. Onnesstraat 1S, ZANDVOORT. Tel. 02507-5346
Fminavnng mogelijk via het GM ACN'Plan.

Tl
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BOOGAARD
DOE-HET-ZELF-MARKT
Ophelialaan 1<2, Aalsmeer, telefoon 02977-24456.

Wij kunnen u het meest uitgebreide sortiment leveren in

kant-en-klaar tuinafschermingspanelen. Alles reeds gecreo-
soteerd.

— SCHARENHEKKEN
— GEVLOCHTEN SCHERMEN— RUSTIEKE SCHERMEN

. .
— DUO-SCHERMEN

Levering uit voorraad, eenvoudige plaatsing.

DE KLEINE ZAAK MET GROTE MATEN

EN OOK MET PERSOONLIJKE BEDIENING.

KLEINE HOUTSTRAAT 20 HAARLEM

TEL. 023-321285
ITALIAANS SPAANS — PORTUGEES — FRANS

M?0reenpolitieman
isHaarkm^

öepcmidgeen Uooie'stad.

Haarlem een dooie

stad? Sprookjes! Voor een

Haarlemse politieman

valt er elke dag opnieuw
heel wat te doen. Heel wat

te beleven. Met mensen
van allerlei slag. In allerlei

-vaak onverwachte -

situaties.

In de binnenstad en

de nieuwbouwwijken,
in de stiUe Hout en in

levendige winkelstraten,

op de grote verkeersaders

en de industrieterreinen.

Overal staat de
Haarlemse politieman

klaar om z'n mede-
Haarlemmers van dienst

te zijn. Met de tact en het

overwicht die nodig zijn

om allerlei kleine

problemen tot een

oplossing te brengen.

Maar ook doortastend en

moedig als het gaat om
een confrontatie met de

harde misdaad.

Alles daarover lees

je in de krant „Politie

Perspectief", die je thuis

krijgt als je de bon
instuurt. Aarzel niet. Doe
hem vandaag nog op de

bus. Want Haarlem heeft

jou nodig!

POUTIEHAARUM

Om in Haarlem
politieman te worden,
moet je dan ook aan heel

wat eisen voldoen. Wie
weet ben jij een van de
weinigen, In dat geval

heeft Haarlem je hard
nodig. Haarlem biedt je

een baan vol afwissehng
die - zelfs al tijdens het

opleidingsjaar - goed
betaald wordt. Een baan

waaraan alle sociale

zekerheden verbonden
zijn.

Bonvoor iou ^

Stuur mi) informatiemateriaal, waariii

ik alles kan lezen over salaris, toe-

latingseisen en toekomstmogelijk-

heden.

D Stuur mij liever meteen het sollicitatie-

formulier.

Ik ben tussen de 17 en 21 jaar, heb
een MAV'O-diploma ofeen daarmee
geli)kgc3telde opleiding.

D Ik ben tussen de 21 en 28 jaar en heb
(tenminste) enige jaren voortgezet

onderwijs.

D Ik ben 1.70 lang (of langer!) en heb
een goede gezondheid.

Naam
Adres ,

Plaats -
Opleiding -,

Leeftijd

.

Invullen en in gesloten envelop opsturen

aan: de heer ]. J. van der Zwan, Bureau
Personeelsvoorziening Gemeentepolitie»

Binnenhof 19, "s-Gravcnhage.

- TECELCENTRUM m
„DE SCHUILHOEVE"
NIEUWE MEERDIJK 98, BADHOEVEDORP
• EXCLUSIEVE M02AÏKTEGELS
• EXCLUSIEVE PORTUGESE MARMER KOLLEKTIE
• ZEER GROTE GEDECOREERDE WANDTEGEL

KOLLEKTIE
• GROTE VLOERTEGEL KOLLEKTIE
UNIEKE AANBIEDING
hard gebakken ongeglazuurde
FRANSE PLAVUIS, gebakken uit de aa ^j- a
Gironde klein ! ! 0J,l3 peillBL

Openingstijden: Dagelijks van 10-17 uur
(ook op zaterdag!).

ZONDAG SHOW van 12-17 uur.

«JMlMHlBaMM——

MATRASSEN-
CENTRALE

WU maken uw stoel-.

boot- en carnvankussens
üi elke gewenste mmn.

Snrphatlpark IB, A'flara,

lelcloon 020-717887.

Ook te bestellen op ons
mngnzUn Herenweg 47.

Leimuiden, tel 01721-8809

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-
werend, zakken van 50 Itr

23 kg, prUzen incl. BTW
en franco huls.

3 zakken ƒ 16,55 p. zak
5 zakken ƒ 15,75 p. zak

10 zakken •ƒ 14,45 p. zak

Grote korting op dleren-
voedsel en -benodigdheden

DOGGER
Sclilnkelfcade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516.

Uit ontzag voor uw lange
armen hebben wU
OVBBHEMOEN MOUWL. 7

in voorraad. Zells het gehele
hemd Is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat
extra knoopje niet vergeten
IB.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPEERINGS
heren- en juniormode.
Hoofdstraat 178, Hlllegom.

Puur SisaI
Zo simpel als de grond waarop het gegroeid Js. En daarom ook zo
helemaal voor het interieur vau deze tijd. Dat best iets eigens mag
hebben. En vooral niets gekunstelds. Vandaar de keus uit berber,
bruin, steenrood, wit en zwart.

miSf^lfft Puur sisal wordt geleverd op 400 cm br. I15fj"

VAN BAKEL INTERIEUR

BINNENWEG 41 -HEEMSTEDE
Telefoon 281969.

Alleen bij

(tntuh
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, lalels,

stoelen, boerenantiek,

leuke verlichting,

Perzische tapijten en
oud koperwerk.

moet u beslist eens bU
ons komen kijken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Jullanalaan 9,

Uithoorn.

Tel. 02975-68455 ol

02974-509.

Iedere dag geopend van
12.00 tot 18 on uur ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.

Dinsdags gesloten.

WONINGRUIL

Aangeboden:

GKOTE l-KAMEKFLAT
' Ie etage, goede stand,

BuitenveWert-Amsterdam,
incl. cv. 4- servicekosten

ƒ 410,—.

Gevraagd:

EENGEZINSWONING
in Heemstede, Bloemen-
daal. Bentveld, Zandvoort
of omgeving.

Telefoon 020-442207.

SLEUTELSERVIGE
Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels

Volgens codenummer

!

TEL. 023»28048a
Biiinenweg 73. Heemstede
Zaf?rdag 's middags gesloten

Handgemaakte

eiken meubelen

welke u nog nooit

gezien hebt

want door eigen ontwerpen
enig in Nederland,

Tevens veel antieke kasten,

kisten etc.

Bezoekt onze oudhoUandsc
toonkamers,

ANTIEKBOETIEK
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65, Aalsmeer.
Telefoon 02977-24429.

HANDWERK
EETKAMERTAfELS
WÜ maken ze voor u.

AII«éD
Sohagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

I,.P.G.-INSTAtLATIES

dlv. merken, o.a.

Rensolandl, Landi Hartcg,
Lovato en Tartarinl,

V.a. ƒ 875,— incl. B.T.W.
en Inbouw.

Noorderakerweg 160, Am-
sterdam, tel. 020-100509.

Wij zoeken voor zo

spoedig mogelijk

FLINKE VRL.

HULP
3 ochtenden p. week.

Eestaurant „CHAI/éT

HET WITTE HUIS"

Zeeweg 3, Overveen,

tel. 023-256057.

GEVRAAGD:

vakbekwaam en

aankc^mestd personeel
met enige ervaring in potplantencultures.

Potpfantenkwekerij Thijs Otfenhof

Plesmanlaan 140, Amsterdam.
Telefoon 020-156543.

PARKET-
VLOERENHODT

6J mm massief, vanaf
ƒ 25,— per m2, w.o.

Java teak, Cambala,
Merbau. Eiken. Panga-
Panga, Mahonie enz.

De grootste sortering

Door ons te laten leggen
voor bUUJke prijs.

Opknap vau bestaande
jvloeren.

TROPIC-PARKET
Teylingcrlaan 35.

Sassenheim, tel. 02522-

11355 of 03402-2091.

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMEBTAFELS

blnddlkte 5 cm droog hout,
scheurt beslist niet.

EIKEN MIMISETS
3 Stuks ƒ 195,—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,
125 X 65 cm ƒ 225,—
rond J. m. ƒ 325,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IPEREN.
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

ifmt

Te huur:

GESTOFFEERDE
KAMERS
in Aalsmeer, met gebruik

van keuken en douche.

Telefoon 02976-322.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, Büsenhout.

Vrydag tot 21.30 en
zaterdag tot 17.00 uur.

BROOKS
BREDKVERBAND
een gordel die uw breuk
geheel (in) kan houden.

Vraag inlichtingen of maak
afspraak.

BROOKS,
Stogel 25, tel. 249423,

Amsterdam.

Sonja zoekt
BIJVERDIENSTE
onverschillig wat.

Telefoon 02907-3265, Zwa-
nenburg.

BIELZEN TAFELS
wy maken ze voor u.

Set pisöcl^iil^

AUMn
Schagcheistraat 27.

Haarlem, tel. 023-327019.

NAAIMACHINEHANDEL

W.v.iA.
Ohmstraat 21 — Badhoevedorp

Telefoon 02968-3 12 8,

KOOP NU UW NAAIMACHINE
ZIG ZAG MACHINE vanaf ƒ 348,-

Maakt siersteken, knoopsgaten, zet knopen
aan, werkt stof af enz.

Met 3 jaar garantie! Vraag demonstratie bij

u thuis. Levering diverse merken
huishoud- en Industriemachines.

DEN DEKKER
AANNEMER VAN

SCHILDERWERKEN
Ook voor meerjaren-plan met
gesprefde onderhoudskosten.

SPECIALIST IN WANDBEKLEDING

— ZONNESCHERMEN
— ALUMINIUM ZONWERING
— ROLGORDIJNEN
— VLIEGENDEUREN
— VLIEGENHORREN
— OPROLBARE HORREN— VOORZETRAMEN

Vraag vrijblijvend prijsopgave!

BADHOEVEDORP CHR. HUYGENSSTR.U
• Telefoon 02968-4526
• Telefoon 025-32109"
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Wielerronde in Noord nu reeds een sukses

Zandvoort-estafette wordt
weer traditionele stratenlooü

(Adv. Ingez. Meded.)

üw vertrouwd adres voor

PIANO'S

tevens . Takknndig: stemmen ,\

pn repareren. '

Piahospeeiaijsf

DE JONG
Rijksstraatweg, 67 ~ Haarlem.
Telefoon 023-263081.

ZANDVOOET— Als zaterdagavond,3 mei de voorzitter vaii het plaat-

selijk komitee vieringr koninginnedag: en bevrijdingsdag de lieer, G. van
Elteren op de Grote Krocht om precies zeven uur het startschot geeft
•van^de Zandvoort Estafette voor dames, betelcent dat, dat het spor-
tieve evenement voor, de vijftiende maal in Zandvoort Estafette voor
a? vijftiende maal in Zandvoorts dorpsstraten wordt gehouden. Drie
kwartier na de start van de daïnes mag Joop Vissers de handeling
herhalen, die hij verrichtte op 10 augustus 1946, toen hij als initia-

tiefnemer het startsein gaf voor de eerste Zandvoortse estafette,

waarin tien ploegen uit Zandvoort en wijde omgeving deelnfimen. ,

Tot 1960 is de Zandvoortse Estafette een
jaariykse traditie geweest. Om precies te

zijn tot 27 april 1960, toen het Icomitee

Zandvoort Estafette besloot zyn mandaat
ter beschikking te stellen..

Het was het resultaat van een door het
komitee In 1958'gehouden enquête onder
alle verenlglngfn, die tot dat jaar had-
den deelgenome» aan de estafette. Uit
deze enquête kwam naar vorenl^ dat voor
de vpetbalklubs een training gericht op
een dergelijke manier van hardlopen en
ontwikkeling vtm het uithoudingsvermo-
gen niet meer voldeed. Reden waarom
reeds jarenlang tal van bekende vereni-
gingen ontbreken.

Genadeklap

Nederlands Hervormde Kerk ^

10.30 uur: Ds. C. Mataheru. Bedlening
Heilige Doop en bevestiging- diaken. ,

Jeugdhuis 10.30 uur: Jeugdkapel. Astrid

Wiersma en ïltia Gebe." , .

Gereformeerde Kerk
10 uur: Kandidaat P. L. .Bakker te Am-
stelveen. 19 uur: N, Wijngaarden'te ïlw.

Vennep. . .

R.K. Kerk '

' ' ^

Agatha 11 uur; Eucharistieviering met
medewerking van dames- en herenkoor.

Thema 'Ik ben de weg, de waarheid en
het leven'. - /
sykerk Noord 9.30 uur: Stille viering.

Nederlandse Protestanten Bond
10.30 uur: Drs. W. Chr. Smits, NJI.'pred..

te Edanu . ^ '

Nieuw Apostolische Kerk
Tot nailere aankondiging Madoerastraat
1, Haarlem-N., zondag 9.30 en 16 uur,

woensdag 20' uur.

,Ned. Chr. Gem. Bond
Voorlopig geen samenkomsten In huize
'Pnipi'. Nadere inlichtingen tel. '4778.

Jehova's Getuigen
Inlichtingen D. v. d. Pluim, -Paradijsweg

16, tel. 6812.

Volle Evangelische Gemeente
ledere 'dinsdag 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat -15.
,

Een laatste poging om de stratenloop
voor Zandvoort te behouden deed het
'komitee in miiart 1960. 'Buim tweehon-
derd verenigingen werden aangeschreven
met een opwekking tot deelname aan de
dat jiar'te houden loop. De estafette zou
gered zijn als er vijftien verenigingen
jxïsitlef zouden reageren, maar slechts
zes verenigingen schreven in en- dat be-
tekende de genadeklap voor de Zand-
voort-estafette.

Op 11 juli 1959 was Zandvoortmceu'wen
winnaar geworden van de laaèste esta-
fette, die- overigens niet gelopen werd op"
het gebruikelijke parcours: Grote Krocht
- Haltestraat - Kostverlorenstraat -
Haarlempierstraat - Grote Krocht. De
Zandvoortmeeuwenlopers, H. Halderman,
A. Halderman, C. Schweinsbergen, R. EI-
lenkamp en K. C. Drayer hadden elk '

dertienhonderdvüftig meter afgelegd over
het Raadhuisplein - Kerkplein - Kerk-
straat - Burg. Engelbertsstraat - Zee-
straat - Haltestraat en Raadhuisplein,
zy wonnen de wlsselbeker voor de derde

' achtereenvolgende maal en dat beteken-
de dat de beker in hun bezit bleef. Een

'>, prestatie die door DSB overtroffen werd.
' -. In de periode van veertien jaar slaagde

de Haarlemse voetbalvereni^ng'erin be'-

slag te lefegen op twéé wisselbekers.
De estafette-winnaars waren: 1946 Scho- .

ten; 1947 SDW; 1948 DSB; 1949 Zand-
voortméeuwen; 1950 .DSB; 1951 DSB;^
1952 DSB; 1953 Zandvöortmeeuwen; 1954
DSB; 1955 DSB; 1956 DSB; 1957 Zand-
vöortmeeuwen; 1958 Zandvöortmeeuwen;
1959 Zandvöortmeeuwen. ' ^

Misschien gaan we er een traditie van
maken om' de* estafette voortaan op Ko-
ninginnedag te houden'.

Wielerronde
Dezelfde dag organiseert Klaas Koper
's middags In Noord de wielerronde van
Zandvoort voor nieuwelingen en ama-
teurs, terwijl voorafgaand aan deze wed-
strijden de Zandvoortse jeugd in drie
wedstrijden gaat strijden om de prijzen,
welke ter beschikking zijn gesteld door
KLAP-KLUS.
Klaas Koper: 'Het aantal inschrijvingen
voor de race op gewone fietsen valt wat
tegen, maar ae wedstrijden voor nieuwe-
lingen en amateurs worden een groot
sukses. De ICNWtr heeft een maömum
aantal inschrijvingen voor ons parcoius
(Vondellaan - Van Lennepweg - A. J. v.

d. Moolenstraat - Vondellaan red.) be-
paald op Vijftig voor de -nieuwelingen en
tachtig voor -de amateurs. Voor beide
wedstrijden starten we met een vol 'en
tevens sterk bezet rennersveld.'

,

,'

Bij de nieuwelingen vinden we namen
als Bon de Weerd, John de Bie, Hans
Smit, Co.Balvert, Rob Bessem, Ron Snij-
ders, Jan Angel, Gert Anderloen en
Moeskops, terwijl de .amateurs sterk ver-
tegenwoordigd zijn door de renners Juul
Bruesslng, Ted Btom, Jan v. d. Horst,
Joop Brink, -^Bink Comelissen, Louis
Westrus, Peter Nieuwenhuls, Co Morrltz,
Marcel" Pennlngs, Ben /ten Thije, Ger
Slot, Dik Groen en Jan bakker.
De organisatoren hebben hosten noch
moeite gespaard on. een-^o'n aantrekke-

Autórally
iigln

lyk mogelijk ^programma te presenteren.
Met de wielerronde van Zandvoort is

men hetzelfde van plan als met de esta-
fette; namelijk het sportgebeuren jaar-

lijks terug brengen in de straten van,
' Zandvoort.
Voor 3 mei beschikt men over niet min-
der dan vijftienhonderd gulden aan prij-
•zengeld. In totail zijn er honderdvieren-
veertig geldpremies tijdens het koersen
te verdieneh. De totale kosten voor het
wielerevenement bedragen vierduizend
gulden. De helft van dit oedrag is af-
komstig van het komitee viering Konin-
ginnedag en Bevrijdingsdag, terwijl de
andere helft is bijeengebracht door wie-
Ierenthousiasten.

Konkurrciitie
Op 3 mei staat Zandvoort Noord overi-
gens in het kader van festiviteiten. In
sportfondsenba<J De Duinpan »worden
wedstrijden gehouden, terwijl op de voet-
balvelden van Zandvöortmeeuwen een
jeugdtoemooi plaats vindt. Bang voor
deze konkurrentie is Klaas Koper aller-
minst; want zo zegt hij: 'Het is juist ge-
weldig dat op een dag zoveel sportwed-
strijden binnen een straal van 'een paar
honderd meter gehouden worden. Daar-
door krijgen we ongetw;ifeld veel publiek,
want je.gajt nu eenmaal niet de hele
dag naar eenzelfde sport kijken, als er In
de buurt zoveel meer te doen is'.

De starttijdeh van de wielerwedstrijden
zijn a]svo]gt:'l2 um- tien- en elfjarigen
over twee ronden. 12.15 uur twaalf- en
dertienjarigen ovct vier ronden. 12.30
uur veertien- en vijftienjarigen over zes
ronden. 13 uur nieuwelingen over veertig'
ronden. 14.30 uur amateurs over tachtig
ronden. • i

Boekhandel

Coebergh

vernieuwd

Artsen: _
Huisartsenpraktijk Bauman-Mol: Dr.
B. Bouman, ' Koninginneweg 34, tel.

5600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de hulsartsen:
Anderson: 2058
Drehth: 3355
Flieringa: 2181

Zwerver; 2499

Tandarts:
Telefoon: 023-311233

Wijkverpleging:
Zuster C. Havers, Gasthuishofje 27, tel.

2791.

Apotheek:
Apotheek Schotsman, iBInnenweg 206,
Heemstede, tel. 288252.

Voor patiënten die niet over een eigen
vervoer beschllcken is na overleg met
de Inspekteur van de Volksgezondheid
vopr de geneesmiddelen In Noord Hol-
land een speciale regeling getroffen,
die door de behandelende ai-ts zal wor- .

' den uitgelegd.

Verloskundige:

Mevr. Chr. Oudshoorn, Linneausstraat
3, flat 2, tel. 4437.

Hulpdienst: i .;

"Teiefpon 023-243340
,

Dierenarts:
, . •

''

Bij afwezigheid van de gewenste arts
raadplege men uitsluitend telefonisch
de Veeartsendlénst ti. Haarleln, tel.

023-313233. .

Storingsdienst Gasbedrijf:

Telefoon 3737 - ook bulten kantoor-
uren. [

Polttic: 3043 ^ ^' '",• j' V

'

Brandweer: 2000 <

BURGERLIJKE,
STAND '

Zandvoortse aangelegenheid

Op 3 met is het parcours achthonderd
meter lang en moet door de dames een-
maal en door de heren twee maal wor-

- den .afgelegd. Het parcours: Grote Krocht
- Louis Davidsstraat - Prlnsessenweg -

Koainglnneweg - Grote Krocht. De Jury
bestaat uit de oudgedienden Joop Vissers
(organisator), Gys Keur en Joop Kom-
lossy (medewerkers), Jan v. dfBos (deel-

nemer) en Ely van- Petegem (sekretaris
Zandvöortmeeuwen). '

'

Verwacht organisator Klaas Koper, dat
' de estafette voor Zandvoort weer gered
is? 'Ik ben ervan overtuigö, dat de esta-
fette in de voor ons liggende jaren we-
derom een traditie zal worden. Dit Jaar
Is de estafette daarom zo "Interessant,

omdat er voor het eerst in de geschiede-
nis van de > Zandvoort-estafette louter
Zandvoortse verenigingen deelnemen.

ZANDVOORT — De autosportvereniglng
Sandevoerde organtseerp in samenwer-
king met het oranjekomitee op 30 'april

1975 haar jaarlijkse autorallv. .

De-^lengte. van de, rit Is 30 km en wordt
gereden in de gemeente Zandvoort'. Start

eerste deelnemer 20.01 uur, vanuit hotel

Keur Zeestraat 49 Zandvoort. De priJs-"

uitreiking vindt plaats in hotel Keur
direkt na afloop van' de rit. Dit Jaar
wordt het een pÖleniit met een eigen re-
glement. Het Inschrijfeeld bedraagt

^

ƒ 10,— per auto, het 'aantal Inzittende

voor deze rally is vrij.

Gelegenheid tot Inschrijven kan ge-
schieden aan de inschrijftafel die op
de, dag van de rafly is geoiJend vanaf'
19.00 uur in hotel Keur Zeestraat 49,

Zandvoort.
Voor nadere inlichtingen: N. Paap, NIc.

Beetslaaa 46, Zaadvoort. Tel. 020-112284.

HAARLEM — Boekhandel H.-. Coebergh
in 1892 begonnen ine ,de Grote Hout-
straat en rond de eeuwwisseling verliulsd

naar de Gedempte Oude Gracht 74,in
Haarlem, heeft liet Interiem- totaal v''er-

nieuwd, waardoor een veel overdclltelij-

ker optelling Is bereikt.

Niet alleen staan de boeken nu op oog-
hoogte, ook is alles In afzonderlijke afr
delingen ondergebracht — met onder
meer ruimten voor, sociologie, psycholo-
gie, godsdienst, planten- en dierenwereld,
kookkunst. Nieuw is de verkoop van tijd-

schriften. Boven Is een ultgcöreld anti-
quariaat ingericht.

Ter gelegenheid lan de metamorfose die

de boekhandel, heeft ondergaan werd
vrijdagmiddag een receptie gehouden,
die door ongeveer tweehonderd belangr
stellenden werdbezocht.

(Adv. Ingez. Meded.)

BOEKHANDEL H. COEBERGH

PENCUIN CORNER
Ged. Oudegracht 74, Haarlem.

Nieuw modehuis in Haarlem

Aristocraat üon de Tremony Hïll

Op één na

de mooiste
HILtEGOM — Zondag 6 april vond in

de volllnghal van de fa. Verdegaal te

Hillesom de jaarlijkse cJiibmatch plaats
van de Kynologen-olub Kennemerland.
(Verleden Jaar werd echter vanwege do
benzinedlstributie en het zondagsrijvcr-
bod de clubmatcb afgelast.)

Ingeschreven waren ± 200 honden uit

geheel Kennemerland en vèr daar bul-
ten, verdeeld over tientallen rassen.
Ze werüen gekeurd door een vermaard
korps, bestaande ui* 3 keurmeestcressen
en 2 keurmeesters. Eerst ppr ras en ver-
volgens per groep. Er waren 8 groepen,
t.w. Herdershonden, Waak- en Verdedi-
glngshonden. Terriërs, Dashondea,
Windhonden, Gr. Gezelsch. honden,
Jachthonden, KI. Gezelschapshonden.
Nadat van elke groep de beste was ge-
kozen, gingen ook deze honden weer te-

gen elkaar om aldus te komen tot de
beste hond van deze clubmatch. .

Primus interparis werd dit keer de
pointer (jachthond) van de heer Hooge-
dijk uit Amsterdam genaamd 'Whltefield
Umbra'. 'Eervolle tweede, tevens beste '

zelfgefokte Werd de boxerreu Aristocraat
of the Premony Hlll, fokker-eigenaar de
heer J. A. Hartman, Kostverlorenstraat
43 te Zandvoort. Deze boxer werd op de
vorige door de Kynologenclub Kenne-
merland georganiseerde clubmatch in
1973 beste hond van de tentoonstelling.

Gemeentepolitie

afd. voorlichting
Over huisnumrarring gesproken, hebt u soms ook zo'n moeite met het vinden
van een bepaald huisniiminer?
Volgens artikel 15 i.v.m. artikel 6 vau de Algemene Pohtie Verordening van
Zandvoort is de eigenaar, de belieci'der of de huurder van een perceel ver-
jjliclit te zorgen, dat het daai-op ^eiilaatsle huisnummer vanaf de openbare
weg in een goed leerbare btaat onderhouden- on nichtbaar blijlt, lerwul de
cyfers, welke de nwnraers vormen, een mininium-hoogte van 10 cm moeten
hebben.
Als we zo eens in onze gemeente rondkijken, dan komen we tot de konklu-
sie, «lat 'lüeraau wel het één e ander ontbreekt. Vernield voorsolirlft wordt
door vele eigenaars of huurders van percelen niei nagekomen. Dit is niet al-

leen strafbaar, maar het kan ook buitegewoon la&Ug zyu! Denkl u eens aan
de PTT-besteUer, die zich soms sul zoekt naav een bepaald pcroeehiummer
om zijn brieven af te kunnen leveren.

Ook kan er in sommige gevallen erg veel van aflmngcn, dat het huisnum-
mer duidelu'k leesbaar is aangebracht, als we denken aan doktoren en per-
soneel der GG & GD-ambulance, die soms grote moeite hebben om er ach-
ter te komen, m welk perceel hun hulp gevraagd is. Het perceelnummer ont-
breekt dan of gaat schuil achter één of ander voo rwerp. Er zijn nog vele

andei-e voorbeelden te noemen, waarbij een duidelijke hiiisnummermg on-
ontbeerlijk is.

Met name in Bentveld en aan de Boulevard Paulus Loot — doch ook elders

in de gemeente — zijn de huisnummers soms onvindbaar, vooral biJ duister-

nis!

Laten wc allen — als eigenaars, belieerders of huurders van percelen in on-
ze gemeente — er aan medewerken, dal de klachten over de ontbrekende of

onduidelijke huisnummers tot het verleden gaan behoren. Zoals reeds eerder

is gesteld, ziJn we daartoe verplicht en niet alleen omdat dit in de Algemene
Politie Verordening staat, maar meer nog omdat we daarmede een ander
oimodlg zoeken besparen! Het kan ook in uw eigen belang zijn.

Bekuk uw eigen huisnummer eens vanaf de openbare weg en bepaal dan
voor uzeU of dat duidelijk en vooral goed zichtbaar is. Zo niet, dan weet u
wat u te doen staat.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden

zijn als volgt:

Vrijdag 25 april 2.34 -- 14.59 •

Zaterdag 26 april 3.21 — 15.44

Zondag 27 april 4.04 — 16.28

Maandag 28 april 4.46 — 17.11

Dinsdag 29 april 5.29 — 17.56

Woensdag 30 april 6.13 — 18.41

Donderdag 1 mei 7.01 — 19.30

Vrijdag 2 mei 7.49 — 20.23

Springtij: 28 apriL
Doodtij: 5 mei.

Voor .liet berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bU bovenstaande
uren 8 uur en 3 mhiuten by te tellen.

Spektakelkabaret
-I

UAARLEM — Het optreden van spcktakcikabarct Tum Turn in Ilaarlohcim op
zaterdag 26 april en zaterdag 3 mei staat in het teken van een afscheid. Eind mei
komen n.1. de , slopcr.shamers en dan zal voorgoed dit door het publiek cii de
kabarets zo gewaardeerde téater tegen de vlakte gaan. Nog éénmaal zal men de
intieme sfeer met een kabaret kunnen ondergaan van Ilaarlohcim en dan zal alles

een herinnering zijn. Waarschijnlijk zal kabaret Tum Tum zelfs het allerlaatste

kabaret in Haarloheim zUn omdat er nog geen oplossing is gevontftn voor een goede
voortzetting in het vernieuwde Bavogcbouw. Tum Tum een kabaretgrocp uit

Enschedé vestigde in 1972 alle aandacht op zich door met groot overmacht Camc-
rctten Delft te winnen. Een nieuwe Neerlands Hoop schreef de vaderlandse pers.

Inderdaad in bepaald opzicht, want Tum Tum heeft dezelfde onomwonden
direkte stijl waarin de gepolijstheid van presentatie ver te zoeken is. Overrom-
pelende akts ook, maar voor de rest gaat de vergelijking met Necrl.-ind!, Hoop mank.
Hun aanpak is anders. Voor liet nieuwe programma k«am er een nieuwe pianist/

organist Martin Wulff en een drummer Kcnè Oldcnkortle. Voor Tum Tum kwam
Jos van Beem maken nog steeds Tum Tum. Ook In Haarlem was hun succes groot,

'spcktakcikabarct' te staan. Het in Delft zo toegejuichte duo Jeroen llendriksen en

Het' Haarlems Dagblad schreef boven de recensie 'Kabaret voor Lekkerbekken'. Een
gevolg was een serie optredens in Kleine Bellevue in Amsterdam. Het nieuwe

proganuna kreeg de benaming 'Stilte voor de storm'. Voor de laatste keer kan men
het charmerende cffckt van Icater Haarloheim ondergaan, dan valt hel doek.

Kabaret Tum Tum.

Geboren buiten de gemeente: ,

Wendy Ellsabeth Brigitte, dv Willem
Hugo Dublos en Johanna Knegt; Bas^
tlaan Peter, zv Bob Kersten en Maria
rvancisca Euphemia Lurvink.

Ondertrouwd: ^
Franoiscus van der Ploeg en Petra Bol.

Overleden buiten Ae geineente:
Gerardus Wlllebrordus Kokkelkoren, oud
64 Jaar, gehuwd, geweest met Aatonia
Johanna Magdaliena Kokkelkoren; Cor-
liells Koper, oud 61 Jaar, gehuwd iftet

Emma vah den Heuvel; Klaartje Visser,
oud 79 Jaar, gehuwd met Jan Zwemmer;
Trijntje Kerkman, oud 82 jaarj gehuwd
geweest met Willem Molenaar; Hendrik
Johannes van der Walle, oud 30 Jaar.

HEEMSTEDE — Vrijdag heeft Débbie
Mattesl aan de Wagenweg 94 te Haar-
lem haar grand bowtfque geopend in^Jiet
voormalige pand van Claudia Straeter,
die een nieuw onderkomen heeft gevcm.'
den in de Grote HoutHraat.

Öeze tweede damesmodezaak is mogelijk
en volgens Debble Maltesi noodzakelijk
geworden vanwege het grote sukses, dat
zil in Zandvoort oogst met haar in mei
van het vorlfe Jaar geopende 'Lady M'
aan de Bouwes Passage 8.

'In de Passage zUn wiJ in de ruimte erg
beperkt en in' een Jaar tijd heb ik zo'n
grote klantenkring feekregen, dat ik wel
tian een tweede zaak moest. Aangezien
ik veel Wanten uit de direkte omgeving
•van Zandvoort krijg Is de Wagenweg in

Haarlem ..voor «}ij een prachtig punt om
een tweede zaak te ofienen' aldus Debbie
Maltesi, die door Iaat schemeren dat ziJ

mogelijkheden ziet voor' de realisering

van een derde modezaak in de regio.

'Maar eerst moet ik afwachten of 'Debble
Maltesi' net zo'n sukses wordt als 'Lady
M'. ;

Het eerste sukses heeft Debbie Maltesi
naar onze mening met haar nieuwste
aanwinst al geboekt, wy doelen' met dit
sukses, op de zaak zelf, die beslist een
aanwinst voor Haarlem en voor de Wa-
genweg In het bijzonder betekent. De
fraai uitgevoerde witte gevel met voor
'de lumeh van de eerste etage een drie-
tal fel gekleurde Ivüfeltjes doet bijzonder
goed en vrolijk aan. Het interieur beant-
.Wo..rdt volledig aan de hoge verwach-

tingen, die men by het aanschouwen
van. het vooraanziclit van de zaak krijgt.

Rekken volgehangen met rokken, blouses

en broeken ziet men niet. De kollektle

is keiuig achter louvredeuren, die de
.gehele zijwand van de zaak beslaan op
overzichtelijke wiJze uitgestald.

Via een Hft lierelkbaar is de eerste ver-

dieping, waar mantels en avondjaponnen
zijn ondergebracht Op deze etage wor-
den tevens voor- en najaarsshows geg^
ven. Klinkende modenamen als Pierre

Gardln en Louis Ferrot (dit laatste merk
brengt Debbie Maltesi ekskluslef in
Haarlem en Zandvoort) 'komt men veel-

al bij Debbie Maltesi tegea
Overbodig te zeggen, dat de modebe-
wuste Vrouw ongetwijfeld haar weg zal

weten Ie vinden naar de Wagenweg 94.

Films over

bevallingen
ZANDVOORT — De werkgroep pre- en

postnatale edukatie, geeft op 24 april om
20.15 uur in het Gezondheidscentrum

aan het Beatrixplantsoen filmvoorstel-

lingen Dttii ccïi fcliittscfic bevalling en een

bevalling thuis. ,

Alle aanstaande moeders zijn met- hun
echtgenoten welkom, hi d pauze zal de

firma Prenatal een keur van artikelen

tonen.

Inlichtingen over de werkgroep pre- on
postnatale edukatie geven de dames
Oven3elt telefoon 6900, Kleijn telefoon

2880 en Oudshoorn telefoon 4437.

\

L^s in kruiden
ZANDVOORT— Vrijdag geeft een groep

deskundigen een demonstratie- en

oetenlcs In de wereldwinkel aan de

Kleine Krocht 3.

Van kwart over negen tot half twaalf en
van kwart voor twee tot half vijf wor-
den aan de hand van dia's en kook-
demonstraties de kruidengehelmen ge-

openbaard.

Tevens wordt gedemonstreerd hoc op
eenvoudige wijze een kruidentulntje kan
worden aangelegd.

Degenen die deze voorlichtingsdag wil-

len mee maken kunhen zich richten

tot de heer A. de Vries, Hogeweg 60, te-

lefoon 5927.

Zaterdag

bloemencorso
KENNEMERLAND — Aanstaayide s.atcr-

dag 26 april wordt hei ZSsfc 'Bloamen-
cono Bollenslrcpk' gehouden. Het corso

start Meer in Haarlem viaar zal dit jaar

niei eindigc7\in SasKeuhciin doch vi

Noo<-dmijk.

Vertrek uit Haarlem 9.50- uur (Nassau-
laan). aankomst Sassenhoim CWarmon-
derdam) 16.00 uur, met een rustpauze
van ongeveer 90 minuten in Bcnnc-
brock. Tussen Sasseniioim en Noordwij k
zal "het cor.s0 via een geneutraliseerde

route naar Noordwijk rijden. Hier wordt
het met 'een rondgang van anderhalf
uur door de badplaats om 19.10 uur be-

sloten aan do Kon. Wilhelmlna Boule-
vard Palaco Hotel), 9ndcr andere met
een taptoe van de Koninklijke Harmo-
nie van 's Hcrtogenboscli, 's Avonds 26

april zijn alle corsowagens onder schijn-
werpers tentoongesteld op de Wilhelml-
na Boulevard.' Gedurende het weekend
blijft het grootste deel van het corso in

Noordwijk: een ander deel wordt in Sas-
senlielm tentoongesteld. De bezichtiging
is gratis.

Expositie
HEEMSTEDE — Wim Vellekoop expo-
seert van 26 april tot 25 mei In de Dor-
stige Kuil ' aan de Koedlefslaan 69,

Heemstede. Paul Jorritsma, hoofddocent
tekenen lerarenopleidüig Amsterdam,
opent de tentoonstelling zaterdag 26

april om, drie uur.
Daarna is de expositie te bezichtigen
op maandag van 20-22 uur, woensdag
van 20-22 uur en zaterdagvan 10-12 uur.

Programma
Konin-

ginnedag
8.30 uur: — Aankomst Haarlems Harmo-
nie Kapel (H.H.K.) bü Gemeenschaps-
huis.

9.00—9.30 uur: Muzikale rondgang.
9.00 uur: — Poppentheater MERLIJN
uit Haarlem geeft voorstelling voor de
kleuters ui gebouw 'De Krocht' (met
traktatie). '

9.30 uur: — Concert H.H.K. op Raad-
huisplein.

9.45 uur; — Aankomst 'Risoluto' op het

Raadhuisplein.

10.00 uur: — Officiële opening der fees-

telijkheden met een korte toespraak van
burgemeester A. Nawijn vanaf raadliuis-

• bordes. — Samenzang van het volkslied.

— HUscn der vlaggen der padvinders. —
Lossen van ca. 1.000 dulvqn.

10.30 uur. — Officiële opening LUNA-
PARK, Prinsesseweg', door burgemeester.

11.30 uur: — Aankomst paarden en rui-

ters bü N.S.-station voor de .door de
Zandvoortse Rijvereniging te organise-

ren 'slipjacht'.

13.00 uur: — Vertrek ruitcrsteet naar het

raadhuis onder muzikaie begeleiding van
'Risoluto'.

13.25 uur: — Aankomst bU het raadhuis
en officiële ontvangst.
14.00 uur: — Défilé en vertrek van de
ruiterstoet met muziek naar strandaf-

gangcn bü de Rotonde voor aanvang
'slipjacht' op het strand. — Officieel be-
zoek van burgemeester en comité-leden
aan tentoonstelling Kon. N.Z. Holi. Redd.
Maatschappij in reddingscliuur, Thor-
bcckcstraat.
14.00—17.00 uur: — Kinderspelen op de
Groe Krocht met muziek van de Zand-
voortse Muziekkapel. — Na afloop prijs-

uitreiking, ook die van de 'tuingrocp'

door burgemeester A. Nawun.
20.30 uur: — Lampionoptocht voor de
kinderen met muzikale begeleiding van
H.H.K. en 'Risoluto'.

21.00—22.00 uur; — Show Haarlems Har-
monie Kapel en 'Risoluto' op Grote
Krocht met taptoe.

In de avonduren: — Autorally, georgani-
seerd door Autosportvcreniglng 'Sande-
voerde'; start vanuit hotel Keur, Zee-
straat; pi'ijsuitroikliig aldaar om 22 00

uur.

Agenda
raad Zandvoort
ZANDVOORT — De agenda vav ilc

dinsdaaavond te houden raadsverciadc-

rinq. die om acht intr bcmnt ,op /ic(

gemeentehms ziet er als voipi uü-
Ondcnvijsaaugclegcnhodcn.

a. Aanvragen ex arl. 12 drr Inger-oiidcr-

wüswot 1920 t b.v de Bc.alrixschool:

b. Extrs-krcdiPl voor aaiiscliafflng van
meubcl';n etc. t.b.v. do openbare kloutor-

.school Hummoloord';

c. Aanvraag ex art. 72 dor lagor-ondor-

wijswot 1920 t.b.v. de Nicolaasschool

(bijz. 1.0.)

;

d. Aanvraag ex art. 72 dor laqor-onrior-

wijswet 1920 t.b.v. de Marlaschool ^b^)7.

lo.);

c. Aanvraag ex art. 72 der lager-ondor-

wijswet 1920 l,b,v. de Nicolna,sschool

(bijz. 1.0.) voor do aanscliaffing van
verdulstcrlng.'jgordiincn etc.

Grondtransactios.
a. Verkoop grond kavol E in het bestem-
mingsplan Noordbimrt.
Bestemmingsplannen.

a. Voorbereidlngsbcsluit kinderboerderij

annex manege Vijverpark,

b. Vaststelling bestemmingsplan 'Volta-

straat C.O.'.

Besluiten en eventueel heropenen van de
beraadslaginsson over voorstel nr. 55, be-

treffende de Nota 'Do toekomst van
Zuid-Kennomorland etc', •waarover de
stemmen In de vorige vergadering staak-
ten.

Vervanging kolkciizuiper.

Vervanging relnigingslnstallatio voor
grafmonumenten.
Garantie hypothecaire geldleningen .

Garantie rekening-courant krediet ;

Stichting Geestelijke Volksgezondheid.
Herziening rechten begraafplaats.

Aanschaffing van twee voertuigen t.b.v.

de brandweer.
Preadvies over brief Vereniging voor de

belanden van Nederlandse Circussen.

Garantie geldlening Schooladvies- en
Begeleidingsdienst.

Eenmalige sub.iidie openbare blbUothcek
en leeszaal.

Roudvi-aag.

y.'t
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De ZonnigsteAutoshow

M

CimWlER

Een zonnige show met
Simca, Chrysler en Malra.
Een show met vele voordelen
zoals de Simca 1301 Surprise
met z'n gratis extra's en de Simca
1000 en 1501 met schuifdalc. Op onze
show kunt u nader kennismaken met al

onze modellen waaronder ook de ver-
bijsterend veelzijdige Simca's 1100
en de luxueuze Franse Chryslérs.
Ze staan voor u klaar, ook voor
een uitgebreide proefrit.

U bent onze
gewaardeerde gast.

Welkom bij al datgoeds onderde zon!

Autobedrijf VERSTEEGE
Pakveldstraat 21 - ZANDVOORT - Tel, 02507 - 2345

,1

:-• o©
Leven is: de tyd gebruiken.

Vlctor Hugo (1802-1885)

Eu wanneer u dan de tijd gebruikt van

HORLOGERIE

C. WAAHING
HET KLOKKENHUI5 MET PIT

SOPOTAWEG 4 — TELEFOON 2S 07

by de Kostverlorenslraat.

Dan 2it u hplemaal goed, want dat is de Juiste tUd,

waar u altyd van op aan kunt.

Komt u maar eens kyken in zUn showroom.

't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling roet

eleotronische apparatuur.

BEKENDMAKING

De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat \ingaande maan-
dag 28 april 1975, gedurende een maand op de secretarie, bureau volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt het
ontwerp van het bestemmingsplan „Oranjestraat-Hogeweg" betref-
fende de percelen Hogeweg 47 t.m. 71 (oneven) en Oranjestraat 3
t.m. 19 (oneven)..

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schrifte-
lij kl bij de gemeenteraad bezwaren tegen dit- ontwerp Indienen.

ZANDVOORT, 18 apriZ 1975.

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn.

ilEESCENTRALEv,DEPURMER" b.v
Éi^SSi^i^hy,.. Geopendiederedonderdag-vrijdag-zaterdag-

Ij* ï rf wij verkopen vers Hollands vlees tegen

i i CROOTHANDELSPRIJZEN !

!

HIERONDER EENGREEP UITONZE AANBIEDINGEN

VLEES GEHAKT
half om half

500 gram 2,78

Kilo 4.98

Magere

Kilo

500 gram 3,88

6.98

Magere

RUNDERLAPPEN
500 gram 4,88 .

Kilo 8.98

Originele

LAMSBOUT
met klein beentje

500 gram 5,48

Kilo 9.98

RUNDER

BORSTLAPPEN
Malse

500 gram 3,88

Kilo 6.48

Kilo

SCHOUDER

KARBONADE
500 gram 3,68

8.48
Bwniww

Kilo

500 gram 4,98

8.98
Kilo

Mooie

RUNDER FiJNE

RIBLAPPEN
500 gram 4,98

8.98 Kilo

Mooi stuk

VARKENS-

FRICANDEAU
500 gram 5,28

9.48

HALTESTRAAT 3 - ZANDVOORT

dDURdDN WHIuKY ROSES '; >^ "iW 13a^

00KGLA$WERK!Veelal20^50% igoedkoperdanelders!

; IRISH
COFFEE
GLAS

BèènJ.TS'niaar:

LONGDRtNK
GLAS '

gèèn,3<95'maar:

I voort

LUXEWHISKY-SET

KARAF+
6GLAZEN
gèènJSvTS'inaar:

Restaurantl
modellen! I

BORRELGLAS

j99r69

PORT/SHERHY
GL'AS

lM 75 12^89

Wllntiesvan demaand! (slechtsbeperktevoorraad!

)

CÓTEDEVENTOUX 11^ COURONIME DE LA'REMME ,

De beroemds 'Mom Ventoux'
uit de Tour de France is tevens
een uitstekend wijngebied.
Onze wiinkopers kochten er
voor u een lichte frisse rode
wijn met een zonnige smaak!
Een eenmalige aanbieding:

Een rdde wijn die een kroon
|

zet op een ^ezellig.etemje.
Een'pittige wijn met
zachte afdronk.
Eenmalige aanbieding:
geen 3.9B, maar zolang de
voorraad strekt slechts '

SUPERSLUTERUEN

DIRKVAN DEN BROEK
AMSTERDAM, Lijnbaanigracht33/Bosan Lommerwsg 1 (bij da i

Haarlemmsrwêg) / Martini van Geffenstraat 47 (Oidorp, achter onze

,

supermarkt) / Plein 40-45 nr. 3 / winkelcentrum Delflandplein 128 /
Kamperfoelleweg 13 - ZWANENBURG, Dennènlaan 17 -
HOOFDDORP, Graftermaerstraat28 (MOBY DICICMULTIMARKT)

f 4

FA.GANSNER&CO.
GASy EN OUEHAARDEN, GASFORNUI^EN, )'

Deskundig advies.

' Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINaBN,
WASTAFELS'enz.

ETNA. PABEft. BEURAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenpleiiu Tel. 5068, 3612, 2518.

AUG. V. d. MME
Marlsstraat 1 Sa. telefoon 5186,

. Zandvoo.rt.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekledlng
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

In ons Hema Warenhuis Zandvoort
^' FA. KEIJZER'DB.NIJS

'

'is plaaté^voor

Verkoopsters
Vanaf 15 jaar..

Goede arbeidsvoorwaarden.

'\ Prettige afwisselende werkltring.

4 weken vakantie.

, Öoll. sohflftelök of mondeling
worden gaarne Ingewacht bU '

HEMA
Ra&dhulspleln 1

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H.H. KROON
Verbindingsweg 38 - pi<^emendaai - Telefoon 023-260533:

Informaties betreffende Bec|rafeniësen of Crematies geheel
vrijblijvend. '

Geen lldmèatschap^ '
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Han Akersloot over zijn eerste Renault-race:
(Adv. Ingez. Meded.)

IK
ZANDVOOBT'— Niet alleen op de racepiste, maar ook daar buiten

werden wilde, taferelen opgevoerd tijdens de afgelopen weekend door
de NAV georganiseerde nationale wedstrijden. '

Een defenltleve uitspraak omtrent dis-

kwallfIkatie zal worden gedaan, als over-

leg Is gepleegd met Simca 'Prankrük
over deze veranderingen. Door deze ver-
wikhelingen klom Tobny Zwaahenburg
van de zesde .naar de derde^plaats, het-
geen de Zaïidvöorter aan de leiding in

Na afloop van de op zaterdagmiddag ge-
houden groep 1 race tot 1300 cc besloot'

de technische kommissie van de NAV de
'

Simca's rally 2 van winnaar Jokky
Hofstede en de ^als tweede geëindigde
Pred 'Spoor voor ' kontrolg op legaliteit

aan een technisch onderzoek 'te onder-

1

werpen. Mocht -blijken dat de 'motoren / het algemeen Klassement bi;engf

.

niet Ean de reglementen zouden vol- 'Een- 'definitieve uitspraak omtrent dis-
doen, dan zou dat diskwalifitatie bete- kwaliflkatiedans, doordat zün motor ku-
kenen vaa de twee rijde^, hetgeèp. zou ^ren begon te vertonefi, n^at,hU'de mo-
Inhouden, dat- jan Lammers als win- ' ' 1.—^ i.-j ^—.— - ^^j...- j ,.=>

naar. zou worden uitgeroepen. Een .aan-
tal Blmca-rijders -voi^den echter, dat de
wagen van Jan Lanuritrs dan ook maar
een tpchnlsche keuring moest ondergaan.
De man werd vijfentwintig gulder» be-
taald en het bedrag, kwam op tafel,'om
een protest in te dienen tegen Jan Lam-
mers. De motoren van de drie Simca's
werden tüt ; elkaar , gehaald, hetgeen
overigens in fasen inoest gebeuren, om7
dat op hun beurt Jan Lammers' team-
baas Rob" Sldtemaker en Jokky Hofstede'

protesten liefen.h'oren tüdens deze keu-
ring. ..

'

In de race met de BenouZtS; 5 gordini

werd een spannende strijd gelévfrd door,

in volgorde van aankomst, Gerrit de
Vries, Ubbo Hempenius, Bob Dijkstra,

Henk Bökenkamp en Cees Glansdorp.
Zeker van hun klassering zijn deze rij-

ders echter nog niet, omd^t hun wagens
deze week in opdracht van de techni-

sche' kommissie van de NAV gekeurd
toorden bij Renault Nederland in Am-

, sterdam.
Gedurende de eerste honden kon Han
Akersloot zich in de kopgroep handha-
ven doch halverwege de strild moest hü

_ _ _ _ afhaken. Han Akersloot: 'Ik verloor drie

tor overtoerd lïad" GerüSie W* had'iüj—^ '^^er pks, terwijl de andere v/agens in

Diskwalifikatie
Het resultaat van de keuring was, dat de
drie rijders voorlopig werden, gediskwa-
lificeerd, ' omdat zowel de motor van
Jokky Hofstede als van Fred Spoor een
tekorte klepgeleidec. bevatte, terwijl de
klepzetel van Jan Lammers niet aan de
reglementen voldeed. De diskwalifika-

tie betekent, dat de drie rijders alle pun-
ten kwüt zijn, die zü vergaard hebben
om het nationaal kampioenschap.

Fred Frankenhout met in zijn kielzog

de Chevrolte Camaroy van ' Rob Slqte-

.maker. -• - < >

met-Jan Lammers aan de leiding gelegen
en als de Zandvoorter zich In de prijzen
gereden had.dan'lhad ook hij met zijn
wagen naar de keuring gemoeten.

'-
,-

^

Wel 10 rijders
TonyZwaanenburg had zün Simca wei-
nig kans gegeven biJ' die keuring want
zo zegt hij: 'De snelle Simca's zijn alle-

ntaal geprepareerd bij 'Van Zalingen. Ge-
durende twee seizoenen werden deze mo-
toren in orde bevonden, maar nu komt
men er achter dat de klepgèleiders te

kort zijn. Ik maak me sterk, dat alle

. Simca's .die bi) de eerste tien zaten, de-
zelfde wat nu biykt onreglementaire
verandering vertonen. Ook ik heb mijn
Simca bij 'Vaa Zalingen laten prepa-
reren, maar ik zal wel zorgen, dat mijn
klepgeleider bij de volgende race weer
een stukkie langer is.'

Dat een, aantal rijders Jan Lammers
;
hebben aangeklaagd, vindt de door .Ni-

' hot ge^onsorde Zandvoorter een laffe

jstreek en hlU zegt: 'Als een wagen je tij-

dens dè race voorbij 'gaat, dan moet Je

zorgen dat je die wagen in de volgende
race. wel bü kunt^ houden. Hoe je dat
doet zal me een zorg ziJn ,maar passeer
zo'n ryder niet via protesten.;

de kopgroep als een zonnetje bleven lo-

pen. Hoe dat kan weet ik niet, maar dat
probleem zal voor de volgende race wel
zün opgelost.'

Imbecieleu
Het was Akersloots debuut In de Re-
nault klasse. Op de vraag wat de erva-
ren groep 2 rijder vond van deze Renault
klasse antwoordde Han: 'Wat sommige
'rüderS uithalen, had ik in de groep 2

klasse nóóit hoeven proberen, want ik

zou ongetwüfeld door de wedstrüdlelding.
uit de race zün gehaald. Bü de Renaults
lükt echter alles te mogen. Daarom vind
ik het een erg gevaarlijke klasse, want
wat sommige rijders uithalen kan ge-
woon niet door de beugel. Er rijden wer-
kelük Imbecielen bü. Een man als Ubbo
Hempenius slingert over de weg en ook
Bob Dükstra rüdt niet mooi. Deze rijders

houden geen lijn en dat maakt het ra-

'

een erg gevaarlük'. • '

,

Voor een uitstekende formule Ford-race
zorgden Mlcliael Bleekemolen, Bic van
Kempen en Jim Vermeulen. De volle

twaalf ronden hield dit trio de spanning
er in door 'om beurten de leiding over te

nemen. Michael Bleekemolen bleek tiit-

eindelük de slimste van het drietal door

op het laatste- recht eind züli Royale
uit de sllp-Stream te sturen van zün
konkurrenten.
Het gevecht van de toerwagens groep 2

werd in de klasse van 1150 tot 1300 cc

geleverd door Han TJan ih zün Datsun
1200 coupé en Henri.van Oorschot in zün
NSÜ Spiess TT 1200. Dit tweetal streed

zo op het scherpst van de snede dat win-
naar Han Tjan na de race opmerkte,

dat hij tüdens het gevecht mefligmaal
geen tüd had gehad om vóór de bocht
tenig te schakelen. •'Vlak voor de hoek
volop de remmen, dat scheen de enige

manier om van de zeer snelle Van Oor-
schot te wlmien.
De zwaarste klasse in groep 2 werd even-
als het eerste nationale optreden een
saaie optocht, al moet daarbij worden
aangetekend dat Ron Kluit opviel door
de manier waarop hij zijn drieliter Ford
Capri bekwaam over het Zandvoortse
circuit stuurde.

De spanning viel met het uitvallen van
Cees Siewertsen en Kans Deen weg in

deze_ klasse. Alles wat Huub Vermeulen
in z'Un drie liter BMW voor de zege

moest doen was Bon Kluit op veilige af-

stand l-'ouden, wat hü dan ook deed.

Cees Siewertsen had zün kansen 'ver-

knald, doordat hü IJÜ de start te veel

van zün Porsche had gevergd. De
Porsche spoot als eerste weg, dat wel,

maar Siewertsen had de koppeling niet

op laten komen, maar op laten schieten

met het gevolg, dal de brokstukken hem
om de oren vlogen. Hans Deen trapte in

de Panoramabocht door de remmen van
zün Chevrolet Corvelte Sebring en dat
betekende, dat de wagen in de hekken
tot stilstand kwam,
Bü de formule Vee's vochten Leo Steen-
bergen, Maarten van Ginnekcn, Wim
van Kleef en Piet van Beevercn om de
hoogste eer. Het was uiteindelük Leo
Steenbergen, die na twaalf ronden als

eerste doorkwam voor Van Ginneken,
Van Kleeff en Van Bevercn. ..

Nadat Ros de Glaxa óe Salvi v;ederom

de snelste was gebleken in een Ford

. Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BUBO. V. AliPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.-

Mexico zagen zesduizend toeschouwers

Rob Slotemaker een mooi gevecht leve-

ren met Fred Frankenhoft. Tot de laat-

ste 'ronde bleet Slotemaker üi zün Che-
Wolet Camaro achter de Opel Commo-
dore jagen, maar de laatste ronde bleek

het Rob toch niet veel moeite te kosten

om Fred 2djn remlichten te laten zien.

i3rie Renaults duiken iegelijk de Tar-

zaïibocht in. Over de manier waarop dat

veelal gebeurt is Han Akersloot niet r.o

enthousiast.

Drie dames in intern, veld

600 km-race
voor motoren

dames Anita Korevaar-Visser en Els

Boot-Metselaar gaan proberen om in het

•Jaar van de Vrouw' zich in de küker te

rüden en in eerste instantie door in de

selektie te komen. Daarnaast staat er

nog een derde vrouw aan de start, n.1.

Bep Cornwall, die samen met René de

Ruyter rydt.

Interessant is, dat alle drie de echtge-

noten van de d^mes ook onder de deel-

nemers zün te vinden.

Tournooi
ZAND'VOORT — Op zondag 27 april zullen 48 équipes van twee rijders ^

om één. uur van Start gaan in de .door de K.N.M.V.^ georganiseerde ui'tgestclcl
lO km-race .op het Circuit van Zandovort. c5internationale 600 :

Op.de zaterdag daaraan voorafgaande vindt er een keiharde selektie

plaats wanneer de bijna 60 ingeschreven' équipes isichvia trainings-

tijden een plaats in de wedstrijd moeten zien' te verwerven.

Een selectie a la Formule 'Daytona: alleen de allersnelsten komen in

deze'uitputtlngsslag voor mens en machine aan de start.

yanmiddag finales

van schoolvoetbal
ZAND'VOORT — Vanmiddag van half vijf af worden op het terrein

van Zandvoortmeeuwen aan de Van Lennejpweg de finalewedstrijden

gespeeld' van het schoolfoetbaltoernooi.

(Adv. Ingez. Meded.)

FIAT
service

ZANDVOORT
BDBG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

600 Kilometer op het Circuit van Zand-
, voort betekenen 142 ronden, waai'voor de
winnaars van het vorige.jaar, de Belgen

:]Stii^lhamber én Orban büna 4 uur en
50 minuten nodig hadden. Dat betekent
dat om te winnen een écjuipe ongeveer
een gemiddelde van 125 km per uur moet
draaien en dat büna 5^ur"met daarin
verwerkt nog enkele pitstops.

Deze Lange-Afstands-race is teveel voor
één rüder alleen;' het reglement 'sclu-üft

dan ook voor, dat een rüder niet langer
dan 3 uur achtereen op de motor mag
zitten en totaal ook niet meer dan. 400
km mag rijden. De rest moet hü aan zün
co-équlpier overlaten.

"^Le Maus starl. '
«

De start voor deze eerste afstandsrace op-

de internationale kalender vindt plaats

volgens het 'Le Mans'-type. Klokslag één
uur mogen de '.eerste' rüders van de 48

geplaatste équipes de baan over rennen
om hun gereedstaande machine te star-

ten.

Onder de 59 voor de training 'geaccep-

teerde équipes vallen de namen op .van
de Zwitsere Georges Godier 'en Alain Ge-
noud, die met hwi 1000 cc Kawasaki vo-
rig jaar de fameuze Bol d'Or races op
het_ circuit van Le Mans wonnen. De
-winnaar van het vorig jaar Jean Orban
is ook van de partü, al vormt hü nu een
équipe met Bolland Muilender.
Van de Nederlanders springen de na-
men van Antonius Plus Maria, alias Den
Boet (met co-équipier Bob Moonen) en
Jaak Middelburg (co-6quipier Willem-
Jan Nooteboom) in het oog. Deze laatste

équipe won op 6 april de laatste verreden
sportmotorenrace op het Circuit van
Zandvoort.

'

Als grote favoriet mag ook gerust de
équipe Rob Noorlander/Wil Massop ge-

noemd worden. Zü hebben een motor ge-
bouwd om dit Jaai' aan alle lange-af-
stands-races deel te nemen en zün opti-

maal voorbereid.

Drie dames
Voor het eerst in Nederland staat er een
volledige Dames-équipe ingeschreven: de

ZANDVOORT — Het traditionele voet-

baltournooi voor Zandvoortse diensten
en bedrijven, dat elk jaar op Koningin-
nedag op de velden van Zandvoortmeeu-
wen wordt gehouden is verschoven naar
5 mei in verband met een vari bonds-
wege vastgesteld uitgebreid kompetitie-
programma, waardoor een gesprek aan
velden ontstond.

(Adv. Ingez. Meded.)

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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speciaaixaak 700 m^ Qpp,
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Jan van Gentstraat 92-98. Industrieterrein Badhoevedorp. Telef. 02968-4846.

GROTE PARTÏJ TAPIJT op zware
foamruir per meter slecbts
In 6 frisse kleuren 49,50

„BERGOSS" HILTON

BLOEMTAPIJT
400 breed, geen ƒ 325,— maar
couponprijs p. mtr. van. . .

366 breed geen f 298,— maar
couponprijs p. mtr. van . .

229,-

198,-

Verder leveren wij

VER BENEOEN DE

VASTGESTELDE

VERKOOPPRIJS:

Hatema - Richelieu - KVT - Desso •

Bergoss - Keyzer Bonaparte -

Novüoiten Vinylbehang

Kom geheel vrijblijvend een kijkje

nemen.

IEDERE VRIJDAGAVOND KOOPAVOND VAN 19-21 UUR

Ruimte bepalend bij >

iceuze van vloerbeiiel(l(ing

Bezint eer ge begint, zou men kunnen
stellen bij de aanschaf van vloerbe-

dekking, want het aanbod soorten' en
kvfallteiten is bijzonder groot. Men kan •

kiezen uit vezellge vloerbedekking,

gladde vloerbedekking (Imoleum en
dergelijke), hout (parket en stroken-
vloeren) en steen (keramische tegels).

De keuze Is vaak niet eenvoudig. Wel-
ke eisen stelt men aan de vloerbedek-

king? Moet het een duurzame soort

zyn of een tydeiyke, een warm aan-
voelende of een soort die gemakkeliUk
is Jn het onderhoud' en misschien ook
nog verhuisbaar?

Een leidraad voor het kiezen van
vloerbedekking Is de ruimte, waarin
het aal isrorden gelegd, in de woonka-
mer is de sfeer belangrijk geworden.
Gold vroeger voor de vloeren In deze
vertrekken slechts de eis dat ze glad
en goed te dweilen waren, tegenwoor-
dig wordt verlangd' dat ze voetwarm
zijn. De keus zal dus eerder op een
vezelig materiaal vallen. Voor gang,
hal en overloop moet de vloerbedek-
king siytvast zUn, omdat deze druk

wordt belopen. In badkamers en dou-
cheruimteen verdienen gladde mate-
rialen de voorkeur.'

.

Een vloerbedekking van keramische"
tegels en van hout vtodt tegenwoordig
steeds meer -toepassing. Misschien dat
de hunkering 'naar grootmoeders tijd

hlerby een rol speelt. Bovendien kan
de bewoner doe-het-zelver naar eigen

idee de vlopr van een sfeervolle dek-
laag voorzien.

De keuze van de dekvloer wordt raede

bepaald door de soort ondervloer. Op
een goede vlakke betonvloer kan in

prmcip'e elk t3T)e houten dekvloer

worden aangebracht. Een houten on-
dervloer moet in bepaalde gevallen

vlak worden gemaakt door bijvoor-

beeld spaanplaat er op aan te bren-
gen. In verband met de eisen voor
geluid- en warmte-isolatle Js het
meestal wel gewenst eerst een isolatie-

materiaal aan te brengen. Dit. geldt

met name bij' de • toepassing In flats.

De vloer dient In flats zodanig te

worden gelegd dat geen direct contact
met de betonnen ondervloer mogelijk
is.

^60*^r: bijMIVA

a
LEOLUX

Soms wordt Iemand stil van bewonde-
ring. 'Sprakeloos, bil tiet zien van iels

héél erg moois bijvoorbeeld. Maar dan
moet het ook wel iets ongelolelijks 2\jn ...

Welnu,, zoiets hebben we staan. Een
bankstel. Nee, hét bankstel. Dé kreatie

in rijk eiken met ieer, Een volmaakt ge-
heel met tafel, hoektafel en hoeker.

Wa, zeggen er verder niets meer. van.
U moet het zien ... Elk woord Is verder
overbodig.

Zwijgen Is goud...
Lekker dicbtbü tussen' A'dam en Haarlem.

DENNENL. 53 IN DE HOOFDSTRAAT VAN ZWANENBURG.

miva interiGur .
deniwnlMnsS.zwarwntxjtg-tttefoon 00907-4590/5909 '

Ruime parkeergelegenheid! 'VrUdagavcnd koopavond!
Uitsluitend eksklusieve meubelen.

LETOPJUISTE ADRES
vanuit Heemstede over de CRUQUIUS-
BRUG rechtsaf en dan direkt na 100 mtr.

DE EERSTEWEG LINKS
bij bord industrieterrein Cruquius,

NAAST DE'KONGRO.
Spaarneweg 75. Telefoon 023-288151.

Alle dagen geopend van 9.00-17.30 uur.

Ook zaterdag.

Vrijdagavond koopavond van
19,00-21 .00 uur.

TAPIJT- en QORDIJNENSHOW
GROOT NIEUWS VOOR KENNEMERUWb

Vanwege de grote vraag kochten wij SPECIAAL voor u een unieke
v, t

serie Engels BLOEIVITAPIJT in een groot aantal prachtige ^

kleuren en motieven, dit tapijt is 400 cm breed.

\

Wij leveren u dit tapijt met GRATIS ondertapijt.
t

Voor een prijs . . . ongeiofelijk ! ! ! Dat MOET u zienlH

ALLEEN INOUSTRIETERBEIN CRUQUIUS NAAST DE KONGRO

Uooreen

NYLOliF TAPIJT
kunt u bij ons al terecht

vanaf

49,50
per- meter.
I

SPAARNEWEG 75

PAVEX
heeft vodrjèlk ,;

tapijt -een ' .•;•:

passend gordijri.-

Grotekollfektiè ^

vilttegels— , ,
'

Vinyl en coupons'

'tapijt.

zonneschermen met oase-effekt

r 't
'maRKISOL zoiuieschermdoek Is geweven uit de beroemde synthetische dralori ' vezel van Bayer. Dit' sublieme, tdt-
geklende doek neemt de zon^nlet radlkaal weg, maar tempert en filtert het zonlicht zo geraffineerd dat het in uw
kamer 'n zachte, zeefrlsse zomeratmosfeer schept met 'n h eerlijk milde temperatuur . , . een uniek „oase-e£fekt"! -

Omdat Markisol zonneschermen zijn uitgerust met een oersterk, zwaar geanodiseerd 'aluminium frame en zelfsme-
1 rende nylon lagers, zij zün 100% wintergewapend!

AKTUA INTERIEURS
RAADHOISSTRAAt 44

HEEMSTEDE
TEtEFÓON 2876S8, B.G.G. 289096

HAARLEMS GROOTSTE. TAPIJTZAAK MET SPECIALE AANBIEOINGENM
Voor de DOE-HET-

ZELVER een kltstrljker

en een

STANLEY-
MES GRATIS

bij aankoop van
kamerbreedtapijt en

een fikse
ZELPLËGKORTING

!
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ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

'^'m _ *ni* *nw L, »ir>^

nieuwsblad
<nF^^«if»'

Üilgave B.V. Randstad Pablicaties,

Aalsmeer, postbus 261.

Kantoor Stationsweg 38, Aalimeoi',

teleloon 02977-25141, 5 lynen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar,

Per post ƒ45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gasliuisplejn 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mni.
Aantrekkelijke kontrakttarieven op
3p aanvrage. Ook kombmatietarle-
cen met de overige bladen van R.P.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Nu nieuwe bibliotheekwet op 1 Juli in iverking treedt

Ruimtegebrek brengt kans

op rijkssubsidie in gevaar
ZANDVOORT— De sticlitingr Openbare Bibliotheek Zandvoort kampt
met een ernstig- probleem. Op 1 juli treedt de wet op het openbare
bibliotheekwerk in werking, hetgeen inhoudt dat elke gemeente met
een minimum inwoneraantal van vijfduizend in principe in aanmer-
king komt voor een rijkssubsidie. Die subsidie is niet mis als men be-
denkt dat bet eerste jaar.vijfenzestig procent van de personeelslasten

wordt overgenomen door het ryk.
In vijf jaar tijd zal deze subsidie opgevoerd zijn tot de volle honderd
procent. Bovendien zullen over acht jaar de kosten van boeken en
huisvesting, die de gemeente momenteel voor haar rekening neemt,
in fasen door het rijk worden overgenomen. Maar om in aanmerking
te komen voor deze voor de bibliotheken zeer gunstige subsidierege-
ling zal men aan bepaalde door het rijk gestelde voorwaarden moeten
voldoen en zoals de zaken er momenteel voorstaan kan Zandvoort
niet aan de eisen voldoen. Men staat met de rug tegen de muur.

Om aan de rükseisen te voldoen zou de
openbare bibliotheek In een plaats als
Zandvoort met z'n ruim zestienduizend
inwoners moeten beschikken over twee-
endertig duizend boeken. Men heeft er
momenteel twintigduizend. Bovendien
üxju de bibliotheek moeten zijn gehuis-
vest in een ruimte met een oppervlakte
van twaalfhonderdvüftig vierkante me-
ter. De bibliotheek in het Gemeenschaps-
huis aan liet Schoolplein heeft een grond-
oppervlakte van tweehonderdvjj'ftig vier-
kante meter. Het derde struikelblok voor
Zandvoort is de personeelsbezetting.

Belediging

't openbaar.m
De burgemeester «art Zandvoort, A.
Nawijn, belde vorige week Zandvoorts.

Nieuwsblad journalist Kees Kuyper
op met de mededeUng, dat op dinsdag
29 april om 10 uur koninklijke onder-

scheidingen gouden worden uitgereikt

aan een viertal Zandvoorters. Hij

koppelde daaraan liet verzoek, dit ook
aan kollega's van andere fcronfen

do" te geven.
Hij voegde er niet aan toe, dat dit een
'vertrouwelijke mededeling' was, die,

volgens de journalistieke ere-code,

gerespekteerd zou moeten morden (en
bij alle journalisten van de nicvms-

bXad uitgeverij Bg.7idstad Publikaties

gerespekteerd wordt).
Zoals 't een goed journalist betaamt
maakte Kees Kuyper van de medede-
ling van de burgemeester een kort en
goed geformuleerd bericht en plaatste

dat in het Zandvoorts Nieuwsblad
van vorige week, zonder vermelding
van de namen der te onderscheiden
mensen. Een korrekte liandelwijze.

Afgelopen dinsdag votW de officiële

plechtigheid plaats. En toen meende
de eerste burger van Zandvoort de
volgende, volstrekt beledigende op-
merkingen te moeten maken:
...'de zich journalist noemende Kees
Kuyper jr.',— die behept zou zijn met
. . . 'een ziekelijke zucht om eerste te

zijn met nieuwtjes', die ...'volstrekt

onbetamelijk' soa hebben gehandeld
door een ...'jertrouwelijke medede-
ling' i?i de krant te zetten, waardoor
deze krant het . . . 'niet waard was om
gelezen te worden.' Kortom: Kees
Kuyper zou ...'ie kort schieten in

zijn taak als journalist.'

Van onze kant loillen wij burgemees-
ter Nawijn op het volgende wijzen:

1 De burgemeester heeft niet gezegd,
dat het om een vertrouwelijke mede-
deling ging. Kees Kuyper heeft dus
nergens misbruik van kunnen maken.
2 Hij doet een dergelijke mededeling
via de telefoon, terwijl ieder zich res-
pcKterend gemeentebestuur op z'n
minst een persbericht laat uitgaan
(desnoods met een 'embargo tot. . .'),

zoals Haarlemmermeer, Aalsmeer,
Uithoorn, om maar eens een paar ge-
meenten uit het verspreidingsgebied

van Randstad Publikaties te noemen.
3 Hij vraagt één krantenman om an-
dere krantenmensen in te lichten,

nogmaals i.p.v. een persbericht aan
alle betrokken kranten ie sturen.

4 Hij vergeet, dat zowel de Staats-
courant, de landelijke dagbladen, en
vele (wellicht do meeste) gemeenten
het als normaal beschouwen om offi-

ciële plechtigheden van te voren aan
ie kondigen.

5 Hij maakt misbruik van zijn positie

door in het openbaar zijn ongenoegen
It te spreken over een met name

genoemd burger, terwijl deze burger
zich niet kan venoeren.
Er kan slechts één konklusie volgen:

burgemeester Nawijn van Zandvoort
ging bij deze gelegenheid duidelijk

bulten zijn boekje.

Herbert Paulzen,
eind-redaktie Randstad-Publi-
katies, uitgeefster van Zand-
voorts Nieuwsblad, Heemsteedse
Courant, Aahmeerder Courant,
Vithoornse Courant, Ronde Ve-
ner. Zwanenburg/Haljmegse
Courant.

12 Persoiieelsledeu.

Mevrouw P. J. Jansen-Willems is de
enige bibljothekaresse, die terzyde wordt
gestaan door een vijftal administratieve
krachten. Zou men aan de rijksnormen
voldoen, dan zou de personeelsbezetting
moeten worden uitgebreid tot zes biblio-

thekarissen en nog eens een half dozijn
administratieve medewerkers. Twee hin-
derpalen staan de uitbreidingsmogelijk-
heden van de Openbare Bibliotheek
Zandvoort in de weg.
De financiën ontbreken om het boeken-
bestand op peil te brengen en als het -

geld er was, dan zou men nog niet tot de
aanschaf van twaaUduizcnd l^oeken kun-
nen overgaan, omdat de ruimte in het
Gemeenschapshuis ontbreekt om de boe-
ken uit te stallen. De heer Wijnbeek,
voorzitter van de stichting Openbare Bi-
bliotheek Zandvoort; ,'We knallen ge-
woon uit het Gemeenschapshuls en in

• die>«mnogelükc situatie verkeren' we al'

vöf jaar. Toen we twintig jaar geleden
op initiatief van de Nederlandse Protes-
tanten Bond afdeling Zandvoort de bi-
bliotheek vestigden In het Gemeen-
schapshuis kwamen we in een paradys.
We hadden een geweldige akkommodatie
gekregen, maar in een periode van twin-
tig jaar is de afdeling in het Gemeen-
schapshuis veel te klein geworden.

'

We zouden misschien nu het hclc Ge-
meenschapshuis moeten hebben, maar
dat behoort uiteraard tot de onmogelijk-
heden.
Van het moment af, dat we in het Ge-
meenschapshuis kwamen zyn we gaan
groeien. Het werd een groei, die ons al
die jaren zorgen heeft gebaard. De groei
nam voor ons zulke ernstige vormen aan,
dat we geen propaganda konden voeren.
Wat moerten we met nog meer leden en
nog meer boeken, als er geen plaats voor
wasV

Knelverband
Al vUf jaar zit de bibliotheek in een
knelverband en zolang we in deze behui-
zing zitten, zolang zal het knelverband
om de bibliotheek blijven zitten. De si-
tuatie is momenteel onhoudbaar gewor-
den. Voor het personeel is het geenszins
prettig werken in een te krappe behui-
zing en de lezers moeten lange tyd In de
rü staan om hun boeken af te laten stem-
pelen'.

De stichting heeft het gemeentebestuur
van Zandvoort de problemen voorgelegd.
Het gemeentebestuur heeft dinsdagavond
begrip voor de situatie getoond, door voor
de bibliotheek een eenmalig extra krediet
te voteren van v<jfentwintigduizend gul-
den. Ook is men behulpzaam in het zoe-
ken naar een nieuw onderkomen, doch
een oplossing voor dit probleem is niet
eenvoudig.
Aanvankelük had de heer Wünbeek het
oog laten vallen op het voormalig: ge-
meentelUk verzorgingstehuis. De voorzit-
ter van het stichtingsbestuur Is van me-

„WURF-PRAET

WLH.LKai v.tl. WKRFF
Vrijheid . . . blijheid. En dan nog
een zonnetje d'r bal.

ning. dat de bibliotheek in verband met
dé spoedig in werking treding van de wet
op het openbare bibliotheekwerk de prio-

riteit moet hebben.
'Natuurlijk ben ik voor een oudheidka-
mer in het voormalig verzorgingshuis,

maar persoonlijk ben ik van mening, dat
een nieuwe bibliotheek, die op de toe-

komst gelicht is voorrang moet hebben
Bovendien zag ik wel mogelijkheden voor
de kombinatie bibliotheek-oudheidka-
mer, maar uit een onderzoek bleek, dat
het gebouw niet geschikt was voor een
bibliotheek. Het gebouw is teveel ver-

deeld in kleine kamertjes'.

Een tweede mogelijkheid zag men i.i ge-
bouw 'De Zwaan' aan het Dorpsplein,
maar deskundigen van de provinciale

bibliotheekcentrale hadden hun beden-
kingen tegen dit gebouw, omdat niet al-

les gelijkvloers zou kunnen worden ge-
realiseerd zonder het maken van grote
kosten.

Zes ton
Bij bezichtiging van de voormalige Ju-
lianaschool stootte men op dezelfde pro-
blemen. Een grondig onderzoek door de
deskundigen van de PBC wees uit. dat
een ingrijpende verbouwing nodig zou
zUn, waarbij men in feite alle tussenmu-
ren en de kolossale trap in het midden
zou moeten wegbreken. Bovendien zou de
buitenmuur van de school aan een op-
knapbeiu't toe zün.

In de nleuwêT^ijvJïnigêl'zagen de deskun-.

-digen wel een'moteltjkheid Voor eeh lees-

zaal, maar niet voor een kinderafdeling.

In ieder geval zou in beide gevallen extra

personeel nodig zijn, omdat het niet mo-
gelijk is er vanaf een centraal punt een
wakend oog op te houden. De totale kos-

ten voor de verbouwing werden na ruwe
schatting bepaald op zes ton en dat met
de wetenschap dat in weerwil van een

dergelijke Ingrijpende verbouwing het

gebouw zowel op de begane grond als op
de eerste verdieping tocli te klein zou

zijn en een overzichtelijke en voordelige

indeling In de weg zou staan.

lil Mariaschool
Biyft over de vage hoop op de voorma-
lige Mariaschool aan de Koninginneweg.
De heer Wijnbeek: 'De plannen om van
dit gebouw een jeugdcentrum te maken
liggen toch in een hoek. Daarom hebben
we ook alt gebouw op mogelijkheden la-

ten onderzoeken, maar de oezwaren zün
vrij groot, omdat het gebouw etages telt.

Voor gehandicapten en bejaarden zou

een lift aanwezig moeten zijn, maar
uileraard kan aan deze eis worden vol-

daan. De plannen zijn dan ook nog niet

van de baan, temeer daar het gebouw de

voor ons benodigde ruimte biedt'.

AU wc de cijïevs valt tó^O en 1914 bekij-

ken, dan blijkl, dal de Zandvoortsc bi-

bliotheek in ccii periode van vijf jaar

Herdenking gevallenen
ZANDVOORT — In onze gemeente wor-
den zondag: i mei de gevallenen sinds lU
mei 1940 herdacht. Van 18 uur lol zons-
ondergang zullen van tle openbare ge-
bouwen en particuliere woningen de
vlaggen halfstok worden gehangen.

Reklamevlaggen en buitenlandse vlaggen
behoren tijdelijk te worden binnenge-
haald. Van 19 tot 19.30 uur vindt in de
HervoiTOde kerk een samenkomst plaats,

waarin pastoor H. J. Kaandorp een her-
denkingswoord spreekt.

Muzikale medewerking verleent de Ver-
eniging 'Toonkunst Oratoriumkoor Zand-
voort' o.I.v. Piet Halsema. Bü de uitgan-
gen wordt een koUekte gehouden ten ba-
te van de plaatselijke kommissie Stich-
ting 1940-1945. Aansluitend op deze sa-

menkomst begint 'de stille tocht', met
als beginpunt het Kerkplein. De stoet

begeeft zich daarna langs de gebruike-
lijke route naar het monument in het
Vijverpark.

Van 19.45 af tol 30 seconden vóór 20 uur
zullen de kerkklokken luiden. Van 20
uur af tot twee minuten daarna zal op de
herdenkingsplaats volkomen stilte in
acht worden genomen.

Aan de burgerij wordt verzocht deze stil-

Verl. Haltestraat

afgesloten
ZANDVOORT — Vrijdag zal de Ver-
lengde Haltcslraal voor zowel snel- als

langzaam verkeer worden afgesloten.

Dit in verband met werkzaamheden aan
de spoorwegovergang, waar zaterdag-

morgen de nieuwe A-hobs in werking
treden.

te overal en algemeen te betrachten.

De weg naar de herdenkingsplaats zal te

voet 'en in volkomen stilzwijgen worden
afgelegd. Vlaggen en vaandels worden
niet meegevoerd.
Het brengen van een bloemenhulde op de
herdenkingsplaat!, is toegestaan.
De plechtigheid aldaar wordt afgesloten

met koraalmuzick van het Koperensem-
ble van do Zandvoortse Muziekkapel.
Voorts is het gewenst, dat op deze avond
gedurende de periode van 19.30 tot 20.30

uur de exploitatie m de horeca-bedrijven
zodanig geschiedt, dal hieraan elk ver-

makeiijkheidsasi;ekt ontbreekt; dat de
buitenverlichting, zoals neons en licht-

bakken is gedoofd en geen andere mu-
ziek ten geliore wordt gebracht dan die

van de officiële Nederlandse radiopro-

gramma's.

Lans in de rij staan met stapels.boeken_^

in je handen, dat staat je momenffi,
wachten als je even een boek^gdafie-
nen bij de openbare bibliotJicek. t^ »,

slechts acliltienhondcrd boeken^nM^is
geworden. Ilct ledenaantal steeg "^$^1(965
naar 2550 en het aantal uiUcning«n''%'|mS

66.500 naar 94.000.
''^

Uit deze cijfers maken we op, dat het'

aantal uitleningen aanzienlijk is toege-

nomen. De oorzaak hiervan is ongetwij-

teld het de laatste jaren sterk uitgebrei-

de takenpakket van de openbare biblio-

theek. Door de veranderingen in de on-
derwüsraethodiek is er veel meer dan
voorheen het accent gelegd op de zelf-

werkzaamlieid van de leerlingen. Voor
het maken van werkstukken hebben de
leerlingen studiemateriaal nodig en aan-
gezien bibliotheken voor vele scholen te

kostbaar worden, worden de leerlingen
veelal verwezen naar de openbare biblio-

theken.
Studieboeken zijn erg duur, maar een bi-

bliotheek moet ze nu eenmaal hebben.
Bovendien is de vraag naar boeken over
onderwerpen, welke op de televisie be-
handeld worden, enorm toegenomen om
maar niet te spreken over leleackursus-
sen.

Om te beantwoorden aan de tegenwoor-
dige blbliotheekfunktie zou men voorts
moeten beschikken over dia's, grammo-
foonplaten, cassettes, geluidsbanden en
reisgidsen. Nog deze zomer krijgt Zand-
voort een puzzcltheek. alsmede grote let-

terboeken voor de tweehonderd bejaarde
leden.

'We zouden nog veel meer service kun-
nen en moeten bieden, maar op het ogen-
blik maken geldgebrek en vooral ruimte-
gebrek ons dat onmogelijk', aldus de
voorzitter van het stichtingsbestuur de
heer J. C. Wijnbeek.

(Adv. Ingez. Meded.)

LANGS DE VLOÏiDLIJN

Docli onzo noordse mei helaas,
is arm aan zonneschijn: hij kan
zo koud. zo droef, zo guur, hij

kan november zijn.

De Genestet f 1829-18611

W.A. PREMIE BLIJFT
ƒ 165,— PER JAAR.

ALL-RISKS
v,a. J' 375,— per jaar.

voor auto's met nieuwprijs
onder ƒ 8.000,—.

DORSMAN
De Wittstr. 7 — Zandvoort.

Tel. 02507 - 4534, b.g.s:. 2775.

Waarheen met Uw
BRILRECEPT?

Grote keuze in

MODERNE monturen

LOOMAN'
Brillen -Konfaktieitzen

H3lttesfr:5Tel.2174 Zaridvoöft

Ziekenfondsleverancier

MEDEDELING
In de week van 5 tot en met 9 mei verschijnt tiet Zandvoorts
Nieuwsblad op vrijdag 9 mei. De sluittijd voor iiet opgeven
van advertenties en redaktiekopij is op woensdag 7 mei om
15.00 uur.

Op maandag 5 mei en donderdag 8 mei is onze zaak ge-

sloten.

-41
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„RISTORANTÉ PIZZERIA ITALIANO"

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOUWES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasagiia - Spag:hetti - Canneloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Mario Martino - Enzo Santoro,

yy

Bezoekt u ook eens Visspecialileitenrestaurant

DE MEERPAAL }j

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cusine B. L. Roosen.

\A

MODES

7-^".,.;. Vöonpï ,s/jiöüW Die?wEtt^rzE!^a.7

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

., - \ „ ,

.1.' \\

W^ifi,^

Zaterdag 3 mei opening buiten-

accommodatie van Sportfondsenbad
^

1 „DEDUIHPAN"

Graff^itree voor alle festiviteiten. j

'

Bad open vart^13.00 uur, zie elders in dit blad.

HEBT U NOG GEEN ABONNEMENT?

Gezinsabonnement \ jaar geldig voor alle '

gezinsleden tot 16 jaar ƒ 125,—

.

Persoonlijk abonnement \ jaar geldig voor

1 6 jaar en ouder ƒ 60,—

.

Tot ziens in Sportfondsenbad „De Duinpan"

I^^^B Vondellaan 57, Zandvoort.

^^^^ Telefoon 02507 - 21 70.
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DAMES MODEHUIS JACKY' GROTE KROCHT 23 - ZANDVOORT

SENSATI RKOOP
Alles moet binnen enkele dagen weg!!

Tegen elk redelijk bod kriigt u de mooiste artikelen
NOG ENKELE STUKS DAMESROKJES

BADSTOF PULLOVERS

DAMESBLOUSES VAN ƒ 39,75 VOOR

ƒ 9,95

ƒ 4,95

ƒ 14,50

ƒ25,00

ƒ 17,95

Duizend en één artikelen, teveel on opJe noemen, moeten weg.

PANTALONS

VANAF . .

.

KOM, ZIE EN OVERTUIG U
dr ...

1

Jlv

:^ VOGELVOEDERS
wij hebben voor u:

kanarie-, duiven- en
kuikenvoer, gemengd
graan, ochtendvoer en
volledige korrels voor de
kippen.

Hooi en stro voor het
konijn en de marmofr.

Verder

ALLES VOOR UW
HUISDIEREN

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
BOTWES PASSAGE 17 — TELEFOON 5734

In ons Hema Warenhuis Zandvoort
FA. KEIJZEK DE NIJS

is plaats voor

VERKOOPSTERS
vanaf 15 jaar.

Goede
arbeidsvoorwaarden
Prettige
afwisselende
werkkring.
4 weken vakantie.
Soll. schriftelijk

of mondeling
worden gaarne
Ingewacht bij Raadhuisplein 1.

HEMA

^W< 97

^o\

een
kollektie
om trots
te zijn

op^

Maar wij bieden U dan ook een opmerkelijk

goede kollektie. (Honderden brillen hebben wij

zeer overzichtelijkvoorU uitgestald.StuKvoor
stuk bijzonder fraaie exemplaren.zodatU
zeker kunt zijn van een goede keuze.
KijktU maar.

Opticien A.G. Slinger

Gedipl. Opticien

Grote Krocht 20a, tel. 4395.

Leverancier alle ziekenfondsen.

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. OnnesstraatSS
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

Installateur

GEVRAAGD:

winkelmeisje
of part-tlmester
6 daagse werkweek, goed loon.

SLAGÊRU VREEBURG EN ZN..

Haltestraat 54, Zandvoort. Telefoon 2451.

eg 2a. Telefoon 5602 Klourmenssysteom KwostenrelnlRer LettersystermKurk Kwasten Plamuunnesgen Verf gias_BehanË_geunrejf jP^BdUBW_

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Slg. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltink.

Spedfocd • Wenskaarten
Strandartikelen . Stabo-

banen.

Alle oorten apeUen.
Grote kene.

Stattonsstraat 16 - TeL 2658.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotlsserèe Frangaise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Restaurant La Reine - Patisserle Parfait

KERKSTRAAT 15; ZANDVOORT. TELEFOON 2253

//HOLLAND KAT" Sailing-Shop is heden GEOPEND
op de Prinsessenweg 36 a te Zandyoort

U bent van harte wellcom in onze zaak waar U alles vindt

wat U nodig heeft voor uw zeilboot

Van zeilpak tot kompas - en van schoot tot zwemvest
O.A.

NOODSIGNALEN PAKKEnEN
ZWEMVESTEN
NAHE PAKKEN (ISOCAMP)

PLASTIC BOTEN

RUBBER BOTEN

PEDDELS

STRANDSTOELEN

WINDSCHERMEN
KOMPASSEN

ZEILEN

VAANTJES

„ERMAT" GEANODISEERDE MASTEN,

GIEKEN EN WEDSTRIJDBESLAG

VERSTAGINGEN OP MAAT MET TERMINALS

SCHOTENTOUW

STAALDRAAD
NYLON LIJN

ZWEMVLIEZEN

NYLON JACKS OOK VOOR KINDEREN)

LUCHTBEDDEN

ELECTR.ENVOETPOMPEN

LAARZEN

SCHIPPERSMESSEN

HARPSLUITINGEN ENZ.

en natuurlijk onze „HOLLAND KAT" M.K.2 catamaran, waar u mee kunt proefvaren op zee.

Wat wij niet in voorraad hebben, kunnen wij met 1 dag leveren. KOMT U EENS LANGS.

Wy zijn geopend: donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 10 - 16 uur. Telefoon 02507 71 58.
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ZANDVOOUX — De uiteindclük door Belg, die achter de Duitser Hans Otto Hary van der Hout kwam er met een

Rein Kros uit Dordrecht en co-équipier Butenuth met BMW ais tweede van start gebroken sleutelbeen nog het slechts

„ „ i .1 .^-L mocht gaan kwam recht voor de tribunes vanaf. Snelste man van de zaterdagtral-
Kees Bouwmeester ml Abljenes gewon-

^^^ ^^^ „i„^ jj^^^ qj-^o Butenuth ontsprong de
nen marathon race op het Zandvoortse pe Fransman Roland Linder en de Ne- dans, maar niet voor lang. In de tweede

circuit kreeg zondagmiddag een chao- derlanders Hany van der Hout en Per- ronde verloor de Em-opees kampioen van

tische start dinaat Steutel konden de op dat moment vorig jaar in de Panoramabooht de macht
nog prachtige machine van Orban niet over het stuur en smakte over de vang-

ontwüken met het gevolg dat enkele se- rail.

Na de Le Mans start verloor de winnaar kondanten na het vallen van de startvlag

van vorig jaar de Belg Jean Orban de vier rijders met hun tweewlelers over het De achter hem rijdende Jan van Dissel-

macht over zün 948 cc Kawasakl. De asfalt rolden. dorp schrok zo van aeze val dat hj] even

600 km. race

chaotisch

van start.

Zege voor

Kros en

Bouwmeester

na diskwaU-

fikatie

winnaars

vergat dat hy in een race zat. Hy kwam
eveneens ten val en zt)n Honda 498 cc

ging in vlammen op. Uiteindeiyk zouden
er om precies te zijn na vier uur, negen-
entwintig minuten en 15,8 sekonden, ze-

venentwintig van de negenenveertig ge-

starte rijders over de finishlijn rijden.

Deze tyd werd na zeshonderd slopende

kilometers afgeklokt voor het Prans/
Zwitserse duo Georges Godier en Alain

Genoud. ZU werden echter gediskwali-

ficeerd, omdat zU de KNMV niet toe-

MUK . II
~ JM7. Mi

4 «

stonden de Inhoudsmaat van hun 1000

cc (?) Kawasakl te kontroleren, nadat
Kros en Bouwmeester een protest had-
den ingediend.
TUdens de wedstrUd had Gooier de kop
aan Jack Middelburg moeten overgeven,

toen hU In de Tarzanbocht in de fout

ging, Tien ronden voor het einde sloeg

het noodlot echter voor het leidende duo
Jack Middelburg/Jan Nootenboom toe.

Jack Middelburg kwam tierend de pits

binnen r^den en terecht, want zUn Hon-

da 820 cc bleek geen druppel benzine

meer te hebben.
Het kostte de Nederlanders de eerste

plaats. Door de diskwallfikatie van Go-
dler/Genoud werd Honda de grote triom-

fatorlop Zandvoort. Het Japanse merk
bezette de eerste drie plaatsen.

De lUtslagen: 1. Rein Kros-Kees Bouw-
meester (Honda 736 cc), 2. Jack Middel-
burg-Jan Nootenboom (Honda 820 cc), 3.

Frank Lemstra-Prank Ijangenberg (Hon-

da 498 cc), 4. Jan Sti-^bis-Bob Newby
(Ned.-Eng.) Trlumph 750 cc, 5. Jacky
Buytaert-Marc Stinglhamber (België)

Honda 900 cc, 6. Jan Bitmeyer-Pieter
Verwey (Nederland) Honda 736 cc, 7. Al-

fred Halbfeld-Peter Zettelmeyer (Duits-

land) BMW 900 cc, 8. Pim Redeker-Paul
Mulder (Nederland) Ducati 748 cc, 9.

Wlm Zoet-Rudi van de Bergh (Neder-
land) Laverda 744 co en 10. Rob Noor-
lander-Jan MctdUk (Nederland) Ducati
748 cc.

ADO '20 werd in laatste duel met 0-1 verslagen Beslissing op Duintjesveld

Z'meeuwen t tweedeklasser Laren en ZHC
scoorden niet

(Adv. Ingez. Meded.)

HGEMSKEBK— Je voetbalt in bet laat-

ste kompetitteduel wat je kunt om de-

gradatie te voorkomen en als je die be-

slissende wedstrUd met 0-1 wint, dan
eindig je slechts twee punten onder de
derde ploeg op de ranglijst.

Zo verging het Zandvoortmecnwen toen

bet in Heemskerk aantrad tegen ADO'20
op de laatste kompetitiezondag. Het enige

doelpunt van de wedstrijd werd gescoord

in de vyftiende minuut van de tweede
belft door Alex Heezemans,

Wat de Zandvoorters toen nog niet wis-

sen was, dat een 0-0 stand ook al vol-

doende was om de degradatiedans te

ontspringen. Immers DJI? verloor van
ZW met 0-1 en Stoi-mvogels kwam te-

gen Vitesse niet verder dan 1-1. Een be-
slissingswedstrijd zal moeten uitmaken
welke ploeg Alkmaaree Boys gaat volgen

naar de derde klasse.

Erezaak- -- . .-

Cadeau heeft Zandvoortmeeuwen de zege

geenszins gehad, want zo zei ADO'20
doelman Hendriks na afloop: 'We heb-
ben echt willen winnen, want het was
voor ons een erezaak om op de derde
plaats te eindigen. Bovendien konden
we het niet maken tegenover DEM en
Stormvogels, die In hetzelfde schuitje za-

ten als Zandvoortmeeuwen. Je gaat ech-
ter wel minder gemotiveerd voetballen,

omdat er In. feite niets meer op het spel

staat'.

Zandvoortmeeuwen daarentegen speelde

zeer gemotiveerd, maar dat mag ook wel
als handhaving in de tweede klasse op
het spel staat. Men had zich goed voor-
bereid op dit duel. Met trainer Laslo Na-
nai, die het volgend seizoen aanblüft, en
enkele bestuui-sleden ging de ploeg in de
vroege morgenuren naar Velserend, waar
in het restaurant van de heer Limmen
(in het verleden pachter van het restau-
rant Jn de watertoren) een lichte maal-
tijd werd gebruikt.

Om te ontspannen werd In Velserend
nog wat golf gespeeld. Dit vroege uit-

stapje had de spelers biygbaar goed ge-
daan, want een ontspannen ploeg, die
geenszins een nerveuze indruk maakte
verscheen b»j ADO'20 binnen de lijnen.

Dat er niet nerveus gespeeld werd be-
wijst het aantal strafschoppen. Er was
al een kwartier gespeeld, toen. de goed
leidende scheidsrechter voor de eertte
overtreding floot en dan nog wel een
overtreding van een ADO-speler. In to-
taal werd de eerste speelhelft voor di-le

Zandvoortmeeuwen overtredingen geflo-
ten tegen vier voor ADO. Een evenredig
aantal corners mochten de Zandvoorters
nemen, terwyi de gastheren acht maal
vanaf de hoekvlag uithaalden. In de
vierde minuut kreeg ADO drie hoek-
schoppen in suksessie te nemen. Telkens
weer dreigde de bal in het doel te draai-
en en er bleeï de goed verdedigende Jo-
han Pellerin dan ook niet veel anders
over dan het leer over de doellat te tik-
ken.

Routinier
In de verdediging blonk eveneens Kees
Bruin uit, die de geschorste Ab Koning
in de achterste linie verving. Het was
een goede zet van trainer Nanai door
routinier Fred Boom op te stellen. De
good-old eerste elftalspeler bracht met
Engel Koper op het middenveld de no-
dige rust in de ploeg en schitterde bo-
vendien door zUn goede baltechniek.
Voegen we bil de verdedigers nog 'Teun
Vaslenhouw, Piet Visser en aanvoerder
Llva Lock, dan kunnen we zeggen, dat
Zandvoortmeeuwen defensief weinig te
vrezen had. In de voorste gelederen ver-
liep het bij de Zandvoortmeeuwen wat
stroever, al moet ook hier weer gezegd
worden, dat Aaldert Stobbelaar, Prans
de Vlieger, Gerard Koper en Alex Hee-
zemans veel inzet toonden door achter
elke bal aan 'e gaan.

De absolute uitblinker was doelman Jo-

han Pclcrin, die vooral in de eerste Itcift
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LAREN — Zondagmorgen om elf uur
gaan Zandvoort en Laren uitmaken wie

zich uiteindclük na twee promotieduels

eersteklasser mag noemen. Voor beide

teams is de strUd nog geheel open, want
zondag kwamen de dames in Laren niet

aan scoren toe.

De Zandvoortse Hockey Club heeft het
voordeel, dat het beslissingsduel op het
eigen vertrouwde 'Duintjesveld' wordt
gespeeld.

Duidelijk was in Laren te merken, dat
er twee kampioenen aan het werk wa-
ren. De hele wedstrijd was het hoge
tempo van ZHC spelbepalend, maar veel

doelrijpe kansen kwamen er niet.

De kans van de dag kreeg Laren, toen
het In de tweede helft een strafslag

mocht nemen. Door deze strafslag werd
aan de Zandvoortse kant Willeke Ten-
nagel de heldin van de dag toen zU de
strafslag wist te keren.

Haar koUega aan de overzyde van het
veld deed niet voor haar onder door
menige kans in de kiem te smoren vla

goed getimede uitvallen.

Bitter moment
De eerste helft liet ZHC goed georga-
nteeerd aanvallend spel zien. Het was
vo»r de "Zandvoorters een bitter moment
toen de scheidsrechter voor een over-

treding van Laren floot op het moment
dat Pauline GoU de bal over de doellijn

werkte. De toegekende strafcomer was
een schrale troost.

Het eerste kwartier van de tweede helft

dicteerde Laren het spel, maar dankzij

het voortreffelijke werk van de sterke

speelsters Ineke Lach de Bère en Her-
mien Kaislair op het middenveld kreeg
ZHC het spel weer onder kontrole.

Welke ploeg zondag zal promoveren
naar de westelijke eerste klasse is ge-
zien het goede spel van beide teams
niet te voorspellen.

Een feit staat vast: de ploeg die de
ongetwyfcld schaars aanwezige doelHJpe
kansen zal weten te benutten zal het

(Adv. Ingez. Meded.)

volgend seizoen een klasse hoger spelen.

Opstelling dames 1 voor zondag: W.
Tengnagel, (H. Jansen), R. Telchuys, I.

Hessellnk, B. ter Steege, H. Keislalr, L.

Lach de Bère, D. van Haaster, P. Lagu-
na, P. Goll, M. Levert, M. Hamann (Y.

Ovaa).

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

(SAS^AÊEH.STRyDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

Suksesvol in klubkampioenschap

T.C. Zandvoort
vol ffoede moed
ZANDVOORT — Nog voor de Haarlemse 'Tijsseling'-klubkampioen-

schappen gespeeld werden liet het aktieve en zakelijk ingestelde be-

stuur van de tennisclub Zandvoort weten ervan overtuigd te zijn dit

seizoen het distrikt Haarlem een eerste klasse team te hebben be-
zorgd, dat levensvatbaarheid heeft. Die levensvatbaarheid werd het
afgelopen weekend duidelijk gedemonstreerd tijdens de klubkam-
ploenschappen op de banen van het tennispark EIndenhout.

Aaiden Stobbelaar kan juichen. De bal is zojtiist in het ADO-doel beland. Zandvoortmeeuwen blijft tweedeklasser.

zijn doel bekwaam stond te verdedigen
en de eerste vijfenveertig minuten heeft

hO beslist moeilijker ballen te venverken
gehad, dan zijn holle?» Hendriks aan de
ovenUdc van het veld.

In de vyfentwlntigste minuut ondernam
Gerard Koper een solo en op het jno-

ment dat hii een poging kon doen om de
vnichten te plukken van zyn eenzame
onderneming werd hy onderuit gehaald.

Penalty

De bal Icwani op de elf meter-stip en
Aaldert Stobbelaar mocht zijn ploeg een
opstskertje bezorgen. Maar de zaak ging

niet door en wat moet Aaldert zich be-

labberd hebben gevoeld, toen de bal via

de binnenkant van de rechter paal weer
in het veld sluiterde.

Het blijft natuurlijk de vraag of de bal

wel in hel doel zou zijn gerold als de
palen de meest gebruikelijke rechtliue-

kige vorm hftdden gehad. De doelpalen
op het ADO'20 teri'ün waren rond en een
ronde paal geelt beslist een ander ef-

fekt dan een rechthoekige.
In de tweede helft ging Zandvoort-
meeuwen wat meer In de aanval. Uit één
van de vier hoekschoppen kwam de ver-
lossende treffer. Ia de vtlftlendo minuut

stelde Alex Heezemans het tweedeklas-

sejschap van Zandvoortmeeuwen veilig

via een zeer fraaie hoekschop.
Er was geen speler die kyk had op de
gevaarlyk naar het doel draaiende bal

Doelman Hendriks i-ekende op zün ver-

dedigers, maar die deden niets en via de
handen van Hendriks verdween het leer

in het net; 0-1. Hendriks: 'Ik had geen
schuld aan dat doelpunt. De man bU de
eerste paal, had de bal moeten hebben'.
Gelukkig voor Zandvoortmeeuwen ver-

keek de man bij de paal zich op de bal

met het gevolg dat Zandvoormecuwen
toch nog een goede eindklassering be-

haalde,

(Adv. Ingez. Meded.)

ZVV
Ripperda
Velsen
HRC
ADO'20
Vitesse'22

22-32 Z'meeuwen
22-26 Ilpendam
22-23 DEM
22-2.'? DJK
22-22 Stormvogels
22-22 Alkm. Boys

22-21

22-20
22-20
22-19

22-lU

22-17

AUTO-SERVfCE

HRITIBM

Or. ScHaepmanstraat 1 boek
Brcderodestraat.

Telefoon 02507-6748,

DE SCHOTSE
Hoofdweg 581, Hoofddorp,
Telefoon 02503-4141.

Toelevering:- en
loonopdiBchtbedrijt:

• HOUTBEWERKING
• ESSEMBLAGE
• VERPAKKING
• KARTONNAGE
• METAALBEWERKING

(srespec. ia zetwerk tot max.
SOOO X 2,& mm).

Eerste vlucht

pv. Pleines in^^zIiTlvóort

Avond-

vierdaagse

lAdv. Ingez, Meded.)

BOEKHANDEL H. COEBERGH

PENCUIN CO
Ged. Oudcgracht '54, Haarlem.

ZANDVOORT — Zondag hield post-

dulvetiverenlging Pleines de eerste

vlucht. ïjosplnals voor tweelwnderd-
',3ven; nncgcntig duiven was het Bel-

gische Dutfel, v.'aar om 7.45 uur RClost

werd. Na honderdvytenveertig kilometer
r'trlwerde de eerste duif om 9.28 uur.

Vc uKsiag: C. v. Egmond 1-2-5-6; H.
Lan.'-.iorp ,T; gebr. Drlchuizen 4-8-9-11-

20; E. v. d. Mfulen 7-10; P. La Grouw
1'.J-13-19: li. Bol 14; Th, Poel 15; J.

Swart 16; J. B. Koper 17-18.

ZANDVOORT — In onze badplaats lal

waarschijniyk in de maand augustus een
avondvierdaagse gcliouden worden.
Organisator van dit sportgebeuren is de
autosp'Jrtvercniging 'Sandevoerde'. Se-
kretaris-pcnnlngmeester van de A.S.V.

Sandevoerde VV. Villanueva. 'Op papier

hebben wij alles al rond, maar bij een zo

groot gebeuren mogen we niet over

één nacht ys gaan. We zullen daarom
kontakt opnemen met de zandvoortse

sportraad en de plaalteiyke VVV.'

Finales

badminton
ZANDVOORT — Vrijdagavond werden
in sporthal de Pellikaan de finalewed-
strUden gespeeld van de badmlntonkom-
petitie van sporting club Zandvoort. Het
afgelopen seizoen werden in acht maan-
den tweeduizend partyen gespeeld. De
pryzen die sporting club Zandvoort voor-
zitter Dirk V. d. Nulft na afloop van de
finales uitreikte gingen naar de volgende
koppels: dames dubbel: 1 Ipenburg/
Booyman; 2 Van Breroo/Verheugen; 3

Bouma/Van Loon.

Heren dubbel: 1 Plevier/Kuln; 2 Met-
horsb/Ipenburg; 3 Leyeiüiorst/Klaas-

sens.

Gemengd dubbel: 1 Booyman/Ipenburg;
2 Verheugen/Verheugen; 3 Plevier/Ple-

vier.

De kompetitie 1975-'7a begint in sep-

tember.

In poule A waren de Zandvoortse ten-
nissers oppermachtig. De konkurrenten
Bloemendaal, Haarlem en Heemstede
werden met 5-0 verslagen.

De tennisclub Zandvoort heeft dit suk-
ses mede te danken aan sponsor Indus-
triewoU. Men beschikt voor de lande-
lykc kompetitie van de KNLTB die op
zondag 4 mei van start gaat over de
tennissers Kees Klotz, Wlm Brandse,
Theo Mulder, Naud Weyers, Bob wy-
nands en Meyer en de tennlsters Lily

Weyers, Ineke Aalbers, Mathllde Goos
en Janny Hogenkamp.

Naast bet overgangsklasse A-team
komt Zandvoort uil met een bü keuze
gepromoveerd overgangsklasse B-tcam,
alsmede twee teams in de derde klasse,

een team in de vierde klasse en twee
teams in de vüfde klasse.

Door een goede afweging der belangen

van rekreatie-, jeugd- en kompetitie-

spelers meent T. C, Z. voldoende door-

stroming voor de kompetitieteams te

hebben ingebouwd om in het distrikt en
daarbuiten een biyvend belangryke rol

te kunnen spelen. Dat het distrikt dan
weer kan meespelen op landeiyk niveau

acht het bestuur van T. C. Z. van groot

Z.R.B.-nieuws
ZANDVOORT — Maandag 21 april werd

in het gemeenscliapshuis door de Zand-

voortse Reddingsbrigade ehbo-e.\amens

afgenomen. Er slaagden zes leden van de

Z.R.B., te wet«n mej. H. Gorter en de

heren F. Bluys, R. Drommel, J. N. van

den Bos, A. Verschoor en P. Loos. als-

mede vyf leden van de Bloemendaalse

Reddingsbrigade. De kursus stond onder

leiding van dokter J. F. Zwerver en de

heer H. van Keulen. Het e-xamen werd

afgenomen door dokter P. P- Bes,sem.

Van de 14 kandidaten werden er drie

afgewezen.

In het bestuur van het distrikt Noord-

West van de Konlnkiyke Nederlandse

Bond tot het Redden Van Drenkelingen

is benoemd de heer Aug. van der Mye,

bestuurslid van de Zandvoortse Red-

dingsbrigade.

Door het Bondsbestuur van de Konlnk-

iyke Nederlandse Bond tot het Redden

van Drenkelingen is kandidaat ge.steld

als algemeen sekretarls de heer J. G.

Bisenberger, voorzitter van de Zand-

voortse Reddingsbrigade. De algemene

vergadering van deze byna 30.000 leden

tellende-J'organisatie vindt zaterdag 3

mei in' Rotterdam plaats.

belang voor de tennissport In Haarlem
en omstreken.
Zo dit streven van Zandvoort, gegrond
op een rcele visie op de huidige ontwik-
keling in de tennissport, slaagt verwacht
T. C. Z. dat dit seizoen zeker drie a vier

teams zullen promoveren.
TennisUethebbers kunnen de kompetitie-
strijd van de tennisclub Zandvoort vol-

gen op tennispark 'De Glee'.

De uitslagen van de klubkampioenschap-
pen in poule A waren:
Zandvoort-Bl.daal 5-0; Zandvoort-HLTC
5-0; Zandvoort-Heemstede 5-0; HLTC-
Heemstede 4-1; HLTC-Bl.daal 4-1;

Heemstede-Bl.daal 4-1.

ZAAL-
VOETBAL
UITSLAGEN
DONDERDAG 24 APRIL

2B Handbal—Reprox 3—6
2C Luyks—Scharrekoppen 2—

1

IA Renout—Luiten 15—

1

IB Kopertjes—Lelco Boys 2—2
2C REA—TZB 5—2

MAANDAG 28 APRIL
2A Stoegman—^Lotus 2—

1

IB DVS—Sauna Buchel 3—

9

IA Politie—Snoopy 1—2
IA Luiten—Boedha Club 3—6
IB Juttersbar—Kopertjes 2—3

Programma
VRIJDAG 2 MEI
IA Riemersma—Sporting Club 19.00 uur
IB Leico Boyd—Dinky Stars 19.50 uur
2A Aleichem Boys—Lotus 20.40 uur
IA Beursbengels—Renout 21.30 uur
IB Rinko—Pim Janssen 22.20 uur

DINSDAG 6 MEI
2C Chin-Chln—Scharrekoppen 19.00 uur
2B Politie 2—DVS 2 19.50 uu.-

2C REA—Luyks 20.50 uur
2B Handbal—Plumbers 21.30 uur
2A Stcegman—Bouwes 22.20 uiu-

WOENSDAG 7 MEI
IB DVS—Pim Janssen 19.00 uw
2A Raadhuis—Sportschool Buchel, 19.50

uur
IB oauna Buchel—Kopertjes 20.40 uur
IB Rinko—Dinky Stars 21.30 uur
IA Politie—Riemersma 22.20 uur
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De ZonnigsteAutoshow

%m£-"'

Een zonnige show met
Simca, Chrysler en Matra.

Een show met vele voordelen
zoals de Simca 1301 Surprise

met z'n gratis extra's en de Simca
1000 en 1501 met schuifdak. Op onze
show kunt u nader kennismaken met a!

onze modellen waaronder ook de ver-

bijsterend veelzijdige Simca's 1100
en de luxueuze Pranse Chryslers.

Ze staan voor u klaar, ook voor
een uitgebreide proefrit.

U bent onze
gewaardeerde gast.

cimisaiil

Welkom bij al datgoeds onderde zon!

Autobedrijf VERSTEEGE
Pakveldstraat 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 2345

Vleeswaren
ieuws
Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

Meer soorten dan een maand dagen heeft.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIEAANBIEDING

BELEGEN GOUDSE KAAS
5Ü0 gram 3,90 nCi 500 gram v^uU

PAARDEN ROOKVLEES
100 gram 1,24 nü 100 gram lylQ

PATÉ DE FOIE
100 gram 0,73 nü 100 gram U-vU

HEMA
NU OOK ZONDAGS GEOPEND !

ART.41.503

59,95

Helioform.
Zomerenpasvorm
onderdeknie.

•iMBaiaaM» Ji9J|l WW JiW» mmww»*»»

SCHOENBOETIEK

HARMS
Diaconiestraat 5A (zijstraat Haltestraat)

Zandvoort.

Altijd een voordelige aanbieding.

GEMEENTE GAS- EN

WATERBEDRIJF ZANDVOORT

Bij het gemeente gas- en waterbedrijf te
Zandvoort kan worden geplaatst een gas- en
waterfitter in de rang van:

TECHNICUS
VEREIST: Diploma Installatie-techniek en/of
Gawalo-diploma.
Bruto salarisgrenzen per maand; f 1233,— tot
ƒ 1814.—.
De gemeente Zandvoort is aangesloten bU het
I.Z.A.

Verder zijn de gebruikelijke rechtspositie-re-
gelingen van de gemeente van toepassing.
Eigenhandig geschreven sollicitaties binnen
10 dagen na het verschijnen van dit blad te
richten aan de direktie van het gemeente
gas- en waterbedrijf, Thorbeckestraat 27
(postbus 31) Zandvoort,

FA.LBALLEDUX&ZN.
COAIFLETE WOMNGINBICHUNG

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende meiken

BREEOTAFUT, o.a. Hatema. Desso, K.V.T.,
Ploegtapijt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-

ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —
BIEZEN MATTEN.

. Linoleums Kronunenie — VUtzeil—
Balatred — Tapiflez — Hengafelt tegels.

Alles voor uw woning i

Luxaflex jaloazieën — EbUastoNs.'

HALTESTRAAT 27-29 —TEL, 2996<3759-40l5

EKSKLUSIEVE MODEBEWUSTE
ZOMERCOLLECTIE

— Blousons div. kleuren v.a. 10,95

— T-shirts v.a. 8,95

— „Stoll" strandmode v.a. 8,95

— „Scalabre" jurkjes v.a. 14,95

— „Hélène Lischke' blouses
V.a. 18,75

— Omslagschortjes v.a. 23,95

— Bermuda's v.a. 29,95

— Lange rokken afl. kleur v.a. 45,5ü

— Franse mode „Kiimagers"
pantalons en pakken

— Britse mode „Little Saints"

rokken en jurken

MATEN 92 T.M. 172.

BOETIEK

„INSUZ"
Binnenweg 202,

Heemstede
tel. 023-281778.

— De zaak voor meisjes en jongens —

00
Zit niet neer wachtend op de dingen
die komen zullen; maar maak jacht op

de dingen die je wenst.
Goethe (1749-1832)

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKKENHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

b(i de Kostvcrlorenstraat.

heeft veel dingen op uurwerkgebied
die u wenst. U koopt er het neusje van

de zalm. In horloges, klokken en
wekkers een fantastische keuze.

Komt u maar eens küken in zün showroom.

't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

eleotronische apparatuur.

ZONDAG 11 MEI MOEDERDAG
GROTE COLLECTIE GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN.

14 karaat gouden rinscn met halfedelstenen. 14 karaat vit gouden
ring-en met brillant vanaf ƒ 130,—. i^ilvercii MOBLOGE met zilveren
band ƒ 82,

—

Zilveren ringen, alle maten en niodeiicn. Zilveren miniaturen, nu
reeds een begrip in Zandvoort,

GOUDEN LETTER BROCIIE ƒ 49,50.

ALLEEN DEZE WEEK; Bij aankoop van een
HORLOGE, een METALEN BAND in staal of

doublé VOOR DE HALVE PRIJS en GRATIS
gemonteerd.

ZAAMSE KLOK

in eikenhouten kast

8 daags uurwerk
1 jaar garantie

van 245,— voor 175,-

ALLE REPARATIES aan horloges,

klokken, gouden en zilveren sieraden

worden in eigen atelier verrichf.

Wij tonen u graag vrijblijvend onze collectie

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — Tel. 6950 — Gedurende het zomerseizoen tot 22 uur geopend.

Afslag KARBONADE
blanke

RIBKARBONADE 500 gram 4,49 KILO 7,90

HAASKARBONADE 500 gram 4,98 KILO 8,90
VARKENSSCHNITZELS „,, . ..

100 gram van 1,70 NU 1,40
BLANKE FRIGANDEAU v. d. ham „,, . . ^^

500 gram 5,98 KILO 9,98
NIEUW !

!

BOOMSTAMMETJES gekruid gehakt

gevuld met ham en kaas 100 gr. 0,98

HAMBURGERS extra lekker 5 stuks .... 2,75

malse

BORSTLAPPEN 500 gram 4,29 KILO 7,98
extra magere

RUNDERLAPPEN 500 gram 6,48 KILO 11,98
magere dikke

RIBLAPPEN 500 gram 5,48 KILO 10,48

Fijne RIBLAPPEH 500 gram 4,98 KILO 8,98

lekker stukje

GONTRAFILET 500 gram ....... 6,98

MAGER HART 500 gram van 2,98 voor . . . 2,25
Gekookte ROOKWORST of de

LEKKERSTE LEVERWORST 250 gram ... 1,00
mals stukje ^ ^^
ROSBIEF 500 gram ......... 6,98

VARKENSHAASJE 100 gram 1,60
GEBR. FRIGANDEAU, BACON, CASSELERRIB
naar keuze 100 gram ........ 1,49

SAPPIG PEKELVLEES 150 gram 1,39

NASI- OF BAMIVLEES 250 gram ... NU 1,98

DIRK VAN DEN BROEK
Burg. Engelhartstraat, Zandvoort.

Aanbiedingen geldig t/m 7 mei.

ITALIAANS
>rSPAANS — PORTUGEES — FRANS

TECELCENTRUM
I „DESCHUILHOEVE"

I
NIEUWE MEERDIJK 98, BADHOEVEDORP

I • EXCLUSIEVE MOZAÏKTEGELS
• EXCLUSIEVE PORTUGESE MARMER KOLLEKTIE

I • ZEER GROTE GEDECOREERDE WANDTEGEL
I KOLLEKTIE

J
• GROTE VLOERTEGEL KOLLEKTIE

I
UNIEKE AANBIEDING

I hard gebakken ongeglazuurde

I FRANSE PLAVUIS, gebakken AA 71? „„^ ^a
uit de Gironde klei !l OV^ID pCl mC

I Openingstijden: Dagelijks van 10-17 uur

I
(ook op zaterdag!).

I
ZONDAG SHOW van 12-17 uur.B
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Kantoor; GASTHUiSPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-7K6.

HET BLAD VOOR UW REKIAME

tegen zeer veerdelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.
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Henc de Roo, ondanks cassatie, tevreden naaktloper

'Naturisme wordt in ons
land erg serieus genomen
BREUKELEN — De advocaat-generaal bij het Amsterdamse Ge-

rechtsbof, mr. J. Bergsma, is bij de Hoge Baad in cassatie gegaan

van de vrijspraak van dit hof voor twee mannen, die op het Zand-

voortse strand waren bekeurd wegens naaktlopen. Beide mannen
waren In eerste instantie door de Haarlemse rechtbank veroordeeld

tot een boete van vijftig gulden, van welk vonnis zij in hoger beroep

gingen. Bij de behandeling van dit appèl eiste mr. Bergsma bevesti-

ging van het Haarlemse vonnis, doch het hof sprak beide mannen
vrij, omdat zij geen voor het normaal ontwikkeld schaamtegevoel
kwetsende handeling hadden verricht.

De vrijspraak hadden de twee naaktlopers voor een groot gedeelte te

danken aan mr. M. JVI. Flesseman, die een voortreffelijk pleidooi had
gehouden voor het Amsterdamse Gerechtshof, maar dat was ook wel
te verwachten van de advocaat, die destijds de zaak van de naakt-
lopers op het strand van Callantsoog met sukses verdedigde. Nu de
Zandvoortse zaak voor de Hoge Raad komt is er in wezen nog niets
veranderd. De beslissing van de Hoge Baad zal afgewacht moeten
worden.
Als we een van de twee naaktlopers, de eenendertigjarige dokumen-
talist Henc de Roo in zijn flat in Breukelen opzoeken en hem op de
hoogte brengen van het voor hem slechte nieuws is hij even aange-
slagen, toont hij zich voor een moment teleurgesteld, maar de klap
heeft hij toch gauw verwerkt en hij zegt:

'Ach, het is Jammer dat It nu voor de
derde maal voor de rechter moet ver-
schijnen. Ik had gehoopt er na de vrU-
spraak vanaf te zlfn en eigeniük had ik
niet verwacht dat mr. Bergsma in cas-
satie zou gaan. Het is jammer, want nu
hebben we nog geen uitspraak. Dit alles
neemt echter niet weg, dat ik ook in de
zaak voor de Hoge Raad het volste ver-
trouwen heb, want we weten ons gerug-
gesteund door toc. Flesseman. Hadden
we deze advokaat maar in Haarlem ge-
had, dan waren we waarschijnlijk niet
eens bekem-d, maar we hebben toen de
fout gemaakt door geen gebruik te ma-
ken van rechtsbystand.'

door

Kees Kuyper

Zèlfrespekt

Als afdelingsvoorzitter van het distrikt
Utrecht van de naturistenvereniging
'Zon en Leven' strijdt Henc de Roo voor
^en eerlijke zaak. Voor een humanitai-
re stroming, die streeft naar herinte-
feratie van de natuur en de natuurlijk-
iheid in het menselijk leven. Hij strijdt

'voor het naturisme, dat het . naakte
''lichaam beschouwt als een natuurlijk
gegeven of zoals een internationaal aan-
vaarde minimumdefinitle luidt: 'Het
naturisme is een leefwijze in harmonie
met de natuur. Het tesamen naakt zijn, .

als ziJn opvallenjste kenmerk, beoogt de
bevordering van het zèlfrespekt, van
eerbied voor de ander en van de milieu-
bewustheid.'

Het laatste stukje textiel houdt de na-
turist vast in de dagelijkse sleur en het
levenstheater van alledag en juist hier-

"van wil,de-naturlst" zich' bevrijden 'Hni
zijn vrije uren.
Op 1 vijf augustus van het vorig jaar. be-
leefde Henc de Roo een paar van die
vrije uren op het Zandvoortse zuider-
strand achter paal 68.500. Henc is geen

strandmens, maar als afdelingsvoorzit-
ter van 'Zon en Leven' voelde hij zich
verplicht om eens een kijkje te nemen
op het Zandvoortse toen nog niet en nu
,nog niet officieel erkende naaktstrand.
Door de tegenstrijdige en dus verwar-
rende berichten in de persmedia wist
Henc de Roo niet precies waaraan hy
toe was als naaktloper op het Zand-
voortse strand. Hem was ter ore geko-
men, -dat naaktrekreatie in Zandvoort
oogluikend werd toegestaan op een stuk
strand achter paal 6S.500.

Kinderen worden bijna in

de open lucht geboren

Na tien jaar

Op een van de schaarse hete dagen van
de vorige zomer ging Henc de Roo met
zijn vierjarig zoontje naar Zandvoort.
In tien jaar had hij het Noordzeestrand
niet bezocht, omdat hij een gloeiende
hekel heeft aan die venijnige zandkor-
rels, die behalve het schuren van de
maar de eigenschap bezitten overal bin-
nen te dringen. Henc geeft de voorkeur
aan één van vijfentwintig naturisten-
terrelnen, die Nederland telt. Van dit
aantal behoren er zeven aan zijn ver-
eniging 'Zon en Leven'.
Zijn landelijke naturistenvereniglng is

idan^bók mét 'zijn tweeduizend leden de
grootste naturistenvereniging van ons
land. Henc de Roo is met vrouw en kind
veelal te vinden op het op een tiental
kilometers van zijn flat gelegen natu-
ristenterrein Gravingea nabil Maarssen.

Een stuk natuurgebied dat eigendom is

van 'Zon en Leven' en waar alles (en

dat is niet veel) aanwezig is, wat het

natiiristenhart begeert. Een terrein is

voor de naturist al een paradijs als het

een mooi landschap betreft. Maar in

Maarssen is er meer.

Daar is een camping, zoals op vrijwel

elk naturistenterreln, en een sauna met
vijver. Door de sauna Is Gravingen het

gehele jaar geopend voor verenlgings-

leden en hmi introducés. Als de vijver

bedekt is met een laag ijs, wordt er

naar Fins voorbeeld een gat in het ijs

gehakt. Deze openluchtsauna wordt ook
in de wintermaanden druk bezocht. Door
de beschutte ligging van de terreinen

worden de terreinen van maart tot no-
vember bezocht.

Henc de Roo: 'Als het zonnetje maar
even doorkomt lopen onze terreinen al

vol. De terreinen liggen enorm beschut

en dat scheelt veel in temperatuur.'

Geen etiket nalurist

In Zandvoort ligt de zaak natuurlijk

anders, omdat er nu eenmaal van de
Noordzee weinig beschutting valt te ver-

wachten tegen de wind. Maar er zijn

volgens Henc de Roo nog meer ver-

schillen. Zelfs zoveel, dat het woord na-
turistenstrand voor Zandvoort niet goed
gekozen is. Henc de Roo legt uit waar-
om niet.

'He tmerendeel van de zonaanbidders,

die naar Zandvoort komen hebben niet

het etiket naturist op de blote bulk. Men
komt louter en alleen om het hele

lichaam te laten bruinen en wat te

zwemmen. In Zandvoort is het eigen-

lijk meer van broekie uit en in het zand
liggen bruinbakken. Voor de liefhebber,

en die zijn er veel, is dat natuurlijk

heerlijk, maar persoonlijk geef ik niets

om het strandleven. Op de terreinen in

het land zijn de mensen aktiever. Daar
wordt gesport (volleybal is de meest
populaire sport in nudistenkampen red.)

en gerekreëerd. Bovendien zijn wiJ als

leden van 'Zon en Leven' principiëler.

Op onze terreinen wordt niet gerookt en
wordt geen alkohol gedronken. In Zand-
voort heb je dat natuurlijk niet, omdat
het daar een openbaar naaktstrand be-
treft.'

De hete zomerdag, die Henc de Koo Het
vorig jaar met zijn zoontje doorbracht

op het Zandvoortse naaktstrand is bij

hem goed overgekomen, ondanks de
handicap van de hinderlijke zandkorrels.

Henc noemt Zandvoort de ideale sita-

atie, omdat het geen zoals hij zegt re-

servaat is als in Callantsoog.

'Het naaktstraTtd in Callantsoog ligt

voor het mooie te ver verwijderd van
de bewoonde wereld. In Zandvoort moet
ie hooguit vijftien minuten lopen en dat
maakt de situatie zo ideaal. Bovendien
worden in Callantsoog een paar duizend
mensen samengepakt op een strand met
een lengde van vierhonderd meter. In
Zandvoort beschikt men over aanmer-
kelijk meer ruimte.'

Niet aanstootgevend
Henc de Roo schat het aantal naakt-
lopers op de dag „dat hij in Zandvoort
was op een dikke duizend. BiJ dit aan-
tal moeten nog de vele natuurliefheb-

bers geteld worden, bü wie de interesse

voor het Zandvoortse zuiderstrand het
afgelopen jaar aanzienlijk bleet te zijn

gegroeid.

Men kan moeilijk stellen, dat deze wan-
delaars aanstoot aan naaktlopers ne-
men, hetgeen ook niet is gebleken. Im-
mers men heeft er een lange strand-
wandeling voor over om de zaak eens
goed te bekijken. We kunnen de zaak
ook omkeren door Henc de Roo te vra-

gen of hU als naaktloper aanstoot neemt
aan deze nieuwsgierige blikken.

'Natuurlijk erger ik me aan de voyeurs
die met verrekijkers op de zeereep zit-

ten en ons bespieden. Dat noem ik de
ziekelijke groep, maar de mensen, die
gewoon eens komen kijken vind ik hele-
mael niet erg. Het vorig jaar was het
het nieuwtje en dat gaat er echt wel
af, want al heeft de rechter nog geen
uitspraak gedaan, ik ben ervan over-
tuigd, dat het naaktstrand dit jaar weer
vol zit en waanschijnlijk nog voller dan
het vorig jaar, want onder de Duitse
toeristen bevinden zich zeer veel lief-

hebbers van FKK-stranden (Preie Kör-
per Kultur red.).

In Zandvoort heb ik gemerkt dat er tus-

sen de wandelaars en de naaktlopers
een wederzijdse verdraagzaamheid heerst.

Men respekteert elkaar. Wij zullen nie-
mand verplichten om de broek uit te

doen en degenen die het badpak wel
aanhouden nemen aan ons geen aan-
stoot. Zo komt het dat gekleed en onge-
kleed door elkaar loopt. Persoonlijk vind
ik deze situatie de ideale.'

1 liiir

Henc de Roo . . . voor Hoge Raad.

Op (Ie bon
De enige ongewenste vreemdelingen wa-
ren voor Henc de politieagenten, die

Henc met nog een naaktloper op de bon
gooiden. Henc vertelt: 'Al voor ik naar
Zandvoort ging, wist ik, dat de voor-
posten op het naaktstrand er melding
van maakten als de witte landrover van
de overheid in aantocht was. Na een
teken van deze voorposten werd het bad-
pak even aangetrokken. Als de land-
rover voorbij was kon de kleding weer
uit.

Op het moment dat de landrover in
aantocht was, baadde ik met mijn zoon-
tje in zee en daarom heb ik de waar-
schuwing van de voorpost niet gehoord.
We kwamen net uit zee, toen de land-
rover naast ons stopte. Met nog iemand
werd ik op de bon geslingerd. Het is

erg toevallig dat wij voor de rechter
moesten verschijnen. Men had de keuze
uit vijfendertig verbalisanten. Maar het
is voor een goede en eerlijke zaak en
daarom vind ik het niet erg.'

Toen de agenten Henc de Roo verbali-
seerden viel het de naaktloper op, dat
de agenten zich zeer hoffelijk gedroe-
gen.

'Ze verontschuldigden zich min of meer,

maar zy' hadden nu eeimiaal de op-
dracht om enkele imakllopers te verba-

liseren. De gemeentelijke overlieid wilde

Wa de rechter eindelijk wel eens weten
waar aan zij toe was met de naakt-
lopers".

Treki)leistcr

Als de Hoge Raad de naaktlopers gun-
stig gezind is, dan vindt Henc de Roo
het naaktstrand in Zandvoort een ver-

betering ten opzichte van Callantsoog,

omdat men in Zandvoort meer in het
centrum zit.

Henc is van mening, dat het strandge-
deelte achter kilometerpaal 68.500 niet

alleen een trekpleister wordt voor de
zesduizend by de diverse verenigingen
ingeschreven naturislen, maar ook voor
de vele gelegenheidsnaaktlopers. De
groep, die het zwempak voor de va-
kantie thuislaat.

Vakantiereizen naar natm-istcnbeslem-
mingen hebben de laatste jaren een
enorme toeloop genomen. Er is wü'wel
geen reisbureau meer, waar men niet

terecht kan voor een badpakloze reis.

Henc de Roo beeft de tyd nog meege-
maakt, dat men achter de balie van
het reisbureau vreemd stond te kijken,

als hij inlichtingen wilde inwinnen om-
trent naturistenreizen.

Toen dirckt na de Tweede Wereldoor-
log 'Zon en Leven' werd opgericht hiel-

den de leden het "angstvallig gelieim
voor hun kennissen, omdat het een
taboe was. In dertig jaar is er heel
wat veranderd als mm bedenkt, dat na-
turisten op bepaalde uren terecht kun-
nen in de sportfondsenbaden van
Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Eind-

hoven, Haarlem en in de zwembaden
Noordwijk, Nijmegen en Rotterdam.

Milieubewust
Als goed en ijverig bcstuui'slid van 'Zon

en Leven' kan Henc de Roo het niet na-

laten het naturisme tegenover ons te

propagandercn en hij zegt: "Een groot

kenmerk van onze leden is, het milieu-

bewuste. Als je onze terreinen verge-

lijkt met andere openbare terreinen, is

er een hemelsbreed verschil. Draagbare
radio's vind je niet en evenmin lege

flessen en papier.

We hebben natuurgebieden en die wil-

len we ook zo houden en daarom zal

men op onze terreinen weinig opstallen

aantreffen. Op onze terreinen kan men
naakt recreëren zonder als sexobjekt

beschouwd te worden. Op sexueel gebied

is de sfeer erg ontspannen en de vrou-

wen worden nooit nagefloten. Alle leef-

tijdsgroepen uit alle bevolkingslagen ko-
men naar onze terreinen.

Valse schaamte kennen we niet. Hoog-
zwangercn zie je in de zomermaanden
dikwijls op onze terreinen rondlopen. Je
kunt eigenlijk zeggen, dat de kinderen
bijna op onze terreinen toorden gebo-
ren, want als zuigelingen worden de
kinderen al meegenomen naar het na-
turistenterrein.'

Nu mr. Bergsma bij de Hoge Raad in
cassatie is gegaan van de vrijspraak van
het Amsterdamse Gerechtshof biyft het
Zandvoortse strand bezuiden paal 68.500

verboden terrein voor de naaktlopers.

Ztj moeten wachten op de beslissing van
de Hoge' Raad.
Ondanks deze tegenvaller spreekt Henc
de Roo toch al van een sukses, 'want

voor hem ligt de zege in het feit, dat
uit zijn proces is gebleken, dal het na-
turisme in Nederland serieus wordt ge-
nomen.

Vermindering vermakèlijkheidsbelasting

circussen in onderzoek

Raad vreest vernieling

aan buitenbrievenbussen
ZANDVOORT — Dinsdagavond ging do
Zandvoortse gemeenteraad akkoord met
het b en w voorstel met betrekking tot

de nota 'Toekomst van Zuid Kennemcr-
land'.

De vorige vergadering staakten de stem-
men, maar nu werd het voorstel aange-
nomen met negen tegen zes stemmen.

In vlot tempo werd de achttien punten
tellende agenda doorgewerkt.
De raad ging akkoord met grondverkoop
in de Noordbuurt, een voorbereidlngs-
beslult voor de kinderboerderij atmex
manege Vijverpark, die het mogelijk
maakt om de exploitant een bouwver-
gunntag te verlehen voor -het plaatsen
van een hooiberg, eerst nadat een ver-
klaring van geen bezwaar is' ontvangen
van Gedeputeerde Staten van Noord-
HoUand.
Het bestemmingsplan Voltastraat werd
vastgesteld. De bedoeling van het plan
is om op het terrein, dat aanvankelijk
bestemd was voor openbare bedrijven,
de bouw van eenentwintig eengezinswo-
ningen en enige kleine kompleksen au-
toboksen mogelijk te maken.
Voor de vervanging van de kolkenzulger
werd een krediet beschikbaar gesteld
van ƒ123.000,—. Eveneens aan vervan-
ging toe was de reinigingsinstallatie

voor grafmonumenten. Voor de nieuwe
Installatie werd ruim elf duizend gulden
uitgetrokken.
Aan de stichting openbare bibliotheek
en leeszaal werd een eenmalige subsidie

verleend van vüfentwintigduizend gul-
den. Voorts ging de raad akkoord met
de aanschaf van twee brandweerauto's.
Op voorstel van enkele raadsleden wordt

Alcohol-

controle
ZANDVOORT — In de nacht van vrij-

dag op zaterdag zijn door de gemeente-
politie van Zandvoort vijfhonderdnegen-
endertig automobilisten gekontroleerd op
het gebruik van alcohol.

In zes gevallen werd een rijverbod op-
gelegd, terwijl tegen een automobilist
proces verbaal werd opgemaakt.

de in de oude brandweerwagen aanwe-
zige zes volts mobilofoon niet ingeruild,

maa^cadeau gedaan aan de Zandvoort-
se Reddings Brigade mits zU het appa-
raat kunnen gebruiken.

Circussen
In een preadvies over een brief van de
vereniging voor de belangen van Neder-
landse circussen stelde het kollege de
raad voor niet in te gaan op het ver-
zoek van de vereniging om de vermakè-
lijkheidsbelasting en de kosten, die door
de brandweer voor wachtdiensten wor-
den berekend niet af te schaffen.
Mede gelet op de benarde financiële
positie van de circussen was de WD'er
Glelen voor afschaffing van de verma-
kèlijkheidsbelasting. Burgemeester wees
de raadsleden erop, dat in 1979 In be-
paalde gevallen de vennakeHJkheidsbe-
lasting wordt afgeschaft en hij zag
daarom geen reden om op deze feiten
vooruit te lopen.
De socialist Van der Moolen wilde deze
belasting terugbrengen van 12,5 pet.

naar 5 pet. Uiteindelijk ging de raad ak-
koord met het voorstel van burgemees-
ter Nawijn om op de volgende vergade-
ring rapport uit te brengen omtrent een
eventuele vermindering van de verma-
kelükheidsbelasttog.
De tien gulden voor de wachtdienst van
een brandweerman bleef gehandliaafd
want zo zei burgemeester NawiJn: 'Ik

zie liiet in, waarom wiJ hierop voor de
circussen een uitzondering moeten ma-
ken. Andere verenigingen moeten deze
kosten ook betalen.'

Brievenbussen
Naar aanleiding van een motie van de
gemeenteraad van Wamsveld over brie-
venbussen kwam een discussie op gang.
De heer Janssens was het eens met de
motie van Wamsveld. Hii was van me-
ning, dat de burgers niet aansprakelijk
mochten worden gesteld voor de vernie-
lingen aan brievenbussen. De heer
Janssen was van mening, dat voor toe-
ristenplaatsen een uitzondering moet
worden gemaakt wat betreft de ver-
plichte brievenbussen.
Wethouder Van der Mije was het eens
met de motie van Wamsveld, maar
wüde afwachten wat er uit de stappen
van de vereniging van Nederlandse Ge-
meenten in deze kwestie zou voortvloei-

en. Onbegrijpelijk vond de CDA-wethou-
der, dat de kamer akkoord was gegaan
met deze bussen. Hii vond het een aan-
tasting van de privacy. Na deze woor-
den merkte burgemeester Nawün op,

dat er voor hoogbejaarden en Invaliden
de mogelijk bestond om ontheffing te

krijgen.

Hij ontried de raad ingewikkelde pro-
cedures van adhesiebetuiging met
Wamsveld. Wel was de burgemeester in

voor de suggestie om de minister te ver-

zoeken badplaatsen vrU te stellen van

buitenbrievenbussen als zou blijken, dat
de burgers het slachtoffer zouden wor-
den van vemlelzucht.

Aan het verzoek van de stichting school-

advies- en begeleidingsdienst Zuid-west
Kcnnemerland, waarin Zandvoort deel-

neemt, is gedeeltelijk voldaan. De stich-

ting vroeg een mcdegarantie van een
door hen te sluiten geldleningen van
ƒ 450.000,— ter financiering van de aan-
koop en vcrbomv v.an het perceel Zand-
voortcrweg 101 te Heemstede.

Vrijwel alle raadsleden spraken hwi ver-

wondering uit over het feit, dat deze

belangrijke kwestie niet hi de kommis-
sie van financiën is besproken. Wethou-
der van financiën Aukema was het met
de opmerkingen eens en ook hij was van
mening, dat de raadsleden niet volledig

waren voorgelicht in deze kwestie.

Voor het bedrag van de aankoop van
het gebouw groot ƒ226.800,— wilde de
raad zich wel medegarant stellen, maar
de twee ton, die nodig zouden zijn voor

de verbouwing aan dit perceel vond men
teveel gevraagd. Men stemde In mot de
aankoop en verbouwing van het ge-

bouw, maar een beslissing voor de twee
ton kostende verbouwing nam men niet.

Men wtts van oordcel dat de verbouwing
voor een aanzienlijk kleiner bedrag zou
kunnen worden gerealiseerd en wachtte
daarom een nadere kostenbegroting af.

Waterpolo en

schoonspringen

in „De Duinpan"
ZANDVOORT — In het kader van de

tiicriitg Koninginnedag-Bevrijdingsdag

wordt zaterdag 3 v-i in het sportfond-

senbad 'De Duinpan' een groots swem-
feest gehouden, georganiseerd door de

Zandvoortse zwem- en poloklub 'De Zee-

schuimers'.

Hoogtepunt van de middag Is de water-

polowedstrijd tussen de oud-lntematio-

nals van Nederland en Duitsland, waar-

bij onze plaatsgenoot de heer J. Elsin-

ga als oud-olympisoh waterpolospeler als

coach zal fungeren van de Nederlandse

ploeg.

Op deze middag wordt tevens de nieuwe
springtoren in gebruik genomen.
Voor het officiële gedeelte zijn de oud-
natlonale kampioenen in het schoon-
springen Joop Stotijn en Hans Feis met
hun verenigingen naar 'De Duinpan'
gekomen, die ri de muzikale opening
om kwart over één een demonstratie zul-

len geven. De komische groep Ikarus

zorgt voor het komische gedeelte van de

middag met hmi gekostumeerde optre-

den. Deze landelijk zeer bekende komi-
sche schoonsprlnggroep zorgt voor vele

stunts vanaf de door de Koninklijke

zwembond voor nationale en internatio-

nale wedstrijden goedgekeurde springto-

ren.

Kunslzit'emmen
Voorts is de Amsterdamse zwemvereni-
ging 'Admiraal de Ruyter' bereid ge-

vonden naar Zandvoort te komen om
een tweemaal twintig minuten durende
demonstratie te geven in hot kunstzwem-
men met muzikale begeleiding.

Na de overhandiging van een door so-

ciëteit 'Duysterghast' aan 'De Duinpau'
aangeboden klok beghmen om drie uur
de schoolzwemwedstrijden. Gezwommen
zal worden om de rportfondscnbokaal en
de burgemeester Nawijn trofee, die om
vier uur door Zandvoorts eerste burger
zullen worden 'uitgereikt.

Deze middag is zwembad 'De Duinpan'
voor iedereen vrij toegankelijk.

Optreden van

Surinaamse

dansgroep

ZANDVOORT — Voor de viering van
bevrijdingsdag, maandag 5 mei, heeft het
Zandvoortse Oranjekomitee weer een
aantal festiviteiten op het programma
staan, 's Middags om twee uur kan op
de Grote Ki-ocht een optreden worden
verwacht van een dansgroep van Suri-
naamse vrouwen in nationale kleder-
dracht. Dit onder begeleiding van de
band Rythmlco Especlal. Het optreden
zal worden onderbroken voor een demon-
stratie van de gymnastlekverenighig OSS
uit Zandvoort. Na afloop Is er een show
van de fletsdi-umband van de Haarlemse
Harmonie Kapel. De fictsdrumband zal

echter eerst een korte rondgang maken
door het dorp.

Aan de overige festiviteiten op deze dag
werken o.a. ook mee het Jachthoornkorps
en Majorettepeleton 'Duiker' uit Voor-
burg en de muziekvereniging 'St. Huber-
tus' uit Amsterdam.

Aangezien hierom nog telkens wordt ge-
vraagd wordt nogmaals vermeld, dat bij-

dragen in de kosten van de feestelijk-

heden nog steeds welkom zijn op rek.no.

56.57.25.556 van het plaatseiyk comité bij

de Algemene Bank Nederland N.V., al-

liler. Glronununer van de bank Is 9711.

Kommissies

vergaderen

ZANDVOORT — De komende week wor-
den er in Zandvoort weer een aantal

openbare kommissievergaderingen ge-

houden in liet gemeentehuls. Dinsdag-
avond 6 mol komt om acht uur de kom-
mlsslno voor algemene zaken bijeen en
deze heeft onder andere het koncept-
pre-advies Inzake het voorstel PSP-PPR
over fraktie-asslstenten op het program-
ma staan. Ditzelfde pmit komt ook aan
de orde tijdens de vergadering van do
kommissie voor publieke werken, die do
volgende dag, woensdag 7 mei om acht
uur — wordt gehouden. Verder spreekt
men hier onder andere over de water-
overlast op de bermen en het fietspad

langs de Zandvoortselaan.

De leden van de kommissie voor finan-

ciën zien elkaar dinsdagavond 6 mei en
ook zij zullen het hebben over de hier-

voor beschreven wateroverlast en over
een fraktle-asslstent.

Z.O.V, in Haarlemse Schouwburg

Moeilijke operette

boeiend opgevoerd
HAARLEM — Men moet er wel de grootste bewondering voor hebben

dat een amateur-operettevereniging geheel met eigen krachten zich

durft te vsragen aan een opvoering van een hoge eisen stellende ope-

rette, die meer hgt op het vlak van de opera-comique.

Dat gebeurde vrijdagavond toen de Zandvoortse operettevereniging

in de Stadsschouwburg te Haarlem een opvoering bracht van 'La

Mascotte' van Edmond Audran. Met een bewonderenswaardig élan

heeft zich de vereniging door deze moeilijke opgave heengewerkt,

waarvoor repetiteuse Martha Sarstadt alle lof toekomt.

Het moge dan zo zijn, dat door gebrek
aan speelruimte in Zandvoort men steeds

weer opnieuw moet uitwijken naar Haar-
lem, aan de andere kant heeft dit het
voordeel, dat men beschikken kan over

alle mogelijke attributen en decors, die

in het geheel geen probleem behoeven te

vormen.
Het werk komt dit alleen maar ten goe-
de en men heeft er een dankbaar gebruik

van gemaakt. Het stuk speelde zich af

in een sprookjesaclitlgc sfeer, terwijl aan
de aankleding alle mogelijke zorg was
besteed, zodat het een kijkspel werd vnn
de eerste orde, waarvan het talrijke pu-
bliek uitzonderlijk genoten heeft.

Edmond Audran, een geboren Italiaan,

laat het stuk spelen in het zuideii van
Frankrijk. In de zonnige Provcnce en de
sfeer daarvan werd bijzonder goed ge-
troffen.

Het is kostelijke muziek, die de kompo-
nist zijn publiek voorschotelt. Roman-
tisch, melodisch, doch, zoals ik al zei, bij-

zonder moeilijk uit te voeren. Vanzelf-
sprekend mag men van amateurs niet

verwachten, dat zU berocps-prestaties le-

veren, doch dit neemt niet weg, dat er
tocli belangrijke en mooie i-esultaten wer-
den verkregen.

Bijzonder boeide ons het koor, aangevuld
met een gedeelte van het mannenkoor
'Die jonge Haghesangers'. We denkeu
daai'bij aan het beroemde soldatenkoor

aan het begin van het derde bedrijf, doch
ook het gehele koor zong uitermate ge-
disciplineerd, volgzaam begeleid door het
enthousiast spelende Amsterdams Pro-
menade Ovkcsl, dat een uitstekende on-
dersteuning bood. Aan alles wa.s te mer-
ken, dat men met grote ernst zich op
deze uitvoering had voorbereid.

Acteertalent

Wat de solisten betreft was Martha Ko-
per als Bettina, de kalkoenenhoedster
weer de ster van de avond. Zij paart een
uitgesproken akteertallent aan een glans-

voUe en van veel studie getuigende stem.

Het is en blijft een genot om haar op de
planken aan het \verk te zien, waar ziJ

zicli kennelijk in haar element gevoelt.

Naast liaar was John Pietcrs als de her-
der Pippo in alle opziclilen een aan-
vaardbare tegenspeler. Wnt liü echter
miste is do stralende warmte die er van
zulk een moeilijke rol behoort uit te gaan.
Martin Verhoeven als Vorst Laurent XVH
voldeed ons in de eerste twee bedrijven
slechts matig, zyn optreden had weinig
vorsteiyks en van een autoritair over-
wicht wa.s geen sprake. Hti kwam pas
goed in z'n element in het derde bedrijf

toen hij als reizende muzikant volkomen
bevredigde en daarvan een zeer goede
krealie maakte.
Jo Bol als zijn dochter Fiamotta biykt
steeds meei' voor de vereniging een be-
langrijke aanwinst te zijn. ZU beschikt
over een fraaie stem en leuk akteer-la-
lent. In alle opzichten was zij tegen deze
rol opgewasi5en. Hetzelfde geldt voor Wim
Gude als haar verloofde. Prins Fritellini.

die zich met het grootste gemak en bet
gevraagde autoritaire optreden over het
toneel bewoog en daarenboven uitblonk
door goode zang en opmerkelijk aktecr-
talent. Arie Ottho was een goede pach-
ter en Cor Bol een gemoedelijke waard.
Van hem mocht als geroutineerde kracht
overigens ook niet anders verwacht wor-
den. Tenslotte was Jan Hekkers als ser-
geant Parafantc een kracht, die zich vol-
komen aansloot by het enthousiaste spel
van allo anderen.
Zo werd 'La Mascotte' als kiJk en zang-
spel van deze hard werkende groep ama-
teurs oen genot om te zien on te horen.
Peter Pols, die de algehele leiding had,
kan meer dan tevreden zUn. Ferry Zel-
vers, die de regie voerde en de (uiteraard
kleine) balletten had voorbereid, even-
eens.

Eén vraag slcclits: 'w.iarom «aren aan
de tamboeryncn de bclli'ii onthouden?
Was dit met opiet gedaan? Hel klingelen

van de schellen had o.i. wat meer leven
en fleur aan het geheel kunnen brengen.
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CEES KUYPER
en

AN KUYPER-CORNELISSEN

zijn vrijdag 9 mei a.s. veertig jaar getrouwd.
Wij hopen dat zij nog lang in ons midden mo-
gen blijven.

Hoorn:
Annemieke, Frank
Marjan en Jaap
en Peter

Eansdorp

:

Bub, Jutta
en Tina

Zandvoort:

Cees, Edmée
en Caroline

Ora te feliciteren zijn zij thuis zaterdag
10 mei van 3.30 tot 5 uur, Zeestraat 57 rood,
Zandvoort.
Zandvoort, 2 mei 1975.

Op 25 april overleed tot onze diepe droeflieid,

na een langdurig geduldig gedragen lijden,

onze lieve broer, zwager en oom

Alberi Koper
in de leeftijd van 75 jaar.

Zandvoort:
A. Keur-Koper

Rochester U.S.A.:
J. Koper
F. Koper

Haarlem:
E. Koper

Zandvoort, 29 april 1975.
Brugstraat 16.

De teraardebestelling heeft heden plaats ge-
vonden in het familiegraf op de Algemene Be-
graafplaats te Zandvoort.

AUG. V. d. MME
Marisstraat 15a, telefoon 5186,

Zandvooit.

SCHiLDERS- EN

AFWERKINGSBEDRMF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK

Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

Levering en reparaties van glas, glas
in lood, glasplaten en thermopane.

DE STICHTING

ZEESTERONTMOETING
maakt bekend: dat op zaterdag 3 mei a.s. met
motoren over het strand gereden zal worden,
van Zandvoort naar Noordwijk aan Zee van
on?. 16.30 uur tot 18.00 uur.

Met toestemming van de Gemeente Zandvoort.
Inl. Postbus 4290, Amsterdam.

In ons Hema Warenhuis Zandvoort
PA. KEIJZER DE NIJS

is vanaf 2 juni a.s. plaats voor

VERKOOPSTERS
voor de avondverkoop.
Leeftijd vanaf 18 jaar.

Soll. schriftelijk
of mondeling
worden gaarne
ingewacht bij

HEMA
Raadhuisplein 1.

„NUSQVARNA" grasmaaiers

al jarenlang de onbelwisfe

toppers.

30 cm maaibreedte 120,

—

35 cm maaibreedte ƒ 129,50
40 cm maaibreedte ƒ 156,50

Voor kleine tuinen:

SCHLEMPER ORASMAAIER5 v.a. ƒ «2,-

J. H. VERMEIJS B.V.

v/h Kort's IJzerhandel
Haitestraat 1, Zandvoort, tel. 5204.

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voer al uw

nieuwbouw, verbouw on ondarhouds»

worken.

Telefoon OT 718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.
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GAZONIHAAIER
Solide uitgevoerde
lichtgewicht machine.
De messenkooi met
vijf scherp geslepen
stalen messen loopt op
kogellagers. Kunststof
wielen met rubber
banden met antislip-
profiel.

Snijbreedte 25 cm
van 62,— voor

52.-
Snijbreedte 30 cm
van 69,— voor 59,

—

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL
Pakveldstraat 19 Zandvoort — Telefoon 2554

GRASSCHAAB
Handig model met één
vast mes, waardoor u
dicht langs muurtjes
kunt knippen. Met
plastic overtrokken
handvatten. Duim-
slulting. Van 12,75 voor 9.95

VocfTnieuwespaarders:
'nbijzonderboek.
Endat is het.

Veelmensen zouden best willen sparen.

Maarze komen er .niet toe. Daarom heeft

deABN voor alle nieuwe spaarders een

aardige aanmoediging: hetboek 'Uit het

levenvanDik Trom' , mèt de plaatjes

van Jolian Braakensiek.

By deABN kunt u kiezen uit maar liefst 12

spaarvormen, dus daar is er altijd een bij

die bij u past. Maarwelke spaarvormu ook

kiest, deABN stort meteen vijfgulden opuw
spaarrekening. Die moet u dan wel minstens

twee maanden laten staan.

Voor een zelfde bedrag mag i

ookhetboekvanDikTrom

meenemen, inhet traditio- ,/

nele jasje. Het ligt vooru

Maarby het dichtst- /

byzijnde ABN-kantoor. *

D Dat Dik Trom boek lijkt mij wel wat, maar kunt u mij I

eerst wat meer informatie geven over sparen bij de ABN?

D Ja, dat DikTrom boek wil ik hebben,open voormö i

een spaarrekening bij de ABN.
Aankmisen wat wordt verlangd. i

Naam —, .— j

Adres -—_—_ ï

Woonplaats. Tel.

Ik heb reeds een rekening bij de ABN: Ja/Nee

Zoja, ABN-kantoor

I

In ongefrankeerde envelop zenden aan
j

Algemene Bank Nederland,Antwoordnr. 3S02,A'dam.
j

Algemene Bank Nederland

Zandvoort, Grote Krocht.12, telefoon (02507) 534L

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

J. F. Zwerver, huisarts,

Julianaweg la

heeft vakantie van

5 mei t/m 18 mei.
Waarnemers: Dr. Anderson, Dr. Drenth en

Dr. Flieringa.

BEKENDMAKING

OPHALEN HUISVUIL

De adjunct-directeur van de dienst van pu-
blieke werken te Zandvoort maakt bekend dat
op maandag 5 mei (Nationale Bevrijdingsdag)
en donderdag 8 mei a.s. (Hemelvaartsdag geen
hulsvuil zal worden opgehaald. (Men kan hier-
in voorzien door het gebruiken van een extra
plastic zak).
In verband hiermee wordt wel huisvuil opge-
haald op woensdag 7 mei in de maandag/don-
derdagwijk.

ING. N. WERTHEIM.

In.jong zakengezto met kleine kinderen
zoeken wij

HULP IN DE HUISHOUDING
Telefoon 3420.

„FORTUNA"
ONDERHOCDSBEDRUTF CV. CSfSTALtATIES

Schoonmaken. - Reparaties
GASGEÏSERS - GASHAARDEN

Verhelpen van storing:en
AANLEG SANETAIB • GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIEBIECS Koninginneweg Zl
Zandvoort Telefoon 02507-50 12

Laat UW bromfiets NU
VAKKUNDIG controleren op

onze nieuwe ROLLENBANK

o.a. op snelheid, trekkracht,

ontsteking enz., enz.

Reparatiebedrijf

VERSTEEGE B.V.

Willemstraat 18, tel. 02507-4499.

WONINGRUIL
Aangeb. gr. 4 kam.flat, goede stand, vry uitzicht,

ƒ 410,— p.m. Incl. cv. Buitenveldert-A'dam.
Gevr. 2 of 3 kam.flat in Zandvoort.

Telefoon 020-442207.

SE ZONDAG IN MEI
MOEDERDAG.
FEESTDAG MET PUUR
NATÜÏJR,

Bloemenhuis

„V. d. MEY"
J. BLDYS
Haitestraat 65 - Zandvoort
Telefoon 2060.

De specialist in al üw bloemwerken.

Waaromeen
ROSÉKEUKEN?

Omdat (de kwaliteit vormgeving en cJuui2aamhei(j een topprestatie is.

In jarenlange praktijk werci z'n (duui2aamhei(J bewezen
en óe prijs is voorcieliger, dan U had gedacht
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aTarose
T£f KEUKEN

Eentopprestatie

ICiiif(@iiislillatiebeiirijf

P EIITËilD M
Geopend 10-12 en verder volgens afspraak.

Dinsdags gesloten'

Paradijsweg 11a - Telefoon 02507-2361 - Zandvoort

CENTRALE VERWARMING
TechiUscb installatie bureau

ADIATOR
^.ROENESTEIN

Anipèrestraat 2/hoek Kamerllngh Ormesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedlpl. install. - Erk. A.CJ. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

IIMEIISHETMaEDERDAG

DENK OM DE BLOEMENHULDE

BLOEIVIEN.
IVIAGAZIJN //ERICAn

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

KONTAKTLENZEN

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASPORNUI2EN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Sctaelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

Ook voor u heeft Kontaktlens-
instiiuul Looman passende
lenden In voorraad zowel de
conventionele horde als de
comfortabele zachte lenzen.

Vraag gratis Inlichtingen en
folder of maak direkt uw af-

spraak Gratis proefperiode,

LOOMAN
Haltesiraei 5, Zandvoort.

02507-2174

VERHUIZINGEN
A. J. Behage & Zn

Azaleals»ii 11, Beemsttde
Telefoon 023-286274

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

ZANOVOORTSE
ÜITVAABTVEBENIGING
B«cnfeiiis . Crematie

Transport

Keesonutraat 61. TeL 5351

Zandroort
Dog en nacht te ontbieden

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leldsevaarfc 82, Haarlem.
Telefoon (023) 316092.

UW GORDIJNEN MAKEN?
Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

•T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

DéFOSITAIBE MABBEBT
Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort,

HONDENKAPSALON
RENéE SCHRAMM
Voor vakkmidig knippen,
scheren, trimmen, wassen,
oorbehandeling, voet-
behandeling etc.

Gesloten tot 5 mei.
WUt u S.V.P. tüdig
afspreken?

Hondenspectallst sinds 1955

Troelstrastr. 7, tel. 4999.

LAMFENOUE
in 5 gem-en ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Orajójestr. 7, Zandvoort.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging UkA.

Goedgekeurd bij Kon, Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie
Haarlem, Witte Heerenstnat 20— Tel. 31 3? 53 - 31 04 57

Zandroort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

C. KOL
Schuitengat flat 7. '2'el. 3212

ALLE VEKZEKEKINGEN
Auta • Brand • Leven

't (kinder) WINKELTJE
heeft fUne kleren voor
kleuters, peuters, teeners

en grote mensen met
kieine maatjes.

Buurcweg 1-3, tel. 6580.

zijstraat v. d. Kerkstraat.

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. BITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

DESSO
'T INTERIEUR,

Stationsplem 13-15,

telefoon 02507-6975.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975.

Groot en klein vinden

VAN DEB WERFF'8
brood FIJN

!

Qasthtdsplein 3. Tel. 2129

BEHANGER
STOFFEERDER
BÈDDENMAKEB

J. VAN DEN BOS

BUderdilkstr. 5. Tel. 3796.

Te koop:

GRUNDIG ZW.W. T.V.

Loewe Oepta

STEREO RADIO
Telefunken

BANDRECORDER
grote roestvri] stalen
PAN 401

Tel. 6284, alleen maandag
en dmsdag.

Naast onze gerenommeerde
woonvltrines irorden ook
eiken hoekkasten voor u op
maat gemaakt bfj Wete-
riugs wandvltrlnes.

Jan van Vnnrenstraat 2,

Nnnspeet.

Het hoogtepunt van QW
bruiloft is een gedicht van
FIGARO, onvergetelijk »la

mv trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat Z,

Nunspeet.

Gevraagd voor Oostenrijkse
dameskapper

KASIER
^ met gebruik van keuken.

Telefoon 2214.

Kapsalon Ivonne.

VOOR UW PRIVe,
VERENIGINOS- EN
HANDELSDRUKWERK
Drukkery F. lUt. v. Deoneo
Schoolstraat • Telef. 2501

UW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
specialist.

•T INTERIEUR,

Stationsplem 13-15,

telefoon 02507-6975.

Waarheen met Uw
BRJLRECEPT?

Grot* kauM tn

MODERNE monturen

LOOMAN
Brillen-Kontaktlenzen
Hal\e5UbTel.2174 Zsnilvooil

llskiiilontlslfwmr.iei

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten.
Rechtstreeks van fabriek

met garantie. Bijzonder lage

prijzen.

Martex Holland B.V., Kou-
denhorn 32, Haarlem.
Telefoon 023-3153 00.

In gezm met jonge kmderen
zoeken wU
VAKANTIEHULP

Telefoon 3420.

Gevraagd:
TOILETJÜFFROUW
KEUKENHULP

Strandpaviljoen 21, Drie-
hulzen, tel. 5524.

NETTE WERKSTER
GEVRAAGD
Telefoon 3420.

METSELAAR
heeft nog tijd voor
ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812.

Weduwe, 55 Jr., zoekt
kennism. met BEER tot

60 Jr., kunnende klaver-

Jassen, om de eenzaamheid
's avonds op te lossen.

Geen huweHJk.
Brieven onder nr. 627 bur.

van dit blad.

Te koopi aangeboden:

LUXE BOEKENKASTEN
pi. v. 250 boeken ƒ 145,—
Schrytbureau's ƒ 129,—
In palissander, teak, eiken

en wit. Ook op maat
leverbaar.
Bureaustoelen f39,--

STELLAG,
Westerhoutpark 14, Haar-
lem, tel. 023-324595.

Jong stel zoekt
VRIJE WOONRUIMTE

Telefoon 02507-4906.
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ZANDVOORT — De Koninginnedagvie-

ring heeft in de badplaats een uitermate

entliouslast verloop gehad. Het plaatse-

lijlc Oranjekomitee had een programma

opgebouwd, zoals Zanüvoort dit tot nu

toe nog niet had gekend, in het Itader

van de feestweek, die tot maandag zal

duren mede ter opening van het zomer-

seizoen. Er staan Zandvoort in deze

feestweek verscheidene nieuwe evene-

menten te wachten, waarvan de slip-

jacht, georganiseerd door de Zandvoortse

rijvereniging, deze eerste feestdag wel

het hoogtepunt vormde.

De feestelijkheden werden des morgens

om 9 uui' geopend met een muzikale

rondgang door de Haarlemse Harmonie-

kapel, gevolgd door een conceit op het

Raadhuisplein om 9.30 uur. Een kwartier

daarna arriveerdede de kapel 'Rlsoluto'

uit Amsterdam, die zich bij de HHK
voegde.
Na afloop van het concert hield burge-

meester A. Nawijn vaaiaf het bordes van

het raadhuis een korte toespraak tot de

vele aanwezigen, waarbij de spreker on-

der spontaan applaus voorstelde namens

de feestelijk bijeengekomen bui-gorU een

felicitatietelegram te zenden aan H.M,

de Koningin. Met het zingen van het

Wilhelmus, het hijsen van de vlaggen

door de padvinders en het loslaten van

een aantal postduiven door de Zand-

voortse postduivenvcreniging Pleines

werd de officiële opening van de feest-

week besloten, waarna in de raadzaal

nog een kort samenzijn plaats had met

diverse autoriteiten tijdens een ontvangst

door het gemeentebestuur.

Het feestkomitee begaf zich daarna met

de autoriteiten naar het Lunapark aan

de Prinsessenweg, waar burgemeester A.

NawiJn door het geven van drie slagen

op 'de kop van juf dit kennisterrein of-

ficieel in gebruik stelde. Het Lunapark

zal tot en met maandag doorlopend geo-

pend zUn.

Byna 70 paarden namen daarna öeel aan

de slipjacht, door de Zandvoortse rijvere-

niging georganiseerd. De Soestdijkse ry-

vereniglng was hierbij het middelpunt.

Het nieuwe evenement trok grote be-

Zcywel in Noord als in het dorv werden ktissengevecMen geh ouden.

langstelling en bewondering van de be-

volking. Vóór het raadhuis werd om half

twee de stoet ontvangen door de burge-

meester, die een enthousiaste toespraak

hield en hoopte, dat dit kostelijke evene-

ment tot een jaarlijks weerkerend gebeu-

ren zou werden.
Voorafgegaan door een drietal calèches,

met twee paarden bespannen, waarin het

kollege van b. en w. had plaats genomen

en enkele organisatoren van het evene-

ment, vertrok de stoet vla Kerkplein en

Kerkstraat naar de Rotonde. Vooral de

opening van de verzamelde ruiterstoet,

kompleet met een meute van zo om-

streeks twintig jachthonden en voorafge-

gaan door de kapel 'Rlsoluto' bleek op de

bevolking grote Indruk te maken. Via de

afgang bij de Rotonde ging men het

strand op, voorafgegaan door de calèches

die tot aan het eind van de Zuidboule-

vard meereden, om daarna de eigenlijke

slipjacht te beginnen, die eindigde bij

het Langevelder Slag.

Terugkerend van dit gebeuren, brachten

b en w. een kort bezoek aan het boten-

huis van de Koninklijke Noord en Zuid

Hollandse Reddingsmaatschappij aan de

Thorbeckestraat, waar tijdens de feest-

week speciale rondleidingen worden ge-

organiseerd, die het gehele zomerseizoen

zullen voortduren.

Tijdens de morgenuren had het poppen-

theater 'Merlün' in het verenigingsge-

bouw 'De Krocht' voorstelUngen voor de

kleuters georganiseerd, die bijzonder in

de smaak vielen. Ook hier bracht bur-

gemeester A. Nawijn, steeds vergezeld

van zijn echtgenote, nog een bezoek en

sprak de jeugd op sympatieke wijze toe.

Winkelcentrum Nieuw Noord organiseer-

de de gehele morgen zeer geslaagde kleu-

ter- en kinderspelen, terwijl in de avond-

uren een groots Oranjebal werd gehou-

den Met deze festiviteiten bewees het

bestuur van het winkelcentrum Nieuw

Noord dat deze grote woonwük behoefte

heeft aan een eigen feestprogramma.

Kleuters, ktaderen moeders en vaders

amuseerden zich kostelijk .op het feeste-

lijk versierde plein bij het winkelcen-

Des middags om 2 uur was de Gïote

Krocht herschapen in een arena voor de

kinderspelen. Vele nieuwe spelletjes

moesten door de jeugd worde» uitge-

voerd en ruim driehonderd kinderen na-

men eraan deel. Om 5 uur precies reikte

de burgemeester hier de prijzen uit. Deze

vielen als volgt: 1ste prijzen in de di-

verse kategorieèn: Ron van Soollngen,

Renée Wlclders, Jacquellne van Adri-

' 1 Sandra Kok, Inez Wiersma, An-

ilL^iiaï

dré Klaassen, Marko Borst, PrankStok-

man, Sandra Harteveld, Thea van der

Veld. Tweede prijzen: Rik Keur, Greta

Hendriks, Martine Paap, Marijke Baiis-

ner, Sjors Polman, Petra ZÜIstra, Stan-

ley Eijken, Erik Scholten, Sylvia Brands,

Milko Takes. Derde prijzen: Marion Lan-

gereis. Marion van der Mije, Evert Nie-

hoU Ronnie Zandvoort, Andrea Bosman,

Randolph Ramalho, TlUy Biesboer, Ria

Heemskerk, Salanda Knippendorf, Paul

Westia. Er zijn nog zes niet uitgereikte

prijzen, die afgehaald kunnen worden

bü het VVV kantoor op het Raadhuis-

plein.

Des avonds vond vanaf de Grote Krocht

een lampion en fakkeloptocht plaats met

muzikale begeleiding van de Haarlemse

Harmonie Kapel en Rlsoluto. Het koude

weer was waarschijnlijk oorzaak, dat de

deelname niet zo groot was als andere

jaren, doch de publieke i
belangstelling

was bijzonder groot, ook voor de show,

die beide ensembles na afloop van de

optocht op de Grote Krocht gaven en die

besloten werd met een fraai gespeelde

taptoe.
,

De. autosportvereniging 'Sandevoerde

organiseerde traditiegetrouw diezelfde

avond de Oranje-rally. Door 32 rijders

werd eraan deelgenomen. Voorzitter N.

Paap verwelkomde hier de burgemeester,

die de prijzen uitreikte.

De poedelprijs (bloemenl ging naar me-
vrouw ViUanueva. De heer Heino ontving

met 187 strafpunten de derde prijs, de

heer Stobbelaar met 181 strafpunten de

tweede en de heer Bruin met 124 straf-

punten de eerste prijs.

Voorzitter N. Paap overhandigde aan de

burgemeester een fles wijn als dank voor

diens aktleve aandeel In deze zo geslaag-

de raily, terwijl het ensemble 'De Kwal-

letrappers, die de gehele middag met

hun populaire melodietjes vreugde en

jolijt in het dorpscentrum brachten, ook

tijdens deze prijsuitreiking de bijeen-

komst opluisterden.

Al met al kan het Oranjekomitee Zand-

voort op een zeer geslaagde Koninginne-

dagviering terugzien, een dag, zoals men
die tot nu toe nog niet had meegemaakt

en die door geen enkele wanklank werd

verstoord.

Met een ferme klap op de kop van jut opent burgemeester A. Nmvijn hel lunapark

WONINGRUIL
Aangeboden:
BENEDENHUIS
Centr. bev. huisk., 2 slaap-

k., flinke keuken, douche.

Gevraagd:
EENGEZINSWONING
met 3 slaapkamers.

Telefoon 5081.

Te huiu- gevraagd:
WONING OF FLAT
bereid tot behoorlijke

overname (heeft urgentie-

verklaring).

Telefoon 023-312686.

'mh
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De slipjacht was een der hoogtepunten. De eerste hindernis st ond opgesteld bij de tweede strandafgang in de zuid Touwtrekken als een der kinderspelen in Nieuiu Noord.

Aangeboden:
mahoniehouten
SLAAPK.AMEUBLEMENT
Hts Jumeaux en sprlng-

matrassen, linnenkast en
kaptafel, ƒ 295,—.

Brederodestraat 116,

Zandvoort.

Te koop: zeer mooie gave

CITROëN DE LUXE 1970

ƒ 3800,—, km.stand 60.000,

elke keuring toegestaan.

Te zien Willcmstraat 8 na
6 uur.

!ff.'

1'

f

^ !Ï|

Jongeman zoekt

VRIJE WOONRUIMTE
Telefoon 02507-4906.

.ê.
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Probeer dat maar eens
elders te vinden

MIVA interieur de
GROOTSTE in ekskiusieve
meubelen met prettige

prijzen.
Voor elke particulier vrij entree.

(Lekker dichtbij tussen Haarlem
en Amsterdam in de hoofdstraat
Van Zwanenburg met volop
parkeerruimte).

miva interieur
dennenlaan SS-zwanenburg - telefoon 02907-4590/5909

Vrijdagavond geopend van 7.00-9.00 uur.

diepvrieskastenvan
Liebherr

F'

nemen de plaats in die u
ervoor beschikbaar heeft.

Voorzien van schuifladen, zodat alles z'n

vaste plaats kan krijgen, ledere lade heeft

z'n eigen vriesplaat, zodat overal dezelfde
temperatuur heerst. Leverbaar in 80, 145,

210. 280, 350 en 510 liter inhoud.

210 liter ƒ 820,~

Bij:

SMIT
BINNENWEG 22, HEEMSTEDE.

RANDSTAD PUBLICATIES B.V.

Uitgeverij van nieuwsbladen in

de regio Amsterdam en
Haarlem

vraagt in verband met
uitbreiding van het relatie-

pakket voor Heemstede en
omstreken

M ki 1V F« I « I I ! V

ADVERTENTIE-

VERTEGENWOORDieER

(W

Hebt u vakbekwaamheid, dan
geniet u de voorkeur.

Brieven met uw informatie

kunt u richten aan de directie

PUBLICATIES B.V.

Stationsweg 38, Aalsmeer.

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

als engels

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.
Hogewoerd 111. Leiden.

Parian Meubelen
Dralon bankstel
van ƒ 1.300,— voor J 035|"

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-

5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,
koopavonden tot 21 uur.

AMSTERDAM, Boelelaan 12, tel. 020-429039.
Donderdagavond koopavond.

2 minuten vanaf de R.A.I. Tegenover ingang
Esso Motor Hotel.

BADHOEVEDOEP, Nieuwe Meerdük 17, tele-
foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

tttttwk
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, taTels,

stoelen, boerenantiek,
leuke verllchtlna,

Perzische tapijten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bij

ons komen kilken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Jullanalaan 9,

Uithoorn.

Tel. 02975-66455 ot

02974-509.

Iedere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.
Dinsdags gesloten.

Handgemaakte

eiken meubelen

weikeu nog nooit

gezien hebt

want door eigen ootwerpen
enig; in Nederland.

Tevens veel antieke kasten,
kisten etc.

Bezoekt onze Oudhollandse
toonkamers.

ANTIEKBOETIEK
HOOCENDOORN

Zljdstraat 65, Aalsmeer.
Telefoon 02977-24429.

MAAK HET VAN

EIKEN!
# barbladen
# vensterbanken

# parketvloeren

# salontafels

boekenrekken
bielzentafels

sohouwbalken
plafondbalkcn
bijzettafeltjes

traptreden
plantenbakken
tuinmeubelen
hekplanken
tulnbielzen

enz. enz. enz.

EIKEHOOT van 2 tot 30 cm
dik! Alles ook kant en klaar
geleverd op gewenste maat
en kleur.

« TEVENS VOOR AL DE
BRANDSTOF VOOR XTW

Koster Eikehout b.v.

Cruquiusdiik 79, Vüfhulzen
(by het gemaal Cruquius),
tel. 02508-457.

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-
werend, zakken van 50 Itr

i 23 kg, prijzen incl. BTW
en franco huls.

3 zakken ƒ 15,95 p. zak
5 zakken ƒ 15,45 p. zak
10 zakken ƒ 13,95 p. zak

Grote korting op dieren-
voedsel en -benodigdheden

DOGGER
Schinkelkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516.

BllOOKS BREUKVERBAND
een gordel die uw breuk ge-
lieel (In) kan houden. Vraag

Jnllchtinsen of inaailc afspraak.
BKOOKS, Singel 25, tel. 249423,

Amsterdam.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

Set iiööeUjttiiff

AUëén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Tc koop aangeboden:
MOOI VBIJST. HUIS
In Frl., 5 kamerwoning,'
met 3 grote schuren,
waarin ook een Friese stal

en een oud huisje.

15 ha. land voor de helft

tuüi (boomkwekerij) aan
eigen weg. 170 km van
Amsterdam, 30 km van
de stad Groningen.

Te bevragen by voorkeur
na 18.00 uur tel. 01523-289.

Prils ƒ 125.000,—. (Ook
gedeelte te koop).

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMERTAFELS
bladdikte 5 cm droog hout,
scheurt beslist niet.

EIKEN SOMISETS
3 stuks ƒ 195,—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,

125 S 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m. ƒ 325,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IPEREN,
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, biu°., eethocken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, RUsenliout.
Vrüdag tot 21.30 en

zaterdag tot 17.00 uur.

Inhoud 275 liter- koelgcdselte 222 liter

en afsluitbaar dicpvriesgedeelte'van

53 liter. Brie-stcrrgnkast met geëmail

Jeorde binnonkast,

BETALIHGSSPBEHIING

ïröniêstraat 62
Tél. 252760

• pnjs

1198,-

SfiËLLE SERVICE

Alles voor uw huisdieren
VOGELKOOIEN EN AQUARIA

Fa. Geb. Veeninga
Jacobijnestraat 10-18, Haarlem. Telefoon 310859.

GEEN FILIALEN^

MET SPOED GEVRAAGD:

VAKBEKWAME SLAGER
Zijn taak zal bestaan uit afvllesv/erlc en het verzorgen van
de toonbank.
Wij bieden een hoog salaris.

Met vakantieafspraken wordt rekening gehouden.

Tevens hebben wij plaats voor een

LEUK MEISJE
Minimum leeftijd 16 jaar.

Wilt u uitvoerige inlichtingen maak dan telefonisch een af-

spraak met de bedrijfsleider van de slagerij De Heer B. van
Mourik, tel. 02507-7520, of na 19.00 uur 023-250381.

De Heer E. D. Veer van personeelszaken komt dan graag
even bij u langs.

SUPERMARKT DIRK VAN DEN BROEK
Burg. Engelbertstraat— Zandvoort.

MATRASSEN-
CENTRALE

Wtl maken uw stoel-,

boot- en caravankussens
in elke gewenste maat.

Sarphatipark 16, A'dam,
telefoon 020-717687.

Ook te bestellen op ons
magazijn Herenweg 47,

Lelmuiden, tel. 01721^8609.

SLEUTELSERVIGE
Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer I

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

Uit ontzag voor uw lange

armen hebben wU

OVERHEMDEN MOCWL. 7

In voorraad. Zelfs het gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat
extra knoopje niet vergeten

Is.

tn wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINQS

heren- en Junlormode,
Hoofdstraat 178, HUlegom.

WU MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR D

AUëën
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 0'>3-327019.

DeSprinter
bijvoorbeeld^ Flets uft het 1975 programma van Gazelle.

De Sprinterbehoort tot de klasse van de Super-
sporters'. Heeft dan ook een 10 óf 5 versnellingen

derailleur en nog vele endere sportieve trekjes.

Er ziln nog meer Gazelle Supe^porters,

zoals Grand Tourist en ëuper Lichter^*

Tweewielerbedrijf

VERSTEEGE BV.
Haltestraat 18. Telefoon 4499,

Gazel/e fietsen hebben Vrcdeslein banden

„OP HOOP VAN ZEGEN"
voert heden- en zaterdagavond In

„De Kroclit" het blijspel

„CIAO"
van Mare. Gllbert Savajon op.

Regie: Nlek Schols.
U bent van harte welkom!

ENTREE ƒ 3,50 PER PERSOON.

L'AMISTRAAT 2

woonhuis met achterplaatsje

ïnd. b.g.g. hal, toilet, rustieke

woonkamer met balken plafond

en schouw tevens 1 e verd.

3 slaapkamers met vaste wastafel.

• vraagprijs ƒ 68.500,—

.

Zaterdag 3 mei a.s. houden wij

„OPEN HUIS"

lussen 10 en 12 uur 's morgens.

U kunt het huis dan geheel

vrijblijvend bezichtigen.

Verdere inl. Mak. Ing. G. A. Cense,

telefoon 2614.

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12, Zandvoort. 0250Ï-2323-2424.

^RENAULT
RENAULT- EN FORPDEALER vraagt:

1 automonteur

2 aankomend automonteur

Vereist:

rijbewijs BB.
goede referenties
zonnig karakter
bij voorkeur V.A.M.-diploma

Wy bieden:

prettige werksfeer, in een leuk team
een salaris boven het gemiddelde
een moderne werkplaats
uitgekiende fabrieksopleldingen

<^Pi

BERJWINA

NAAIfMAGHINES

Het Zwitserse top-
produkt en 3 jaar gratis

onbeperkt service en
les bij u tliuis.

Inruil en financiering.

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel, 02502-6667,

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING
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Koninklijk onderscheiden
ZANDVOORT — Dinsdagmorgen
kregen vier inwoners «on Zandvoort

de eremedalje opgespeld vertonden

aan de Orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester A. Nawijn, die de ko-

ninklijke onderscheidingen op het

gemeentehuis uitreikte noemde het

een voorrecht om de Tnedaljes te mo-
gen overhandigen aan ingezetenen

van Zandvoort, die zich verdienste-

lijk hebben gemaakt voor de gemeen-
schap. -^

De eremedalje, verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau in goud
was by koninkHJk besluit toegekend
aan mej. F. Geertsema en mevrouw
M. C. Sterrenburg. De heer P, A.
d'Hont ontving de eremedalje, ver-

bonden aan de Orde van Oranje
Nassau In zilver, terwijl de heer Ne-
derlof de onderscheiding werd toe-

gekend van officier la de Orde van
Oranje Nassau.
Mejuffrouw F. Gfeertsema werd on-
derschelden vanwege haar, zoals bur-
gemeester A. NawtJtt het uitdrukte,

indrukwekkende carrière by de Ka-
mer van Koophandel. Een carrière,

die zU na dertig dienstjaren aan het
begtn van dit jaar voortydig heeft
moeten afbreken door een verkeers-

ongeval.

Mevrouw Sterrenburg heeft zich ver-

diensteiyk gemaakt op velerlei ge-
bied. Veertig Jaar voorzitster van de
Nederlandse Protestanten Bond,
ruim veertig jaar hoofdleidster van
de zondagsschool, doet veel op het
gebied van de verkoop van zomer-
en kinderzegels, de huishoudelijke
gezinsvoorllchting en de federatie
vrouweiyke vrywilUge hulpverlening
'tafeltje dekje'.

De heer d'Hont is ruim veertig jaar
koster bü de r.-k. St. AgatJiakerk. 'ü

hebt u op de juiste manier voor uw
werk gegeven met volstrekte terzyde-
steUlng van uw persooniyke belan-

gen', aldus burgemeester Mawyn, die

van oordeel was,/dat de heer d'Hont
veel meer werk verricht, dan in wel-

ke instruktie dan ook staat vermeld.

De heer Nederlof heeft zich als ma-
rinier In de oorlog verdienstelijk ge-

maakt. In de jaren na de tweede we-
reldoorlog heeft de heer Nederlof

zün sporen verdiend in het bankwe-
zen.

Zij werden koninklijk onderscheiden.

V.l.n.r. mr. D. A. Nederlof, voorzitter

van de raad ven bestuur van de
Westland-Vtrecht Hypotheekbank
n.v. te Amsterd, m; mej. T. F. Geert-
sema, voorheen chef van de afdeling

vestigingswetten van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Haar-
lem en omstreken; mevr. M. C. Ster-

renburg-van de Sande, voorzitster
van de Nederlandse Protestanten
Bond afd. Zandvoort; P, A. d'Hont,

koster van de r.k, St. Agathakerk.

Heriiiueringeu aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD
De bevrijding

De emotievolle dagen rondom de bevrij-

ding en alles wat er direkt aan vooraf-

ging en erop volgde, zal ik mijn leven

ïang niet vergeten. Het is jammer, dat
ik dit alles thans in dit laatste nummer
vóór de herdenking oaji de bevrijdings-

dag, in een kort bestek moet samenvat-
ten.. Er valt immers zoveel over ie ver-

tellen. - -
"'-' -• ' -'•'.-:

De fase van herstel en wederopbouw nam
een aanvang. We konden het echt eerst

maar raoeliyk verwerken. Want hoe was
onze 'wereld plotseling veranderd. Hoe
openden zich op dat moment zonnige en
nieuwe perspektteven, waarnaar we
steeds hunkerend hadden uitgezien, doch
op het ogenblik, dat ze werkeiykheld
werden, te mooi leken ota waar te zyn.

Een ijeriode van vyf versohrikkeiyke ja-

ren was aan Zandvoort voorbü gegaan,

een periode, die gezien mag worden als

een der meest tragische in de geschiede-

nis van onze gemeente. In vorige arti-

kelen hoop ik U daarvan een — zy het

bescheiden — Inzicht te hebben gegeven.

De bezetting had een einde gekregen, de
bevrijding was gekomen, maar het heeft

weken, ja maanden geduurd, eer deze
omschakeling van oorlog naar vrede, van
haat en geweld naar eerlijke verdraag-
zaamlieid en vertrouwen in onze mede-
mens, zich ook diep in ons binnenste

had voltrokken.

vyanden van voorheen moesten moesten
plotseling vrienden worden en al heb ik

ook vele goede Duitsers gekend, dat viel

niet mee. Er was teveel gebeurd in deze

vyf bewogen jaren, dan dat we dit zo

maar opeens van ons af konden schud-
den. Wat de bezetting zelf betreft, zal ik
my de eenheid, die er vooral in de laat-

ste maanden tussen de bevolking ont-

stond, biyven herinneren als een der
goede zyden, die deze bezettingstyd on-
getwijfeld heeft gehad, ondanks alle ter-

reur, angst en narigheid, ondanks voed-
selgebrek vooral in de eerete maanden
van 1945. Die eenlieid heeft ons gesterkt

en ons kracht gegeven om te biyven ho-
pen op de uiteindelijke overwinning, al

leefden we toen wel op de rand van een
gloeiende vulkaan.

Overwinningsroes
We leefden die eerste dagen na S mei
1945 eigeniyk In een soort droomtoestand.
Ik kan daar In dit artikel helaas niet tot

in de details op ingaan, maar wel wil ik

zeggen, dat ons gemeentebestuur in die

dagen een bewonderenswaardige aktivi-

telt aan de dag heeft gelegd. Aan het
kollege van b. ,en w. onder aanvoering
van burgemeester van Alphen, — toen-
dertyd uit Zandvoort weggejaagd, maar
reeds In de eerste dagen na de bezetting

teruggekeerd, — komt daarvoor alle lof

toe. Het bleek tenslotte, dat men zich ten
volle had ingesteld op de huns inziens

zeker te verwachten bevryding, een
moed, die velen onder ons reeite lang
hadden laten varen.
Het is moeilijk, zich na vijf jaren van
een fel bewogen periode plotseling over

te scJiakelen naar de nieuwe wereld, die

zich voor ons opeTide. <

Aan burgemeester H. A. van Alphen en
daarna burgemeester H. M. van Fenema,
die zich de taak zag toebedeeld van een
verwoest Zandvoort weer een bewoon-
baar dorp te maken, komt daarvoor on-
getwyfeld alle lof toe. zy belden zyn
daarin naar beste weten, ten volle ge-

slaagd.

Het was me anders het dagje wèl, die

4de mei 19451 De feehele dag door had
het al gegonsd van de geruchten, dat
Duitsland volledig had gekapituleerd,'

doch zekerheid bestond er nog aller-

minst. In die nacht van vrydag op za-
terdag voltooiden we het bevrydtogs-
nuntmer van onze illegale blad 'De klei-

ne Patriot' het werd nummer 173, een
blad, dat velen In Zandvoort een hart
onder de riem stak, ook al leek de toe-

komst nog zo somber.
We beluisterden vla een krlstal-lnstalla-

MM
Een der vele bunkers in de zeereep.

tie, aangebracht in de kelder van rü-
wielhandelaar Henk Bos de laatste be-
richten, waarin de bevrijding en de over-
gave van de Duitse legermachten volle-

dig werd erkend. Om 8 uur precies hield

Koningin Wllhelmina vla Radio Oranje
een toespraak tot het Nederlandse volk

waai'ln de volledige kapltulatle werd be-
kend gemaakt.
Ik was die avond, vrydag 4 m.ei 1945 in

de kelder van het huis van de heer Henk
Bos, tezamen met myn onafscheldeiyke
vriend Arend aan de Grote Krocht, voor
de samenstelling van het laatste blad
van 'De kleine Patriot', het zgn. bevrU-
dingsnununer. We werkten er by kaarsen
en een petroleumlamp. Dat wyien Henk
Bos voor zyn stug verzet tegen alles wat
Duits was, werd onderscheiden met de
hoogste internationale onderscheiding,
kwam hem dan ook ten volle toe. Nooit
heb ik een man ontmoet, die zich zó voor
een bevryd Nederland heeft ingezet.

Zaterdag 5 mei

Nederlands Hervormde Kerk
10.30 uur ds. C. Mataheru. Viering Hei-

lig Avondmaal. JeugdhuU: 10.30 uur
Jeugdkapel.
Gereformeerde kerk
10.00 en 17.00 uur ds. D. Hoornstra te

Nieuw-Vennep. Viering Heilig Avond-
maal.
8 mei (Hemelvaartsdag)
9 uur ds. S. Oegema te Cstrlcum. Ge-
meensch. dienst met Hervormden
B. K. kerk
Zaterdag 3 mei 10.30 uur en zondag 4
mei 11 uur Viering in de St. Agatha
Zondag 4 mei 9.30 uur Viering In de
OIi. Vrouwe Sterre der Zee.
Nederlandse Protestanten Bond
10.30 uur dienst
Nieuw Apostolische Kerk
"Tot nadere aankondiging Madoerastraat
1, Haarlem-N., zondag 9.30 en 16 uur,

woensdag 20 uur.

Ncd. Chi. Gcm. Bond
Voorlopig geen samenkomsten In huize

'PlëV. Nadere Inliclitlngen tel. 4778.

Jehova's Getuigen
Inlichtingen D. v. d. Pluim, Paradysweg
16, tel. 6812

Volle Evangelische Gemeente
ledere dinsdag 20 uur samenkomst In

gebouw Brugstraat 15.

Hoe zaterdag 5 mei verliep, verhaalt on-
ze toenmalige gemeentesekretarls, de
heer W. M. B. Bosman. Misschien kan ik

U uit zyn boelend verhaal nog later het
een en ander vertellen. Doch vast staat,

dat de bevolking, ontSanks het feit, dat

de Duitsers de kapltulatle maar niet

konden aanvaarden, die avond de straat

opkwam. Met byien en hamers werd al-

les wat herinnerde aan de bezetting, aan
splinters geslagen. De' pyi: 'Ortzcom-
mandantur', 'Zum Wehrmachts Befehl-

haber' en vele andere.

De stemming werd steeds ultgelatener en
spontaner. Er werd gezongen en gehost,

jongelui verschenen op straat met gi-

taren en andere muziekinstrumenten. Op
het Raadhuisplein ontstond spontaan
een openluchtbal en in Zomerlust werd
het kringhuis van de N.S.B. kompleet
vernield. Boeken en bescheiden werden
op straat geslingerd en In brand gesto-

ken onder luid gejuich en tot diep In de
nacht werd dit eerste bevrydingsfeest •

voortgezet.

Op maandag 7 mei rolden tegen het
middaguur de eerste tanks met Cana-
dezen ons dorp binnen., via de Zand-
voortselaan en Haarlemmerstraat.

By de St. Agathakerk op de Grote
Krocht werd de bestuurder van de eerste

tank verwelkomd door de heer J. M.
Bantjes, die namens de bevolking dit

welkom toeriep. Staande op de Raad-
hulstrap sprak vervolgens de heer A. J.

van der Waals, hoofd van de toenmalige
Muloschool op het Schoolplein onze be-
vrydere toe. Héél Zandvoort was op de
been. Het blimenroUen va« de tanks
werd een ware zegetocht. Begeleid door
een uitgelaten bevolking trokken de Ca-
nadese troepen — onthutst door een
dergeiyke ontvangst — door de Halte-
straat.

Vrouwen en meisjes zaten boven op de
tanks en de Canadezen deelden met gul-

le hand chocolade en sigaretten uit. Myn
dochtertje, (toen byna zes jaar) kreeg

voor het eerst van haar leven chocolade
te proeven. Eerst vond zy het nog niet

eens lekker, doch al gauw had zij de
smaak te pakkea Het bivak van de be-

vrydlngstroepen werd opgeslagen langs

de Wllhelmlnaweg en direkte omgeving
en bood in de avond, met de daarop
brandende verlichting, die we zolang

hadden moeten missen, een onvergeteiyk
schouwspel.
We waren die avond te gast bij de Cana-
dezen en aten meat en vegetables, rook-
ten echte Engelse sigaretten en dronken
bier en whiaky. Zonduoort was bevrijd

van een moordende bezetter. We konden
het nauwelijks besef/en en leefden als in

een droow.
Kuyper sr.

Werkgroep

Amnesty

International
ZANDVOORT — Teneinde de bestuurs-
leden van partyen, kerken, organisaties
en -verenigingen te overtuigen van de
noodzakeiykheid van het werk van Am-
nesty International richt de werkgroep
Zandvoort zich in onderstaand schryven
tot voornoemde besturen.
Aangezien Amnesty International, ge-
zien haar neutrale karakter, geen en-
kele vorm van steun of subsidie In ont-
vangst kan nemen van welke organisatie
dan ook, gelieve u dit schryven ultdruk-
keiyk te zien als een oproep aan uw In-

dividuele leden.

Amnesty International zet zich In voor
ledere mens om zich te organiseren,
manifesteren en uit te spreken, zoals u
dit ook in uw kring pleegt te doen. Dit
recht Is vastgelegd in de Universele
Verklaring van de Rechten van de
Mens.
Maar, zoals u ongetwyield weet, wor-
den deze in ons land vanzelfsprekende
rechten helaas In heel veel landen maar
al te vaak beschaamd.
In Zandvoort nu Is er sedert 1974 een
werkgroep van A. I., die zich tot nu toe

vQornameiyk heeft beziggehouden met
het bekendmaken van het werk van
A. I. binnen de Gemeente Zandvoort, In

het kader waarvan wy ons nu ook tot u
richten.

Binnenkort hopen wy onzei aktivi-

telten uit te breiden met het starten van
een zgn. adoptlegroep. Mede in verband
lilermee vragen wy u blimen uw leden-

krlng hieraan bekendheid te geven en
ze op te roepen: hetzij tot daadwerke-
lijke steun door toe te treden tot de
werkgroep, c.q. adoptiegroep van Am-
nesty International, hetzy tot Indivi-

duele financiële hulp, opdat wy In staat

zullen zijn onze werkzaamheden en ac-

tiviteiten ten volle te ontplooien, waar-
onder begrepen de stryd tegen het mar-
telen.

Indien er — en dat hopen wy — bin-

nen uw ledenkring behoefte bestaat aan
nadere oriëntatie, dan zyn wy gaarne

bereid om d.m.v. een persooniyk gesprek

hierop verder in te gaan.

Namens de kontaktgroep Zandvoort
Jenny Havers en Evert v. d. MUe

Kontaktadres werkgroep Zandvoort:

Jenny Havers, Gasthuishofje 27, telefoon

2791.

Reddings-

oefening
ZANDVOORT — Aanstaande zaterdag-

ochtend zal de Zandvoortse Reddings-

brigade in samenwerking met de water-

sportvereniging Zandvoort een reddings-

oefening houden op zee. Voor dit doel zal

een — naar wy mogen aannemen oude
— zeilboot op zee In brand worden ge-

stoken, waarna de leden van de reddings-

brigade In aktie komen. Dit evenement
zal omstreeks tien uur plaatsvinden ter

hoogte van de rotonde.

laarvergadering
ZANDVOORT — Vrydag 9 mei houdt
de toneelvereniging Op Hoop van Zegen
in het gemeenschapshuls' haar jaarver-

gadering. Het gehele bestuur van de
toneelvereniging treedt af. Wegens emi-
gratie zullen Emmy en Nick Schols zich

niet herkiesbaar stellen.

Wandeltocht
KENNEMERLAND — Vrydag 9 mei
gaan de huisvrouwen wandelen In de
Amsterdamse waterleidingduinen. Ver-
zamelen om 9.10 urn- by station Haar-
lem. Met bus 90 naar de Oase (om 9.30

uur passeert deze bus het station Heem-
stede-Aerdenhout). Start wandeling by
de Oase om 9.40 uur.

Koffiebar

Oranje Nassau won
schoolvoetbaltoernooi

ZANDVOORT — Vijftig sekonden voor

het laatste fluitsignaal van de finales

van .het Zandvoorlsc schoolvoetbaltour-

nooi stelde de Oranje Nassauschool hel
kampioenschap veilig.

Byzonder veel moeite had de Oranje-
Nassauschool In het laatste en beslis-

sende duel met de voetballers van de
Marlaschool. Vyftig sekonden voor tyd
kwam men vla een vrye trap langszy de
Marlaschool, nadat dit team geruime tyd
met 1-0 had geleid.

Byna was de Oranje Nassauschool de du-
pe geworden van het zware voetbalpro-
gramma. Immers de van Heuven Goed-
hartschool had tevoren de wedstryd te-

gen de Mariaschool met 3-0 gewonnen,
terwyi in het hierop volgende duel de
van Heuven Goedliartschool geen enke-
le kans maakte tegen de Oranje Nassau-
school.

Kondilietekort
Op papier was de Mariaschool dus geen
party voor de uiteindeiyke kampioenen,
omdat dr Mariaschool verslagen was door
de van Heuven Goedhart, waarmee de
Oranje Nassauschool geen enkele moei-
te had gehad. Aangetekend dient hlerby

te worden, dat de voetballers van de van

:i :iWm
Artsen: huisartsenpraktyk Bouman-Mol,
Dr. B. Bomnan, Koninginneweg 34, tel.

5600.

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de te-

lefoonnummers van de hulsartsen: An-
derson 2058, Drenth 3355, FUerlnga 2181
en Zwerver 2499.

Tandarts: tel. 023-313233.

WyUverpleging: zaterdag 3 en zondag 4

mei: zuster T. Dyk, Lorentzstraat 435.

tel. 2382. Maandag 5 mei: zuster S. M.
Molenaar-de Wilde, Van Lennepweg 93

rood. tel. 2730.

Apotheek: van vrydagavond 2 mei half
zes tot vrydagavond 9 mei half zes: De
Zeestraat Apotheek N, van Berkel, Zee-
straat 71, tel. 3073
Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Llnnaeusstraat 3. flat 2. tel. 4437.

Hulpdienst: tel. 023-243340.

Dierenarts; by afwezigheid van de ge-
wenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst te Haar-
lem, tel. 023-313233.

Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 3737, ook
buiten kanr-002'uren.

Politie: 3043.

Brandweer: 2000.

HAARLEM — Zaterdag 3 mei is er kof-

fiebar van Youth for Chrlst in 't Turf-

schlp, Turfsteeg 2a, Haarlem, met de
groep Kerugma uit Rotterdam,

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zyn als volgt:

Vrydag 2 mei 7.49-20.23 uur
Zaterdag 3 mei 8.47-21.23 uur
Zondag 4 mei 9.54-22.33 uur
Maandag 5 mei 11.06-23.40 uur
Dinsdag 6 mei 12.43-12.16 uur
Woensdag 7 mei 12.48-13.13 uur
Donderdag 8 mei 1.38-13.59 Uur
Vrydag 9 mei 2.15-14,33 uur
Springty: 13 mei
Doodty : 6 mei,
Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men by bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten by te tellen.

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren buiten de gemeente:
Bart Gerard, zv G. M. J. van der Storm
en J. M. T. C. van Gooi; Debby Maria,
dv G. M. J. van der Storm en J. M. T. C.

van Gooi; Raymond Gregory Ives, zv N.
A. J. Kramer en E. Kwarts; Sarah, dv
P. H. Terol en T. R. M. oyiswyk

Ondertrouwd;
Prederlk Dirk Halderman en Sylvia
Kroone; Jacobus Kraan en Bertha Siep-

man; Johannes Gradus van Hees en
Tlieresia Elisabeth Maria Hogellng;
Gerhard Johannes Gusman en Aagje
Jannetje Brinkman

Getrouwd:
Thomas Eduard Maria Puts en Johanna
Maria Notterman; Willem Frederik Dirk
Amlabel en Catharina Johanna Paap;
Peter Johann Koper en Conny Schuiten;

Willem Jacob Gerard van der Heyden en
Carla van der Kruk
Overleden buiten de geoiecnte:

Josephus Clemens wynschenk, 71 jaar,

gehuwd met Maatje Overbeek

Heuven Goedhart slechts vyf minuten
rust gegund werden na hun zege. Men
moest direkt weer aantreden tegen een
fris team van de Oranje Nassau school
en die siytageslag was de jeugdige voet-
ballers teveel.

Men beschikte eenvoudig en begrypeiyk
niet over de kondltie om twee wedstrij-

den achter elkaar te spelen. Ook de
Oranje Nassauschool moest twee wed-
stryden achter elkaar spelen, maar kon-
dltioneel was men die tweede wedstryd
In het voordeel, omdat in het team en-
kele Zandvoortmeeuwen spelertjes wa-
ren opgesteld. Het waren vooral de spit-

sen Frans Vörös en Peter Waterdrinker,
die opvielen door hun snelheid en goede
baltcchnlek.

Uit handen van de voorzitter van de
schoolvoelbalkommissie Zandvoort de
lieer J. Ramkcma ontvingen de spelers

van de Oranje Nassauschool de wissel-

bokaal.

By de prysuitreiking dankte de heer
Ramkema de vv Zandvoortmeeuwen voor
de gastvryiieid, de fam. Van Duyn met
hulpen voor de goede zorgen, dp heer
Zwemmer voor het in orde maken van
de velden, de scheidsrechters mej. O.
Poots en de heren K. C. Drayer en G.
Ramkema voor de uitstekende leiding, de
spelertjes voor hun sportief gespeelde
wedstryden en leder, die verder tot het
welslagen van dit toernooi had meege-
werkt.

Met oog en oor

de badplaats door

Oom Ab overleden
Weer is een echte oude Zandvoortcr
overleden. Hun gelederen dunnen wel
uit.

Einde vorige week stierf op 76-jarige
leeftyd Albert Koper uit de Brug-
straat. (Oom Ab, zoals vrywel leder-
een hem kende). Hy was nog hot
echte type van de oude zeeman. Van
jongs af aan voer hy bü verschUlenrie
maatschappyen. De Holland Ame-
rlkaiyn, de KNSM en enkele ande-
den. Er is vrywel geen plaats ter we-
reld of oom Ab Is er geweest en
steeds opiUcw was het een genot om
naar byn verhalen te luisteren, waar
hy zo enthousiast over vertellen kon.
Een avontuuriyk leven vond z'n einde
en velen zullen hem missen.

In veilige haven
Door een magere 1-0 overwinning,
(zie het sportverslag elders in dit
blad) is Zandvoortmeeuwen er zon-
dag in geslaagd lich in de tweede
klasse te handhaven.
Het was wel op het nippertje, maar
het is dan toch gelukt en Ik feliciteer

ons eerste elftal er van harte mee.
Het was me anders de kompetitie
wèl.' Men ging zo goed van start, doe"
toen kwam opeens de klad erin. Hoe
dat gekomen is, biyft onbegrypeiyk.
En nu hoop ik maar, dat onze jon-
gens de komende kompetitie de zaken
flink zullen gaan aanpakken. Het
moet toch minstens mogehjk zyn in

een plaats met ruim 10.000 inwoners
een kampioenstitel in de 2de klasse te

behalen, om van verder doordouwen
nog maar niet eens te spreken.

Noordlniiirl
Ja mensen, het klinkt een beetje
ongelofelijk maar liet is toch heu.s

waar: er wordt weer gebouwd in de
Noordbuurt.
In het centrum nog wel, nanieUjk
tussen Smedestraat, Pakveldstraat,
Swaluëstraat en Kruisstraat. De
Zandvoortse thermometerfabriek
'Preclslon', nu nog gevestigd In de
Smedestraat 11b zal biimen niet al te

lange tyd haar nieuwe fabriek kun-
nen gaan betrekken. Het gebouw
komt al aardig de grond uit. Boven
de fabriek zyn nog enkele woningen
geprojekteerd. Zou er nu schot gaan
komen In de bebouwing van onze
Noordbuurt?
Het gaat er wel op lyken, want
meestal Is het zó, dat als er één
schaap over de brug Is, er wel meer
volgen. Er moet nog wel het een en
ander worden weggebroken, onder
andere voor de Zandvoortse IJzer-

handel, want de heer Zantvoort heeft
ook bouwplannen, die reeds in een
vergevorderd stadium verkeren. In
elk geval is het een genot, te mogen
konstateren dat er leven komt in öo
brouwery.

Bescheiden kunslenaar
Ik heb nooit geweten dat het hoofd
van de afdeling burgerzaken, de Itcer

P. Brunc in zyn vrye tijd ook nog
schildpr was.

Niet maar zo'n gewone schilder, die

een keulcenkastje In de verf kan zot-

ten, noch een echte Kunstschilder.

Hy is in dit opzicht altyd wel heel

erg bescheiden geweest, al te beschei-

den myns inziens. Tot nu toe had ik

nog nooit enig werk van hem ge-

zien. Maar hy schilderde inderr.yd

twee Zandvoortse bonischuiten op

het strand ongeveer een halve eeuw
geleden. Hy tekende er ook vier oude
Zandvoorters bü, namelük Cornelis
Paap, (Kees Stompie) , Cornelis Paap
(Kees van Pieter Pyii) Dirk Koper,
(Dirk Job) en Plet Keur (Piet van
Wout).
Het beituur van het Genootschap
'Oud Zandvoort 'heeft fraaie repro-

dukties van dit schilldenj laten ver-

vaardigen, hetgeen geheel belangeloos
geschiedde door Fotolitho Drommel
en drukkerU Oudt. Deze reproduktles
zyn thans ir de handel en voor de
zeer lage prüs verkrügbaar by Boek-
handel Lorentz In de Haltestraat en
boekhandel van Petegem in de Kerk-
straat voor ƒ 5,— per stuk. De op-
brengst Is bedoeld als eerste aanzet
voor do te stichten Zandvoortse Oud-
lieidsUamcr. Het is een bescheiden
aktle, die echter zeker zal slagen,

want de reproduktie is büzonder fraai

en zeker waard om te worden Inge-

iy,st.

Het was voor mü een volkomen ver-

ra.s.sing en een openbaring, dit fraaie

werk i'aii de heer P. Brune te zien.

Wanneer hU met penfloon gaat — en
dat gebeurt binnen niet al te lange

tyd — daii zal hU m staat zyn, zich

geheel aan deze hobby te kurmen

gaan wUden. Misschien wordt er dan
nog wel tcns een eJfpositle van zün
werk gehouden. Hü heeft er al zo veel

Ingericht, maar nooit was er tot nu
toe werk van hem bU,

Zandvoort vierl feesl
Zandvoort i.s in fcestiooi! Van jl.

woensdag tot en met ni.i,indag is ons
dorpscentrum aantrekkelijk versierd.

Er is een Lunapark en maandag tot

besluit een groots vuurwerk. Een aan
trekkelük programma Is door het
Oranjekomltee samengesteld. Men
heeft er maanden aan zitten dubben,
want behalve voor Koninginnedag
en bevrydigsdag Is deze feestweek
ook bedoeld als opening van hot sei-

zoen. Ik wil in dit verband ook graag
nog even een komplitnent maken
voor de fraaie, byzondere uitgave van
het Gemeenteblad, met e»n speciale

inleg, die gewüd is aan de bevrüding
met vele interessante foto's uit het
gemeentelijk foto-archief.

Daamieo heeft men wel een zeer

goede beurt gemaakt. En we kregen
er tevens bü een compleet program-
ma van alle feesteiykheden, dat al

even grandioos werd uitgevoerd. Met
zulk een voorbereiding MOET dit

feest wel slagen, mede door de tal-

rüke nieuwe evenementen, die wer-
den Ingelast. o.a. een originele sllp-

Jacht, een herleving van de Zand-
voort-estafette en een wielerronde.
Het is te liopen, dat de organisatoren
erin slagen, zulk een feestweek tot

een jaarlyks weerkerend gebeuren te
maken en nog meer mogen we alle-

maal hopen, dal de weergoden ons
deze feestdagen gunstig gezind zul-

len zyn.

KUYPER Sr.
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\boreenpolitieman
isHaariem

bepaaldgeen 'dooie^stad.

Daarom heeft Haarlem [ou nodig!
Haarlem een dooie

stad? Sprookjes! Voor een

Haarlemse politieman

valt er elke dag opnieuw
heelwat te doen. Heelwat
te beleven. Met mensen
van allerlei slag, In allerlei

-vaak onverwachte -

situaties.

In de binnenstad en

de nieuwbouwwijken,
in de stilleHout en in

levendige winkelstraten,

op de groteverkeersaders

en de industrieterreinen.

Overal staat de
Haarlemse politieman

klaar om z'nmede-
Haarlemmers van dienst

te zijn. Met de tact en het

overwicht die nodig zijn

om allerlei kleine

problemen tot een

oplossing te brengen.

Maar ook doortastenden

moedig als het gaatom
een confrontatiemet de
hardemisdaad.

Alles daarover lees

je in de krant „Politie

Perspectief", die je thuis

krijgt als je de bon
insmurt. Aarzel niet.Doe
hem vandaag nog op de

bus. Want Haarlem heeft

jou nodig!

pouneiMiuuM

OminHaarlem I BOItYOOriOU
politieman te worden,

moet je dan ook aan heel

wat eisen voldoen. Wie
weet ben jij een van de
weinigen. In dat geval

heeft Haarlem je hard
nodig. Haarlem biedt je

een baan vol afwisseling
die - zelfs al tijdens het

opleidingsjaar - goed
betaald wordt. Een baan
waaraan aUe sociale

zekerhedenverbonden
zijn.

Stuur mij iofonnariemaieriaaljWflaritt

ik alles kan lezen ovec salaris, toe»

latiDgseisea en toekomsimogdijk-

bcden.
. .

n Stuur jnij lievermeteen het sollidtatie-

formulier.

D Ik ben tussen de 17 en 21 jaar, Beb
een MAVO-diploma ofeen daamiee
gelijkgestelde opleiding.

D Ik ben nissen de 21 en 28 Jaar en heb
(tenminste) enige jaren voortgezet

onderwijs.

n Ik ben 1.70 lang (oflanger!) en beb
een goede gezondheid.

Adres

.

Plaats^

Opleiding.

Leeftijd.

Invullen en in gesloten envelop opsiuiea

aan: de heer J. J. van der Zwan, Bureau
Personeelsvoorziening Gemeentepülitie»

Binnenhof 19, 's-Gcavenbaga ch t/zier

SLANDORPS
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 11S, Haarlem

t/o De Vries

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Mercedes 450 SL Ainerikaanse uitv. t. 19J4

Mercury CouRar 1»;4 ,^ _
Opel GT 19-2 J»50,— of 210,-

Opel GT lOOd 1'JIO r>95U,— of 160,—
Opel Manta 1972, blauw, ««."lO,— of 160,—

Opel Manla geel radio l!i;2 6!I50.— of 170,—
Opel Kadett caravan 1972 :uriO,— of 140,—
Volvo 144 S 4-dcurs 1972-1973 8950,— of 250,—
Citroen GS Clu» 1972 3KII,— of 120,—
J'eugcot S04 wit t. 1972 5950,— of 160,—
rcugcot 504 37.000 km. t. 1972 59r)0,— of 160,—
t'cugcot 404 1971 stationcar 3950,— of 120,—
Peugeot 404 1971 3(i30,— of 115,—
Peugeot 304 1971 3950,— of 120,—
V.W. Variant 1973 3630,- of 120,—
V.W. 1302 S 1972 3950,— of 130,—
.1 X Fiat 124 S 1S71 vanaf 2650.— of 95,-
HMW 2002 1971 5450,— of 160,—
n.M.W. 2002 1972 S950,— of 175,—
Simca 1100 GtS 1971 3350,— of 110,—
Simca 1100 GL rood 1972 4430,— of 130,—
Simca 1100 GLS t. 1972 393»,— of 120,—
S X Citroen 2cv4 1971-1972 vanaf 2630,— of 90,—
Itcnault ni2 rood 1972 49.10.— of 140,-

llenault n4 lichtblauw 1972 3950,— of 120,—
2 X Itenault 114 sroen 19;o-1971 2950,— of 100,—
Mini 1000 rood 1971 2950,— of 100,—
Mini 1000 wit t. 1973 2650.— of 90,—
Audi 60 huxc rood t. 197.1 4650.— of 135.—
Au<U 100 LS Jllvcr radio 1971 4150.— of 130.—
Fiat 128 gcol 1972 3950,— of 120,—
Fiat 128 uit 4-dcurs J971 3250,— of 110,—
Kscort combi 1972 3B50.— of 115,—
ISscort rood spec. wielen 1972 4450,— of 130,—
Esrort Hit Sliec. wicJcil 1972 4950.— of 140,—
Bscort fclue metallic 1972 3950,— of 120,—
2 .\ Escort wit 1970 2630,— of 90,—
2 X Kscort M-it 1871 2()j»,— of 100,—
i;scort lictitRrocn met. 1971 3950,— of 120,—
Tojola Corona 1000 Speciaal ;t. 1973 4950,— of 140,—
Tojota Coroll.i 1200 1971 .1950,— of 120,—
Klat 127 1972 Bcel 4'<30,— of 123,-
Flat 127 1972 gcol 4150,- of 130,—
Flat 127 1»72, Ui.lUW 3(),50.— of 110.—
Flat 124 .Spidcr Cabriolet 1950,— of 73,—
Mercedes 406 vr.icht-aHtoïcr\ oer 3t)50,— of 120,—
Ford Granada coupé M'Z «930,— of 175,—
Ford Granada Coupé vinyl top 1972 6950,— of 175,

—

Ford 2000 Sport GIXL .5050,— of 169,—
CaprC 1700 Gl' 1970 3950.— of 120,-
Capri 2300 GT 1970 31150,— of 120,-
Capri 2300 GTXLK 1971 Villjl top 4930,— of 140,—
CaprI 1500 GXI, 19T1 4050,— of 140,—
Caprl 1500 XL 1970 3150,— of 120,—
Capri 1300 GXI.R Rcel 1970 4650,— ot 135,-
Ford 1600 L rood spec. wielen 1972 5350,— of 133,—
Ford 1300 L lilue metallic 1971 3930,— of 120,—
Ford 1300 L blue metallic 1971 4050,- of 130,—
Ford 1600 XL bruin 1971 4Ü50.— of 140,—
Ford 1300 1971. bruin, 4650.— of 130,—
2 X Simca Rallcy 1971 2!i50,— of 100,—
Simca Kallev 1973-1974 4950,— of 140,—
Triiimph Spitfirc 3650,— of 325.—
M.G. Tn 1949 originele staat 9930,— of 200,-
Fiat 850 1972 2930,- ot 100,—
Ford Cortina Eslatc 1971 2630,— of 90,—
i X Simia 1100 GLS 1969 650,— of 40.—
Ford Taunus 12 M 1970 2650,— of 90,—
PcUReot 204 t. 1970 1950,— of 73,—
Dat.sun Cherry combi. 4950,— of 150,

—

Prachtige Uusra Burbv '71, vele accessoires 3930.— of loo,—
Opel Diplomal autom. 1971, 59.30.— of IGO,—
Opel Kadett 1971. 3330,— of 115,—
Opel Asoona 1972. lichllilauw 5950,— of 160,—
He Tomaso l'antera GTS 1973
Mercedes 280 S 1970 6950,— of 180;i-

V.W. Bus. 9 pers., 1970 2450,— of 90,-

(Ipel Kadett 1971 3650.— of 110,-
V.IV. 1300 3.969 VMt),~ ot S0,~

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p,in.

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.in.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m,
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
P.m.
p.m.
p.m.
P.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
• p.m.
p.m.
p.m.

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop
Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS

KERMIS
Een jaarlijkse, vrolijke en soms ook: een
zonnige gebeurtenis waar jong en oud

graag een kijkje nemen en waar
goklustigheid en behendigheid gepaard
gaan met poffertjes en een zuurstok.

EEN ATTRAKTIE dus: net als
MEER BOaraEti'S WIJNHÜYS

waar u het wijnkopen precies als de
kennis (maar dan het gehele jaar door)
ook kunt combineren met behendigheid

(het zelftappen) en uw eventuele
goklustigheid altijd een schot in de roos

oplevert door de lage prijzen zoals:

SHERRY
medium en palc dry
per liter . . .

TAFELWIJN
in rood, wit en rosé
per liter

6,95

POSTZEGELS
Verzamelingen en partücn te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zanflvoortselaan 325, Bentveld — post Aerdenhout — tel.

023-244983 (b.g.g. 02()-220901 of 123123). Reeds meer dan 15

jaar ben Ik Inkoper voor meerdere zaken, voor particulie-

ren en voor experts en zoek doorlopend te koop tegen be-

slist goede prUzen: Grote ca kleine wcrcidcollecties, lan-

dcncollectics, vensameliiigen Nederland en Overzeese RUka.
dcicn, goede losse zegels, series engros en partüeo. Oeen
object is te groot, er wordt contant betaald. Voor belans-
rijke aanbiedingen kom Ik gaarne bU u thuis.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend g:rote

kollektie echte DAMESKONFEHTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze,

KLEINE HOUTSTRAAT 11— HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

RESTAURANT LA REINE
Kerkstraat 15, Zandvoort, tel. 02507-2253,

vraagt voor jörect:

AIDE DE CUISINE

LEERLING KOK

MEISJE VOOR HET RUFFET

>lllllllllllUIIIIM«Arf#####/i^

^N(ïookkenneKierbind||

I IM YEAR
10-20%/
Sl^m prtjsverlaajol

'165X151I)B.
VOOR FORD-
OPEL-AUDI eb.

\/arrjB^: voor
--Ji

HAAFiPEM

PAPENTOREHVEST 24
t/o DE WO&Pgl-|EL.023 -320791

««••a
UW WAS j
lakens en droogwas, 5
vóór 14.00 uur b

gebracht,
J[

13 DEZELFDE :

m
en af te halen.

SliElSTOI^EN
binnen 1 dag.

CHEMISCH

REINIGEN
binnen enkele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OUD bedrijf met een JONG Imn

BLEKERSVAARTWEG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026.

Openingstijden van 's morgens 8.00 uur tot

's avonds 19.30 uur.

Zaterdag gesloten.

Poëtiek ^ontus
PRESENTEERT U HAAR FRANSE COLLECTIE JEANS

iek ^omus
HOOFDSTRAAT 125— HILLEGOM— TELEFOON 02520-15537

MAAK UW VRIJE Tr.TD
PRODUCTIEF. OOK U
KUNT VEEL GELD
EXTRA VERDIENEN MET
EEN LONENDE
BIJVERDIENSTE, O.A. •

THUISWERK.

Schrijf naar General

Agencies, Postbus 2216,

Utrecht.

ril

ALPRIJZEN
EERLIJKE RONDE PRIJZEN!'

O SOORTEN
EHANG

voor de laagste prijs, van resp.

12 tekeningen van Peter

Kent u iemand die zich op
Het Parool wil abonneren ?

Een familielid? Een kennis?

De buren? Sluur ons dan even

onderstaande bon. Sturen wij u
die map met 12 losbladige repro

duktics van tekeningen (groot

van Straaten voor u.

formaat : 2 1 x 30 cm !) die Peter van
Straaten speciaal voor Het Parool
heeft getekend. Een paar plaatsen

waar hij en zijn lekenpen zijn

geweest: Albert Cuypstraat,

Purmerend, het IJ, Damrak,
iVluidctslot en Bijlmermeer.

I
Alstublieft:

|

I
een abonnee voor Het Parool

}

j
Geef mi) maar Het Parool. En ik krijg de tekeningen. i

I naam nieuwe abonnee, naam aanbrenger _ •

!
~ ""

I

I
adres adres „ „ |

J

plaats plaats „ I

j

bank/giro Bon in envelop zonder postzegel
|

Betaalt per kwartaal/week (een a«™h^^L°,^^^ 0A7(^

3,- 4,- 5,-

6r 7,- 8,- enz.
per rol van 10 meter.

Pak uw winst bij

Zijlstraat 96a, Haarlem. Tel. 310321 Naast het stadhuis.

uur katoen
Een geëigend tapijt voor mensen met gevoel voor zeer fraaie kleuren,
voor mensen met een gevoel van eigenwaarde en die In hun hele
honk hetzelfde tapijt prefereren.

VAN BESOUW
El 7)35

in 18 kleuren. Kwallteltsnaani:
3801, 400 cm breed ....
Alleen bij

&
VAN BAKEL INTERIEUR

BINNENWEG 41 - HEEMSTEDE
Telefoon 381969.



OhTAFHANKELUK NIEUWSBUD ^

VOOR ZANDVOORT, BENTVELO'EN^AERDENHOUT

irif^ 'i*^ «tf>i»

nieuwsblad.

Uitgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AakmeT,
telefoon 021)77-25141, 5 lynen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuisplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelijke kontrakttarieven op
DP aanvrage. Ook komblnatletarle-
jen met de overige bladen van R..P,

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek, 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Badplaats

eëii

week lang

ZANDVOORT — M de geslaagde J »

7ilnjrinnedafroiertn£r tecrd de ZondDooi

feestweék op doTiderdag rrhei vóorf -

zet met de jaarlijkse sportdag van t'

Zandvoortse 'scholeri op?dê' sportten i

nen 'DuintjesveUl'.. AUe :Zandvooi

scholen namen eraan deel. ". "-^;

Vrydag 2 mei volgde' een' feèstconcëti"n
.de Hervormde kerk,' dat gegeven" win'
door -Zandvoorts Chrlstöijk klnderls nr
onder leiding' ftin de nieuwe dlrigii

Bert vaa'Laar en de Harmonie 'Sint 3 II-

chaëVult-Seemstede, dirigent de h
"

, J. van Ossenbruggen. -
, _ -f-. „ . , r .

,

'

Onder de-aaavriszlgen bevonden zich bur- ZAJ^VOOBT -r^ Op .grandioze wijzé^heeft Zandvoort maandag met
gemeKter A. Nawijn en wethouder iAm,- een' 'enthousiaste Viering, van de bevrüiiingsdag de feestweek ter'in-

HJStS?Hw^l.!^f^'"Lf?f^„,?i5;jf« leiding 'van het seizoen besloten. Zelden of nooit heeft de badplaats
diensteluKe

, wuze een zestal nummers. . ,,.,J .• .•. j,' > . , , , . , .. ,

'Een openbaring werd liet 'optreden van °P ^en dergelijke spontanerwüze feest . gevierd, mede dank zij.de

'Slnt;Michaël*, z6 zelfs, dat na afioop nieuwe evenementen, die. het OranjekbmAtee .'Zandvoort' öp. het feest-
eea s^ntaaè :huWii*i« iv^gde/en.de. hprowWna;

'^'^^^1^^^'^^^^^mfW^^'^^^'^''^^^^' als-'afibadefe.d. waarVoor-reédöaang-;

ven werd, de heer G.P.G. van Eltereri,y'£een- belangstelling meer bestond. \ s , .

in een- entiiousiast dankwoord^de'höon j
'

' • ii, >
' •

^

uitsprak, dat 'Zandvoort dit .eminente % Pepltüge feestversiering van het dorps- legale blad 'De Kleine Patriot' hielden in

Gedurende de gehele 'dag Icon men voor
een .schappelijk prijsje, met de leden
van jolklorevercniging 'De Wurf een
ritje meemaken 'in de paardetram.

gezelschap nog eens spoedig zou.terug-
zien, waarop hU koor en, orkest"danig' In'

de bloemetjes zette, -speciaal 'dé' Jeüg-'

dige clcrinet-soliste; die .op: fraaie •vv^ze

het concert .voor klarinet en- orkest van
J. V. i, '.'Waart -vertolkte.

Zaterdag, 3 mei werd een' grandioze
feestdag, ^ondanks het schrale en zeef
koude-Veer.- 's-Morgens-om lialf-tien

arriveerde de,B?itavia-kapel uit Amster-
dam, die ee&'fondgang'maakte'Uoor het
dorp om vervolgens op de -Rotonde een-
korte chow te geven. ..

Redding ging niet door

Op het programma stond een oefentocht /

van de Zandvoortse reddtngboot, de Ir.

Louwes met uitvoering van een spekta-
kulalre redding voor de kust In samen-
werking met de watersportvereniging
'Zandvoort'. Helaas moestJ^eze redding
achterwege blijven. Het lag'in de bedoe-
ling, dat eea Catamaran, bemand" door
de heer J.,Mólen£«ir een vlot zou voort-

duwen,» waarop £en ton met Uiterst

brandbaar materiaal was geplaatst

Bondom deze brandende' ton zou zich

dan de- redding -van- 'Schipbreukelingen

hebben afgespeeld. 'Doch dè zee stond
zó hol en er stond zulk een zware bran^
ding, dat de Catamaran geen*zee 'koii

kiezen. De redding moest daarom {qt^een

later tijdstip worden uitgesteld.-Wèl ginfC

onder grote belangstelling de redding-
boot In zee en. dit op zichzelf werd een
spektakulair gebeuren dat van strand en
boulevard af door een groot aantal 'be-

langstellenden met veel interesse werd
gevolgd.' Zonder veel moeite woistelde
de boot zich door de zware branding,'
fonteinen van hoog opspattend schuim

centrum; het aangebrachte-carillon in de - restaurant 'Zomerlust' een bijzonder ge-
raadhuistoren en het rijden van eèn ou-

derwets'e paardetram, bemand met leden
van de folkloreverenlging 'De. Wurf'
'brachten reeds -de nodige feeststemming.
Daamaast^waren de kapel 'Sint Huber-
tus' .nit- Amsterdam en het JBéhthoom-i<
korps 'Duiker' ült BUswUk de gehele dag
in de 'weer om "deze feeststemming te
animeren. Ook-hêt Lunapark zorgde voor
de .nodige Jolijt.

'

"'-,'''

\. . ' , 1. -' -

Opening ' '•.
''

. De( feestdag werd geopend met het lui-

den van alle kerkklokken. Beide genoem-
de muzièk-enSembles brachten daarna
op het BaadHüispIein een fraaie show,
waarna om I0;uur burgemeester 'A. Na-
wUn. een sympathieke toespraak hield
vanaf het raadhuisbordes, waarin hij de
betekenis van bevrijdingsdag op duide-
lijke wijze,tilteenzette.

Na het vlaghösen door de' padvinders,
gevolgd door samenzang van het 'Wilhel-

mus, werden door. een aantal- schoolkin-
deren ballonnen opgelaten, waaraan een
wedstrydelement verbonden, was.
De bewi)dingsmar':t, in hoofdzaak met
medewerking van de Zandvoortse jeugd,
georganiseerd, op het Kerkplein, werd
daarna om' half. elf door de- burgemeester
officieel geopend door dè eerste .markt-
kraam In.georuik te stellen. Een gedeelte
van^.Öe opbrengst van deze «markt, was
b^temd voor'het Nationale 'i,eprafonds,
.hetgeen tot gevolg, had, .dattna' afloop
ruim ƒ 83,^ aan genoemd fonds kon wor-
den overgedragen.'De -markt,bracht. de
gehele dag door veol gezelligheid In iaet
aorpscentrum; •- •'

•

Reühie verzetsstrijders . -

De oud' verzetsmensen -in'Zandvoort, In

preciesJialf tien dejljichtijjn'-glnjrrte'r.af-

sluiting- -van dê feest-week." '

"^
••

-'-^ '-'

Afgezien van de kou, had men moeilijk

idealer weersomstandigheden kunnen
wensen. Een heldere lucht en een noord-
oostenwind, zodat rook en vonken in zee

-veroorzakend. Het bleek zonneklaar^ dat" hooirdza'fi,k.*d!^genen die-meewerkten aan
i-,- ...i ._ ,_. .. _ . vervaardigingen v«rsprel'dliMrvan=het U-óok bij zware zeegang de Ir. Louwes vol
komen in staat is om zee te Idezen. ,

Zwembad
Het koude weer was er oorzaak van, dat
diverse onderdelen van de festiviteiten

in het buitenbad van sportfondsen'bad
'De Duinpan' geen doorgang konden

.

vinden. 'Wèl werd door de kunstzwemver-
eniging 'Ikarus' een komische show gege-
ven, waarbij de tien meter hoge spring-
torenop potsierlijke wijze werd 'inge-

sprongen*. De. deelnemers oogstten met
deze leuke show bijzonder veel succes.

In het blimenbad werden daarop de

'

z'wemfestivltelten de gehele midda?
voortgezet met diverse wedstrijden en de-

'

monstratles. '
'

Estafette

Na zeventien Jaren In.de ijskast te heb-
ben

. gelegen, had een, stelletje enthou-
siastelingen de Zandvoort-estafetie, die

vroeger zd suksesvol was, 'w;eer opqieu'w
uit 'de diepvries' gehaald en het bleek
nog niets aan aktualitelt.te hébben in-
geboet. Zaterdagavsnd oni 7 uur 'werd
ermee gestart. 'Batavia' uit Amsterdam
(de gehele dag bij dè diverse evene-
menten ingeschakeld) en 'De Kwèlle-
trappers* met de Zandvoortse Majorettés
verleenden er- muzikale • medewerking
aan. Het aantal deelnemers(sters) 'Was'

het hoogste, dat tot nu toe' werd bereikt.

Het resultaat is geworden, dat' de orga-
nisatoren besloten hebben dit.evenement
weer tot een Jaarlijkse traditie te maken.

„WÜRF-PRAET"

WlIMAiM V. d. WIHKF
Zundag is 't moederdag. Dat betei.

kent thee op bed, stofzoige en at-

wasse,
I

slaagde reünie, waarbij vele oudgedien'
den uit het voormall^verzet elkaar weer-
zagen. Het woord werd hier gevoerd door
burgemeester A. Nawijn, de heren A. Bos
eri C. Kuyper en het raadslid de heer J.

J. Pasy/<de laatste uiteraard als outsider,

'omdat hij tUdens de oorlogsjaren niet in
Zandvoort aanwezig was).
Besloten werd, op verzoek, van de afde-
ling Haarlem toe te treden' tot de lande-
lijke bond van oud verzetstrijders, terwijl

binnen afzienbare tijd een gedenkboek
over dev Zandvoortse bezettingstijd zal
worden" uitgegeven in een voorlopige op-
lage vati 2000 exemplaren.,

'

Kota Missies dansten

Hoogtepunt van de itiddagfestiviteiten

werd ongetwijfeld het optreden van de
Surinaamse dansgroep 'Kota .Missies' die
In deze' originele kledy voor de pauze
onder de eminente begeleiding van het
Surinaamse ensemble :'Rltmlco , Espeoial'
diverse folkloredansen lütvoerden, terwijl

na de pauze Panjl en Pona-dansèn wer-
den gedemonstreerd, waarbij het eezel-
s6hap gekleed .was in de originele kledif
uit, de streek, waaruit zU' afkomstig wa-
ren. Het werd een 'grandioos succes op de
Grote Krocht. Een zeer groot 'publiek
volgde een en ander met grote belang-
stelling en beloonden de uitvoerenden
met een spontaan applaus.

.

Aan 'het glotnummer werd zelfs door Ic-

^èn van de Folklorevereniging "De "Wurf'

'éh de Zandvoortse Jeugd deelgenomen,

zodat een geest van verbroedering ont-

stond. Bet gebeuren werd eén der hoog-

tepunten van de feestviering.

In de pauze demonstreerde ,de, Zand-
voortse gymi-astlekvereniging .'Oefehing
staalt spieren' met een -aantal grondoc'
feningen en aan enkele toestellen.-

Het optreden van 'de fietsdnunband van
Haarlemse Harmonie Kapel werd voor de

- talloze aanwezigen een ware openbaring.
Zonder meer kan worden 'gesteld "'dat
deze groep door haar verbazingwekkende
somtUds' welhaast acrobatisch optreden
de gehele show vaö deze dag hebben ge-
stolen. Zowel van de show zelf als van de
muzikale rondgang werd enorm genoten

' en een klaterend applaus was meerdere
, malen hun deel. .....
Het avondprogramma werd Ingezet met
eeh optreden van de.beatgroep 'Oscar
Harls and the twlnkle stars', een profes-
sionele, uit vijf Sürlnamers bestaand
ensemble, dat grote belangstelling trok

.
van de' jeugd in het verenigingsgebouw
'De Krocht'. <

Vuurwerk' . ,

De dhvermoelbare ensembles, namelijk
de kapel 'St. Hübertus' uit Amsterdam

• en het Jachthöornkorps 'Duiker' uit Rijs-

wijk, hadden zich opgesteld op de Ro-
tonde voor het geven van ècn muzikale
show. De inzet van beide ensembles was
deze da? bewonderenswaardig, want te-

' voren had men reeds shows gegeven bU
alle Zandvoortse bejaarden-stichtingen
en 'Nieuw Unlou'"'. De gezamenlijke
Show op da Rotonde, des avonds om ne-
geri.uur kreeg enorme byval van het pu-
bllefe.

Naar schattingen van de polltiCt haUdcn
zich omstreeks zeven a achtduizend toe-

schouwers -tenameld langs db Bonic\'ards
om het vuurwerk gade te slaan, dat om

werden afgedreven en het publiek zonder
enige stoornis kon genieten van dit spel

van vuur, licht en kleuren. Een bijzonder

fraaie afsliüting van het geheel vormde
het slotstuk: "Leve de vrijheid' dat In een.
kanonade van briljant en magnesium-
vmur, kleurige ballen en kanonslagen ten
onder ging.

-Belde muzikale ensembles maakten na
afloop' nog een muzikale rondgtog door

het dorp, waarna de feestelijkheden wer-

den-afgesloten met een bijeenkomst in

hèt Gemeenschapshuis, jvaaV' byrgemees-
ter A. NawiJn zijn dank bracht aan de

leden van het Oranjekomitee 'Zandvoort'

dat deze feestelijkheden op zulk een

grandioze wflze had georganiseerd.

SPAARNESTAD
Verwarniingsservice

• GAS- EN
OLIESTOOK-
INSTALLA-HES

• ONDERHOUD
• OMBOUW OLIE

OP GAS
Tel. 0Z3-310440*
Friese Varken-
markt 4 - Haarlem

RAI 8 t/m11 mei
tropische jaarmarkt
- vol verrassingen

meer dan 150 attracties!

12-24 uur (zat. tot 01 uiir)

toegang f4-
65-pIussers en kind. f 1,50

Ideetjes voor

MOEDERDAG?

SCHOL
KANTOOR-BOEKHANDEL
v. Ostadeplein i, Heemstede.

Telefoon 285868.

verrukkelijke fondue- en
dipsauzen uit eigen keuken.

LANGS DE VLOEDLIJN

Mannen zUn wat hun moeders van
hen gemaakt hebben.

Emerson (I803-I882)

herdacht

gevallenen
ZANDVOORT — Voorafgaand aan het

bevrijdingsfeest had het ' Zandvoortse
komité 'Herdenking gevallenen' zondag-
avond een nationale herdenkingssamen-
komst belegd in de Hervormde Kerk.

Het" werd een rustpunt In het feestge-
*• woel 'van de' afgelopen dagen en een
stülvol gebeuren. De belangstelling er-

voor' was aarunerkeltjfc groter dan in de
voorafgaande Jaren,

De bijeenkomst werd ingeleid door orgel-

spel van de organist-dirigent Piet Hal-
sema, dirigent van het Toonkunst -Ora-

toriumkoor 'Zandvoort', die diverse va-

riaties uit 'Valerlus Gedenckklanck' uit-

voerde.

Naast samem;ang zong het Toonkunst

Lepra-aktie
ZANDVOOKT — De lepra-aktie, wcikc
in het kader van ccn v^jf jaar durend
projekt op de bevrüdingsmarkt werd ge-

houden heeft ƒ 410,21 opgcltracht.

Met de giften van de standhouders heeft
de aktie een totaalbedrag opgeleverd van
ƒ 503,21. Het bedrag gaat naar het Kasu-
lu-projekt in Tanzania. .

De lepra-aktlegroep Zandvoort dankt by
deze alle gevers en de standhouders en
het oranjekomitee in het bijzonder.

Oratoriumkoor op ingetogen wijze enkele
Valerius-liederen.

Het herdenkingswoord werd gesproken
door pastoor H. J. Kaandorp, waarna
met zingen van 'Mijn schild ende be-
trouwen' 'en afsluitend orgelspel de
plechtige bUeenkomst besloten werd.
De stoet, die hierna deelnam aan de
'stille tocht' naar hel; herdenkingsmo-
nument in het Vijverpark was dit Jaar
bijzonder groot. Bij het monument werd
een groot aantal bloemstukken gelegd.

Kcraalmuzlek van het koper-ensemble
van Zandvoorts Muziekkapel besloot de
plechtigheid, die op velen diepe Indruk
maakte.

H.W.COSTER

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FIAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereiltbaaT.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in liet

waterdicht maken van
woningen en flat

Tel. 02507-30 86 en «0 91.

service

ZANDVOORT
BURO. VAN FENEMAI'LEIN 27

TELEFOON 4580

MODES

VOOR ECHTE VROUWELIJKE MODE !

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 6950 — ZANDVOORT

rr

t»

„RISTORANTE PIZZERIA ITALIANO''

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAAJVSE RESTAURANT

BODW'ES PASSAGE 2-4 —TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna - Spaghetti - Canneioni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Mario Martino - Enzo Santoro.

Bezoekt u ook eens Visspccialitcitenrestaurant

)fDE MEERPAAL"
Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cusine B. L. Roosen.

centrale verwarming

TECHNISCH WiRKff

Erkend installateur - Zandvoort - Paradijsweg 4 - Tel. 'UI of 3270.

Ml

M

• 1^

( 'Il
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OC SLECHTS 4 PACEN
DAMES MODiHUIS 'JACKY' GROTE KROCHT 23 - ZANDVOORf

; V- -

(
"

,

'-*,,
Alles moet binnen enkele dagen weg !!«

Tegen elk redelijk bod krijgt uide möoisfearliikelen
NOG ENKELE STUKS DAMESROKJES ƒ 9,95 ROKJEANS PANTALONS. .. ...... .ƒ25,00

.... . ƒ 4,95 JAPONNEN WNAF . .... . ,..^. ..>...,...ƒ 7,95'BADSTOF PULLOVERS

.

DAMESBLOUSES VAN ƒ 39,75 VOOR . . ƒ 14,50 Duizend en één artikelen, feveel om op ie noemenrmoeten weg.

KOM ZIE EN OVERTUJC U

Afslag KARBONADE
blanke

RIBKARBONADE 500 gram 4,49 KILO 7,90

HAASKARBONADE 500 gram 4,98 KILO 8,90
VARKENSSCHNITZELS „,, . _^

100 gram van 1,70 NU 1,40
BLANKE FRICANDEAU V. d. ham _,„ ^ _ . _

500 gram 5,98 KILO 9,98
NIEUW !

!

BOOMSTAMMETJES gekruid gehakt ^^^ ^ ^^
gevuld met ham en kaas 100 gr, 0,98

HAMBURGERS extra lekker 5 stuks

.

. . . 2,75

malse \

500 gram 4,29 KILO 7,98BORSTLAPPEN

extra magere

RUNDERLAPPEN

magere dikke

RIBLAPPEN

500 gram 6,48 KILO 11,98

500 gram 5,48 KILO 10,48

500 gram 4,98 KILO 8,98Fijne RIBLAPPEN

lekker stukje

CONTRAFILET 500 gram

MAGER HART 500 gram van 2,98 voor . .

Gekookte ROOKWORST of de

LEKKERSTE LEVERWORST 250 gram . .

mals stukje

ROSBIEF 500 gram ........
VARKENSHAASJE 100 gram

GEBR. FRICANDEAU, BACON, CASSELERRIB.

naar keuze 100 gram .......
SAPPIG PEKELVLEES 150 gram .

NASI- OF BAMIVLEES 250 gram

6,

2,25

1,00

6,

1,

1,

1,39

NU 1,98

DIRK VAN DEN BROEK
Burg. Engelhartstraat, Zandvoort.

Aanbiedinpen geldig t/m 14 mei.

De nieuwe spoorwegovergangbeveiliging

De Korpschef van Politie maakt bekend, dat in de vroege ochtend van
zaterdag, lo mei 1975, de tot nog toe gebruikelijke spoorwegovergang-
beveiliging wordt vervangen door Automatische Halve Overweg Bo-
men, kortweg genoemd AHOB'S.
Deze AHOB'S zijn aangebracht bij de spoorwegovergang aan 'de So-
pliiawcg — Van Lennepweg en bij de spoorwegovergang (verlengde)
Haltestraat— Vondellaan.

Allo weggebrulker.s — dus óók de voetgangers — dienen hiervan goe-
de nota te nemen !

De artikelen 101 en 102 van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens zijn van toepasslng.op belde overwegen.

Artikel 101 luidt: Bij nadering van een spoorwegovergang betrachten
bestuurders bijzondere voorzichtigheid. Zij matigen hun snelheid en
blijven niet op de spoorwegovergang stilstaan.

Artikel 102 luidt: Het Is een iedere weggebruiker verboden een spoor-
wegovergang te betreden of op te rijden:
a. wanneer één of meer rode knipperlichten branden;
b. wanneer de beweegbare afsluitingen of de halve overwegbomen

gesloten worden of gesloten zijn,

Het nemen van enige risico, b.v. het nog even snel onder de dalende
boom doorgaan of — nog erger — bij gesloten bomen „zigzaggend" de
spoorwegovergang opgaan, Is ten ene male verboden en tegen over-
treders zal streng worden opgetreden.

Elders In dit blad vindt u de voorlichting betreffende de AHOB'S.
Lees dit aandachtig, want het is in uw eigen belang !

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bareau

^.;adiator
Qroenestein
Ampèrestraat 2/hoek KamérlinghOnnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Oedlpl. install. - Erk. A.C.I. lid

AARDGAS
ÖLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDmONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken. ,

Leveren en lenen ^van alIc bekende merken

BREEDTAPUT, o.a. Hatema. Desso, K.V.T,. .

Floectapyt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN '

MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN ,

— SLAAPKAMERKLEEDJES —
,

'/ i .BIEZEN MATTEN.
-.;--.r 'T :i.',;•;:" '*.-

'..V'.. ;
/

'
.; -«.-: r.-^^-

Linoleanu Krommenie—" Viltzeil -:- -
>

Balatred — TapUlex ~ Heugafelt tegels.
• Alles voor nw woning !

Luxaflex Jalonzieën —
' Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 ~TELl: 2596-3759-4015

NO.1 IN DE HALTESiTRAAT

Voor MoederUag-

geschenkert jnjlke

prijsklasse

JH. VERMEIJSB^.
v/h Kort's IJierhandel,

Haitestraat 1, Zandvoprt,vlel. 5204.

bijvoorbeeld
...laat zien dat Gazelle op het gebied van

sportieve moderne fietsen duidelijk In de kopgroep zit
Liixe uitvoering, de kwaliteit waardig.

Nog meer Gazelle sportfletsen: Impala Sport, Cheetah en
Sport Speciaal;

'

fe?'«

Tweewielerbedrijf

VERSTEEGE B.V.
Haltestraat 18. Telefoon 4499.

Gazelle fietsen hebben Vredestein banden

ONZE ZAAK
BESTAAT 75 JAAR
Maak kennis met onze .

grootste sortering

naaimachines, brei-

machines, meubels en
onderdelen voor alle

merken tegen zeer
scherp gestelde prijzen.

ADG. V. d. MME
Maristtraat 15a, telefooh 5186,

Zandvoort

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRMF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Bohangwerk on wandbekloding
Betonreparatie en vloércoa|ings

levering en reparatie van glas, glas in

food, glasplaten en thermopane.

SPECIAAL VOOR MOEDER:

o de Lancóme met v^o i4 HK
van 23,50 nu •«»! '«

Pierre Cardin eau de toilette n AC
van 15,95 voor üjBw

Revlon intimatc spray fA TE
van 25,— voor I üj Iv

Moana eau de toilette sprasr A AC
van 13,95 voor «I)«w

Sortilege eau de toilette spray IA AC
van 17,50 voor HljiHÏ

SROG. KLOKKERS
HALTESTRAAT 46, ZANDVOORT.

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingtbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551. ,

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715,

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

'ADIATOR
IROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur

Hehfia
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.
Vers.van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

Meer soorten dan een maand dagen heeft. .

En zeer voordelig.

CONSÜMPTIEAANBIEDING
BELEGEN GOUDSE KAAS , ..
500 gram 3,90 nü 500 gram .... OywU

PAARDEM ROOKVLEES . ..
100 gram 1,24 hü 100 ^ram ............ if'^

PATÉ DE FOIE ACft
100 gram 0,73 nCi 100 gram .

.

. ,;UtOv

HEMA
NU OOK ZONDAGS GEOPEND I .

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 11 mei.

CREIVIATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
^ BEGRAFENISONDERNEMING

H.H. KROON.
. . ; i .

''
.

^•

Verbindingsweg 38 • Bloemendaal - Telefoon 023-260533..

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap. •

t-

Moederdag-
aanbiédlfngen

DrogÜÏ parf.

BOUWMAN
Oranjestraat 7, Zandvoort.

Eau de ToUetspray's
Pierre Cardin
van ƒ 15,95 voor
Intlmate Revlon
van ƒ 29,50 voor
PbilippeVenet
van ƒ 16,75 voor ƒ 9,75
SortUège GaUion. Grote pro-
nioüespray; voor slechts ƒ 10,75

Khadine IJardley
van ƒ 9,50 voor ' ƒ 7,50

Badedas, blauw, 900 cc,

van ƒ 34,60 voor ƒ 85,—
Desert Flower, Hand- cri Body-
lotion ' met sratls grote doos
Talkpoeder
Kiku Bodylotton
van ƒ 17»— voor
Leuke Fepennolen
pèperboUen

ƒ 9,95

ƒ 19,50

ƒ 10,75

ƒ 9.95

met zakje
ƒ 7,50

Dea Badsobuim in mooie fles,

van ƒ 6,95 voor f\ 4,95

Komt u ook even kijken naar on^e grote collectie Gezondheids-

schoenen— Pantoffels— Sandalen,

Protestants CoÖp^ Begrafenisvtrtniging U.Ai *

Goedgekeurd bl] Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20~ Tel. 31 37 63 - SI 01 57
Zandvoort, Keesomstraat ei— Telefoon 53 61

. DAGËNNACHTTËÓNTBtJBbEN. 1
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H.W. COSTER
Makelaar o.g. N3

LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort. Telefoon 5531

VooE aan- of verkoop van uw PLAT of WOIWNG
Taxaties — Assurantiën — Hypotheken •

ZANDVOORT

1 Vt. kamerflat op 1 2e etage

Uniek uitzicht op dorp, strand en
zee. Met garageplaats.

De FAVAUGEPLEDJ 21/72.

Vraagprijs: ƒ 100.000,—.

(Eventueel bok zonder garage-
plaats- te koop).

ZANDVOORT

Woonhuis in Centrum dorp

Soust. en beg; grond verliuurd
voor ƒ 140,— p. mnd.

Ie etage met eigen opgang Jeeg te

aanvaarden.
Ind.: 3 kamers, keuken, toilet.

Balkon op het Zuiden.
ZEESTRAAT 40.

' Vraagprijs ƒ 82.500,— k.k.

ZANDVOORT
Zeer goed onderhouden

4 kamerflat
op 4e et. Ind.: hall, gang, 3 kamers,

keuken, toilet, badk.'ligbad.
Balkon op het Zuiden.

Berging Inpandig. Dicht bij sta-
tion. Mooi uitzicht op strand en

zee.
KAREL DOOEMANSTRAAT 4/8.

Koopsom: ƒ 125.000,— k.k. ,

ZANDVOORT

Goed onderhouden

2 kamerflat
met cv. Zeer geschikt voor alleen-

staande.

Ind.: zitkamer, slaapkamer, kit-
chenette, doucheruimte, toilet.

Stenen zonneterras op het Zuiden.

Koopsom ƒ 57.000,— k.k.

ZANDVOORT

Nog enkele garages
te koop aan de

VAN GALENSTRAAT.

Koopsom ƒ 8.500,— v.o.n. per stuk.

E.xcl. mak.kosten.

Met droefheid geven 'wij kennis dat na een
langdurig ziekbed Is overleden te Lakeiand
Plo onze lieve zuster

Aiuiie Vaanderig-de Jong

1 ' M.M./de Jong
O. G. Oroen-de Jong

,
J, Cr. de Jong

Zandvoort
4 mei 1975
Brederodestraat 21

Hartelijk dank voor de belangstelling tijdens niijn

verblijf In het ziekenhuis en voor alle bloemen bij

mijn thuiskomst., '•

.

COBI VOERRIAN-WEBER

DANKBETUIGINC

Het plaatselijk Comité Viering Koninginnedag
en Bevrijdingsdag 1975 betuigt hierbij de bur-
gerij van Zandvoort en Bentveld zijn harte-
lijke- dank voor de spontane deelname aan de
festiviteiten rondom genoemde hoogtijdagen.

Het comité meent, dat op een waardige en
styivoUe feestviering kan yrorden teruggezien..

Voor hen, die zulks mocht zijn ontgaan wordt
gaarne nog de gelegenheid geboden een bij-
drage in de kosten van de feestelijkheden te
schenken, hetgeen kan geschieden door over-
making op rekeningnummer 56.57;25.556 van
het comité bij de Algemene Bank Nederland,
NV te Zandvoort. Het gironummer van de bank
is 9711.

-Jk

Gevraagd voor het seizoen '

BUFFETHULP
17 jaar of ouder /

KEUKENAFWASHULP
rOlLETJUFFROUW

' (boven 45 jaar). '

Restaurant Siella Maris

Op de Rotonde Zandvoort.

Aanmelden tussen 10 en 12 uur 's morgens.-

ARt41j5Q3
59,95

Heliofomi^
Zomerenpasvorm
önderdeknie.

«wmnwMi JDaI WWAC» '—««§

SCHOENBOETIEK

HARMS
Diaconiestraat 5A {zijstraat Haltestraat)

Zandvoort.

AUiiciéeftvoord9}}ge aanbieding. ,

Bloemenmagazijn „Erica"

vraagt een

JONGE KRACHT
voor dè bezorging.

Inl. Grote Krocht 24, Zandvoort;

'^^^
\f fk M

Oi/onliark

Metk nststofl is

. de 1 lei ren geel
rood of gro n
'' t-ii d n Kon pleet
net teel

\an 9-

\

Set klein
tutaeereedschap

Van verchroomd
staal met kunststof
handvatten.

Van 12,75 voor

9,95

luinspadtn
Prettig hanteerbare
robuuste spaden met
beukehouten steel. Half
gelakt, half, blank blad
van speciaal staal.
Breed model,

' van 13,45 • . q Mk
voor vfvU
Smal model van 13,95

voor 10,50

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL
Pakveldstraat 19, Zandvoort. Telefoon 2554.

STENaLWERK

J. SiJTSMA
van Lennepweg 75

<V) PM^Üi*^

Voor moeder op moederdag een mooi en
blUvend geschenk. Geef haar daarom een horloge I

HORLOGERIE

C. WAANING
: HET KIOKKENHÜIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TEtEFOON 23 07

bl) de Kostverlorenstraat
~

heeft een unieke collectie, óók In klokken, wekkers.

In horloge-armbanden eveneens een grote'keuze.

Koirit u maar eens kyken in zUn showroom.

't Is een beleveuisi Eigen' reparatie-afdeling met
electronlsche apparatuur.'

FA. GANSNER & CO.
OAS- EN OLIEHAARDEN. GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al iaw: SANITAIHB INEICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. PABEE. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

Gevraagd voer het seizoen

TERRASSERVEERSTER

AANKOMEND SERVEERSTER

Restaurant Stella Maris
Op de Rotonde, Zandvoort.

Aanm. tussen 10 en 12 uur 's morgens.

' Techn.Bur.A. VADER
Prinsessev/eg '52a, tel. 02507-6747 of

3176 b.g.g. 023-330192.

SKowroem: Deken Zondaglaan 53,
'

Vogelenzang^ Tel. 02502-6667.

ERKEND rNSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

VOOR Al mv BEHANG-,
WIT- EN SCHILDERWERK

Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesonistraat 289, telefoon 02507-&655.

/RËNAÜLTÏi
Funktioneel Is ook mooi.
Vlakke vloer door
voorwielaandrijving.

Variabele bagageruimte.
Vijf deuren.

Verkrllgbaar In vier versies

L,TL,TS.enTX,

Benzlneverbrulk bij

100 km/uur 1 op 11.8 (L

+

TL),1op11.4(TS).

Teclinische gegevens:
L + TL: 1565 co • 65 DIN
pk -150 km/uur,
TS: 1565 cc -83 DIN pk

-

165 km/uur.

GRATIS: Haal bij ons hel 124 pagina's dikke Renault-
boek. Met foto's in veel kleurendruk. Renault geelt waar voor z'n geld.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12
Zandvoort
Tel. 02507-2323-2424

mmmii

Hout- en Bouwbond CNV

afd. Zandvoort

vaczegelboekjes inleveren

maandag 12 mei, 20-22 uur,

Gemeenschapshufs.
HET BESTUUR.

KONTAKTLENZEN

BIJDE-TIJD

In een

BLAZER-KOSTUUM
diverse kleuren ƒ 229,-

%M^óe^
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE en HERENKLEDING

KSRKSTR.20 • TiL:3136

Ook voor u heefi Koniaktlens-
instituut Looinnt» passende
lonion In voorraad iowol do
tonvonlionolo hardo oIb do
comfortabele zachl© lenzen.

Vraag gralls inlichtingen en
folder of maak direk! vw ef-

Bpraak Gratis proefperiode

LOOMAN
Haltestraat b Zündvocrt.

EELTINK'S

SdUVENIERSHUIS
Eig. mevr. E. v. Zandvoort-

Eclttak.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

banen;

Alle soorten spelles.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2698.

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend dat ingaande dinsdag
20 mei 1975 gedurende 'een maand op de secretarie, bureau volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening voor een leder ter Inzage ligt het
ontwerp van het bestemmingsplan 'Sportcomplex Kennemerweg'.,
omvattende de sportvelden van The Zandvoort Boys," de camping'
Sandevoerde, de percelen Zandvoörtselaan 117 t/m 135 en Kennemer-
weg 6, 8 en 16.

Gedurende de termijn van de terlnzagelegglng kan een ieder schrif-

teiyk bU de gemeenteraad bezwaren tegen dit ontwerp Indienen.

ZANDVOORT, 2 mei 1975

De Burgemeester voornoemd,

A. Nawijn

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort maakt ter voldoening aan artikel 26
van de-Wet op de Eulmtelljke Ordening bekend, dat liet door de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 29 april 1975 vastgestelde be-
stemmingsplan 'Voltastraat e.o.' van dinsdag 20 mei 1975 af gedurende
één maand ter gemeentesecretarle, bureau volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening, voor een leder ter inzage ligt.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend
kunnen gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland schriftelijk bezwaren tegen de vaststelling van dit bestem-
mingsplan Indienen.

ZANDVOORT 1 mei 1975

De burgemeester voornoemd,

A. Nawijn

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag10-15uur, 14-17 uur "

< Vrijdag 9-1 2 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-71 «6.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, oek
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMIUEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het rpeeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Met spoed gevraagd:

WERKDAME
voor lichte huishoudelijke

werkzaamheden.

Telefoon 2392.

gevraagd:

WINKELMEISJE
OFPARt-TIMESTER
5 daagse werlfweek, goed loon. ,

Slagerij Vreeburg en Zn.,
Haltestraat 54, Zandvoort. Telefoon 2451.

VERKOOPSTER GEVRAAGD

Drogisterij Blaauboer

WINKELCENTRUM NOORD

- Br. aan A. H. N. Goossens,

Pasteurstraat 2, Zandvoort.

Naast onze cerenomineerde
iTOODVltrliies ' worden ook
eiken hoekkasten voor v op
maat gemaakt by Wete-
rin(S wandrltrines,

Jan Tan Vuurenstraat 3,

Niuupeet.

Bet hooKtepunt van uv
brnliort ts een gedicht van
FIGARO. onTersetelQk als

uw trouwdatoni.
Jan van VaurenstraaC 2,

Nunspeet.

VOOR UW PKIVé.
VERENIQINGS- EN
HANDELSDRUKWEKK
DrukkerU F. M. v. Deiirsrn

Schoolstraat - Teler. 25 0}

KUNSTGEBITTEN
SPOEDKEPARATIES
"J. A. HESSELS
Leldsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023 > 316092.

Nu ook In Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. RITMAN.
telefoon 1365. .

Binnen 1 uur klaar

!

Enorme sortering

Dlcpvrieiers en Koelkasten.
Rechtstreeks van fabriek

met garantie. Bijzonder lage

prUzen.
Martex Holland B.V., Kou-
denliom 32, Haarlem.
Telefoon 023-3153 00.

't (klnder) WINKELTJE
heeft ttjae kleren voor
kleuters, peuters, tccners

en grrote mensen met -

kleine maatjes.

Buurenee 1-3, tel. 6&80.

zijstraat v. d. Kerkstraat.

ZANüVOORTSE
UITVAARTVERENIGING
Begrafenis - Crematie

Transport

Keesonistraat 61. Tel. 53SI

ZandToort
Dag en nacht te ontbieden

Groot CD klelo vinden

VAN DER WERFri
brood FIJN i

Gasthuisplein 3. Tel. 2129

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS

BUderdUkstr. 5. Tel. 3796.

G. KOL
schuitengat flat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Anto • Brand - teven

Jongeman zoekt
VRIJE WOONRUIMTE

Telefoon 02507-4900.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VEKUUREN:
bedden, ledll:antcn, dekens.

tafels, stoelen, glaswerk,

porceleln cuz. voor elke

gelegenheid!

Uok verhuur van leuke en
praktische hutsbara.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

ot 3713. Privé na 6 uur 6658.

CIIBISTIEN
VERSTEEOE-THIELEMAN
Flcmlngstr. 146, tel. 5185.

Medisch gedipl. pedicure
van het EUsabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huls. .

BU geen gehoor bellen na
19.00 uur.

VERHUIZINGEN
A. J. Behage & Zn

Azalealaao U, Heemstede
Telefoon (K3-U62 7(

SPECIAAL
1'IANO lK.\NSPOK 1

'

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

Hotel Sonnewende
Mr. Troclstrastraat 62,

tel. 3088, zoekt wegens

telcurstolllns voor direct

een man of vrouw

V. d. alg. dienst

(afwas e.d.1 ev, part-time

(b.v. 9-12 of 19-21 u.)

tevens gevraagd

jongeman

V. d. bediening

ev. part-time.

SCHILDERSBEDRIJF
DEKKER

BIEDT U SCHERPE
VOOEJAARSPRIJZEN

EN VAKMANSCHAP DOOK
ERVARING.

Doet II liet dit Jaar eens
anders en laat ons uw

.schilder-, behang-, wit- en

slcrpleistcrwcrkcn enz.

uitvoeren en u zulL ei' no«
Jaren lang plezier van .

hebben.

Vraagt u eens geheel vrij-

blijvend advies en prijs-

opgave.
Tel. 02979-1879 (oo.k

's avonds bereikbaar)

.

Hotel in Zandvoort biedt

aan:

EENKAStER
in het souterrain met ont-

bijt In ruil voor beantw.
V. d. nachtbel tussen
24.00 en 7 uur.

Reacties onder nr. 529 bur.

van dit blad.

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen dagelijks weer nette

goederen worden ingebracht

ot afgehaald.

Sousterrain De Witte Zwaan

Dorpsplein 2 - Tel. 2164 ot

3713. Privé na 6 uur 6658.

Veilingdlrcktie

Pa. Waterdrlnker.

DESSO
'T INTERIEUK.

Smtionsplcln 13-15,

telefoon 02507-6975.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT
bU

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975.

UW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
specialist.

'T INTERIEUR,

Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

Jong stel zoekt

VRIJE WOONRUIMTE
Telefoon 02507-4906.

VW GORDIJNEN MAKEN?
Komt u eens met ona

" praten.

KilIK - 1'EXTIEL
Grote Krocht 30-32.

T INTERIEUR,
Stationsplein I3.1S.

Telefoon 02507-6975.

\VONINGRUIL
Aangeboden:
HUURHUIS
la centrum, grote kamer,
2 slaapkamers, gr. tuin.

cv., douche, keuken.
Gevraagd

:

GROTER HÜUR/EVT.
KOOPHUIS
in centrum.

Brieven onder nr. 530 bui-,

van dit blad.

Te koop:
ETNA GASHAARD
met toebehoren.

Telefoon 4898.

ZANDVOOBTSE
RDDDENSTAND
onze welgemeende danlt

voor uw surprises.

De bazar was ook dankzy
u eenisucces.

Basketb.ver. „The Lions".

Handig molsje, 18 jr., spreekt
Engels, Ned., Duits,

ZOEKT WERK
V. d, periode van 26-5 tot

15-6. Liefst als

TERRAS-SERVEERSTER
Tel. 023-240970 ('S avonds).

METSELAAR
heeft nog tlJd voor
ONDERHOUD EN
REPARA'HE

Telefoon 02507-6812.

To koop aangeboden:
MOBYLETTE KAPTEIN
m. voor en achtervcring.

.f 125,—.

Telefoon 02507-3922.

Gevraagd:
SER\'EERSTER EN
AFWASHULP

Strandpav. 8 „Trefpunt

"

J. Paap.

WONINGRUIL
Aangeboden

:

BENEDENHUIS
Centr. bev. huisk,, 2 slaap-

k., lUnkc keuken, douche,

Ge\TaaBd

;

EENGEZINSWONING
met 3 slaapkamers.

Telefoon 5801.

Meisje, 20 Jr., wil op het

STRAND SERVEREN.
Tel. 02507-5800 na 5 uur
's avonds.

FLINK ^VINKELMEISJE
GEVRAAGD.
Bakkerij J. v. d. Werl.
Ga,sthui.splein 3. tel. 2129,

Tc koon

:

nnOMFIETS
t.c.a.ta.

Telefoon 3079.

SPAKTA

Te koop:

SIMCA COüPé
eind 1965, nw. uitlaat -;

accu. deel 3 kent.bow.,

ƒ 500,—.

Telefoon 3190.

TELEFONISCH
GELDLENEN;

FersoonlUke lenineen

f 1000,— tat. S 25000,—
, Aflossing 13 t.m. 60 mnd.

EVEN BELLEN
02977-20593
ook 's avonds

Flnanclerlngskantoor

CM. SPAARGAREN
Sweclinckstraat 12
Aalsmeer (Horiunccr.i

n

lil

m

1 'i

I 4
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Tl

D KAT'

AT' WEDSTRI

EIE BROEKEPI

r al uw SCHEEPSBENODIGDHEDEN

INGVESTEN - ISOCAMPE PAKKEN

9

T - TELEFOON 02507-7158

MET DE FEESTDAGEN GEOPEND
sammmma

moederdag f
ifloetneridag0

ag 1 1 Eiiei

g

voor een iiooic en gew{

bloemenhulde, want . . a met bloemen verrast u moeder

het allermeest!

Ook ir\ exotische bloemen en planten een verradende sorterfng.

ALTIJD IETS APARTS! a

WijbiederU een ENORM assortiment

in KAMERPLANTEN!

Een blijvend cadeau?

/A I CA i¥

GROTE KROCHT 24

Ziet oiize etalage!

Anno 1908 -—
. TELEFOON 2301.

Neenrit u eeris een kijkje binnen.

nieuwe spaarders:
bijzonderboek.
Endat is het.

Veel mensen zouden best willen sparen.

Maar ze komen er niet toe. Daarom heeft

deABN voor alle nieuwe spaarders eea

aardige aanmoediging: het boek 'Uit het

leven van Dik Trom', mèt de plaatjes

vanJohanBraakensiek. '

"

By deABN kunt u kiezen uit maar liefst 12

spaarvorrtien, dus rfaar is er altiid een bij ,

die bjj u past. ^aar welke spaarvorm u ook

.

kiest, deABN stort meteen vijfgulden opuw i

spaarrekeiiiiig.pie moetu danwel minstens

twee maanden laten staan. ^--^

Voor eenzelfde bedrag mag 1

ook het boek vanDikTrom

meenemen, inhettraditio- /

nele jasje. Het ligt voor u

'

klaarby het dichtst- /

bijzijnde ABN-kantoor.

'

D Dat Dik Trom boek lijkt mij wel wat, maar kunt u mü
eerst wat meer informatie geven over sparen bü de ABN?
D Ja, dat Dik Trom boek wil ik hebben, open voormü
een spaarrekening bü deABN.
i«ankruisen wat wordt verlangd. ^ ^''3

Naatii: I

.Tel..

Ik heb reeds een rekening bö de ABN: Ja/Nee

Zoja,ABN-kantoor_

In ongefrankeerd^ envelop zenden aan
Algemene BankNederland,Antwoordnr. 3502, A'dam.

Algemene Bank Nederland

Zandvoort, Grote Krocht.12, telefoon (02507) 5341.
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Modern toneelspel kreeg vlotte opvoering

„CIAO"
ZANDVOOET — In het vereniginfsgc-

'bouw "De Krocht' bracht de Zandvoortsc

toneelverenlgine 'Op hoop van zegen'

vrQdag en zaterdagavond een .opvoering

van het Italliaanse blUspel 'Ciao!' van

Marc-Gilbert Sauvajon.

Het is een In acht scènes opgebouwd
. werk, dat aan de uitvoerenden hoge eisen

stelt. Er is vaart en een vlotte röllieiinis

voor nodig, om dit moderne werto voor
het publiek aannemeliflc te maken, Re-
glsseur-Nlco Schols heeft dit terdege in-

gezien,' want daaraan ontbrak het niet

bü het zes personen tellende ensemble
: dat op enthousiaste wijze het spel voor
het voetlicht bracht.
Zo zagen we een opzienbarend knap ge-
speelde rol van de groot-industrieel Cou-
Xicel door Pieter Joustra. Een bijzondere
prestatie van een amateur-toneelspeler.
Ada Timmer als zijn op avontuurtjes be-

luste dochter Sophie, was een aantrekUe-
. lUk en vlot meisje van nauwelijks acht-
tien Jaar, die zich geheel en al in haar
rol had ingeleefd. Henk Spierleus speelde
-vol overgave Antoine Martinay als de
iS;wat r-ntgo(>nhélde employé van Coufi-
cel en 'Henriette Brokmcier-Gohen als .

zijn echtgenote Madeleine bracht, als be-
grijpende moeder en toekomstig schoon-
moeder zeer aantrekkelijk spel.

Jelle Sijtsma was Vincent, hun zoon en
hij bracht de moderne nietsnut ten voe-
ten uit, teiTvijl tenslotte Ankle Joustra-
Brokmeler als Minouchon zich in alle op-

. zichten bij genoemd vijftal op loffelijke

wijze aanpaste.

Goede Beurt
'Op hoop' van' zegen' heeft met de opvoe-
ring van dit moderne spel, af en toe ze-

ker niet vrij van enige pikanterie, een
zeer goede beurt gemaakt. Men heeft het
aangedurfd, deze moderne. opzet. te aan-
vaarden, zich afspelend in hetzelfde de-
cor in alle scènes, op uitstekende wijze
door Wim Sluis verzorgd en waiarbU elke

scène door een op het toneel geplaatst
bord werd ; aangekondigd,' een opzet,

waaraan het publiek nog wel bleek te

; moeten wennen, doch dè frisse en vro-
lijke afwerlcing van het geheel maakte
alles goed, zodat men het tenslotte als

iets vanzelf sprekends aanvaardde.
'Voorzitter J. G. Blsenberger dankte het-
ensemble na afloop efa zette' het in dé
bloemetjes. HiJ deelde verder mede, dat

.

regisseur Nico Schcüs wegens emigratie
naar Canada voor het laatst bij de vere- .

; niglng- was opgetreden. Hij bracht hem
! dank voor het vele goede dat hiJ had be-

,
reikt en wees er tenslotte op, dat de
vereniging in december opnieuw < op de
planken zal komen. .

(Adv. Ingez. Meded.)

Boottocht „De
Zonnebloem"
ZANDVOORT— Woensdag 23 april ver-

trok de ZouTiebloemboot 'De Geulvallei'

uit Haarlem voor een tocht naar de
Zaanstreek en het Alkmaarder meer.
Aa.i boord bevonden zich honderdzesen-
veertig bejaarden, chronisch zieken en
gehandicapten, die dankzij de. afdeling

Zandvoort uan de Zo.Mebloem een on-
vergetelijke dag beleejden.

Het vervoer naar de boot kwam tot

stand dankzij de bereidwilligheid • van
vrüWilligers en de hulp van de autorij-

dienst van de parochie Agatha.

Twaalf Inwoners van- Nieuw Unicum
werden met busjes van het revalidatie-

centrum naar het Spaame gebracht, ter-

wijl personeel van de afdeling Zand-
voort van het Bode Kruis zich ontferm-
de over drie bedlegerige zieken. Mee aan
boord gingen de Zandvoortse arts West-
veer en de zusters Stiphout en De Boo-
de, alsmede helpsters van het Rode
KruN, Nieuw Unicum, de Clara-klinlek
on 'De Zonnebloem'.

Tijdc'is de tocht, die de opvarenden bij-

zonder voel plezier bezorgde, herdacht
pater Kesseler, als pastor van de paro-
chie aan de Groenmarkt, waarvan vijf-

endertig gasten waren vertegenwoordigd,

de overledenen van de ramp in Duits-
land., met de zonnebloemboot 'prinses

Irene'.

Ada Timmer als de op avontuurtjes be- lustc dochter van Ficter Joustra.

Auto's geramd
BENNEBROEK — 'sen automobilist uit

Amsterdam heeft zondagavond toen hij

door de SchooUaan tegen het éénrich-
tlngsveskeer Inreed drie geparkeerd
staande auto's geramd, waarvan -één

vrachtwagen. De botsing kwam dermate
hard aan dat de vrachtauto dwars over.

ds weg kwam te btaan. De bestuurder
van de personenauto is met gebroken
ribben en een hersenschudding opgeno-
men in het Diaconessenhuls. Zon naast
hem zittende schoonzuster kon na be- .

handeV'jig in het ziekenhuis naar .huis

terugkeren.

, Heriimeringciï aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

üw vertrouwd adres voor

PIANO'S

tevens vakknndlp stemmen ,

en repareren. -

Pianospecialist

DE JONG
Rijksstraatweg 67 — Haarlem.
Telefoon 023-263081.

Dank zij bet voortvarende werk door
burgemeester H. A. van Alphen met een

aantal medewerkers achter °de schermen
verricht, kon het werk van de weder-
opbouw vrijwel direkt worden aangevat.

Een geheel nieuwe periode werd Inge-

luid, Het werk van verwoesting en chaos
maakte plaats voor dat van vernieu-

wing en orde, . Daar 'moesten we eerst

nog -aan wennen, maar de omschake-
ling was tenslotte zo moeiiyk niet. Er
was alleen maar blijheid omdat we weer
baas in eigen huis waren.

We willen de inzet van de bevrijding

beginnen' met hetgeen onze toenmalige
gemeentesekretarls, . de heer W. M. B.

Bgsmap^daarover optekende. Hij meldt
het -volgende: op 4 mei 1945, des avonds
half twajalf werd ik gewekt door gebons
op de voordeiu*. Het bleek wethouder
C. SlegerS te zijn, die meedeelde, van
wethouder A. J. van der Moolen bericht

te' hebben ontvangen, ' dat Duitsland

zich l)ad overgegeven. Bij laatstgenoem-
de wethouder zou in zijn huls aan de
Dr. Gerkestraat 18 rood een bespreking
plaats vinden van de beide wethouders
en. de sekretarls met de waarnemend'
kommissarls vari politie.

Omstreeks kwart voor twaalf begaf ik

raii naar het huls van de wethouder. Er
bevond zich "niemand' op straat, want.
hefidtgaahsverbod werd nog . nageleefd:'

Bil' vele huizen drongen echter licht-

GemeenteDolitie

afd. voorlichting

Nieuwe spoojrwegovergangbeveiliging

Zoals u uiteraard bekend zal zijn, bevinden zich in onze plaats twee spoor-
wegovergangen, 't.wl- één tussen de 'verlengde' Haltjestraat en de Vondellaan-
en één tussen de Sophiaweg en de Van Lennepweg. '

Deze overerangen worden tot nog toe beveiligd djn.v. spoorwegbomen, welke
aan weerszijden van de overgang staan en die biJ de nadering van de trein

.

worden neergelaten. De overgang Is dan over' de gehele breedte en aan
weerszilden afgesloten. -.

Verschillende redenen— o,a. het soms lang moeten wachten vóór de trein

de overweg passeert '-^ hebben de Nederlandse Spoorwegen ertoe doen over-
gaan om de bestaande beveiliging ingaande 10 mei 1975 te 'vervangen door
z.g. AHOB's. Dit zijn Automatische Halve Overweg Bomen. Dé- overwegbe-
veUiging wordt daarbij niet meer door mankracht maar automatisch gere-

geld.
,

'

In vergelijk met de huidige beveiliging zijn er bU de ingebruikneming-van de
AHOB's enkele belangrijke, verschilpunten te konstateren, die u zich beslist

eigen moet maken om misverstanden en daardoor eventuele ongelukken te

voorkomen.
Deze punten zijn:

1. Gezien de richting, waarin u zich rijdend of lopend beweegt, kan alléén

'de rechterhelft van de overweg worden beveiligd door een overwegboom;

2. Indien een trein de overweg nadert, gaat er eerst een 'bel rinkelen, terwijl

de rode lichten dan be^nnen te knipperen. Dit betekent; vóór de overweg
stoppen, tenzij dat niet, meer mogelijk is;

3. Na het inwerkingtreden, vari de bel en de rode knipperlichten duurt het
noè 5 seconden en dan gaan de bofhen, langzaam dalen. Het duurt ongeveer
12 seconden voor de bomen geheel zijn neergelaten. Vervolgens duturt het
nog maar 8 seconden voor de trein zal passeren;

4. Let wel: de tijd, gerekend vanaf het begin van het belsignaal tot het
passeren van de trein, is dus maar 25 seconden!

5. Blijf wachten als de trein voorbij is en de bomen omhoog gaan, zolang
de rode knipperlichten in werking zijn, kan er nog een trein komen en dus
kunnen de bomen weer omlaag gaan. Trek dus niet meteen op of ga niet
meteen op de pedalen staan. Pas als de bomen geheel recht omhoog staan
en de lichten gedoofd zijn, is de overweg weer. vrij.

6. BÜ filevorming moet de overweg vrij blijven. Wacht tot uw voorganger
ruim over de overweg heen Is, zodat u nooit gedwongen 'wordt op de overweg
stil te staan.

7. Voetgangers, die links van de weg lopen en aan die kant de overweg 'wil-

len oversteken, dus aan de kant waar de boom ontbreekt, zullen uitsluitend
moeten afgaan op het belsignaal en de rode knipperlichten.

Uit het vorenstaande blijkt, dat de voetgangers, die links lopend de overweg
willen' oversteken, terdege moeten opletten!. Hoewel er op de ssholen extra
aandacht aan de AHOB's zal worden besteed, is er voor de ouders onder u
de taak weggelegd om hun kinderen met vorenstaande punten vertrouwd
te maken,* . •

.

Het is tenslotte een erg belangriJkjS aangelegenheid! ^

strepen- door de verduistering, heen en
dat wees er op dat, dat er op dit late

uur meer mensen op waren dan nor-
maal de laatste tijd het geval was ge-
weest.

,

-

In de huiskamer van wethouder Van
d^èr Moolen, (spaarzaam 'door een olie-

lampje verlicht) IJevond wethouder Sle-

gers zich reeiis en even later kwam de
waarnemend polltie-kommissaris, . de
lieer Vreman. De zoon van wethouder
Van der Moolen begaf zich naar de zol-

der om vla een door hem geko'ristru-

eerd radio-toestel met kristal-ontvanger
' het nieuws van de kapltulatle nog eens
op te vangen. Later kwam hij binnen

. njet het bericht, „dat de; overgave van
Wèst-Nederland. "Dene'markeh, Noor-i

wegne en West-Duitsland zou ingaan op
zaterdag 5 mei 19^5, des morgens om 8
uur. -•

Burgemeester terug

Wethouder Slegers bracht in bespreking
de vraag, wanneer burgemeester Van
Alphen, die reeds te Heemstede vertoef-
^r,- r"-"- Zandvoort zon kunnen ten'g-
•-;,-«., -MTon w.,,. ^if,f erover een.?, dat
'"''"•'''•'itlpheirt . ojeboden was omdat de
Duitsers. * bijgestaan door de NSB'ers
fyivr oima- het spergebled zorgvuldig be-
"•anHeTr. . ,

p-p-'n*"*' Terd. de'-olgendp morgen (5

m'^^1 (i" burgemeester heel vroest per
gemeente-auto te 'doen afhalen. Daar- Op 15 mei werd een aantal
^la zouden de wethouder'! mnt de bur- werklozen in dienst genomen
(remeestT rigar het r9Bdhiii<! gaan om voor het herstel van' de rijwiel-
''-in t-ili; te hervatten. ^

'
p^den langs de Zandvoortselaan.

/->-^ n rr.oi -n—r.-,
. rie buTfrempCster. dé Tevens werd begonnen met het

n-"t.Vin'irip-<i oti vplR nmhtfirinrpn des opruimen van de in het strand
mn'-f;"<"s nm 8 unr in het raadhuis ann- geslagen palen voor de Atlantic-
vf-^'.n. On hRt Tramnlpln h'addcn üich wal. Op 18 mei werd gesanktlo-
intnsv-n pnkele honderden burgers ver- neerd hetgeen de burgemeester
zameld. Ontroerend was het moment, in de bezettingstijd voor de we-
waaror» de Nederlandse vlag werd uit- deropbonw had gedaan en werd
<!<"ïto'r"i, waaron het nubUek snontaan aan Ir. Friedhoff de leiding op-
hnt 'WIIJielmvA' aanhief en vervolgens gedragen van het wederopbouw-
het 'rnndhni-i binnenkwam om de bu;-- werk, konform het door hem
cr^-mnp^t-p- en de wethotidi>rs de hand ontwornen schetsplan, waarmee
t° drukken. cie eerste fase van herstel en
'"•i'-onv, elk mensrn door bewnos/Ich een —^v-onbou-v een aanvang had
P"lt."!"r. die vroeR. -wan^neer de de vorige genomen. KOYPER SB.
dan vn^-itrekte ondracht: een kanon
11" nr. Lpidon to' ver('oeren mot de pre-

•n^entc-antn, zou worden iiltaipvoprd,

Ho"wel met te'^enïtn werd hief""" nog
voldann, , vooral omdat rto Dnit'sf'rs

\7.nr\dvohrt nne behperst^n en 'Is ver-
h'odpn upblpd h«ndhn'<fr'"i. ^TPt ppn

, i""!»;" Aii<iwp1q wi"! rfp burT^niPPstcr de

geluk, dat zij met hun gezinnen behou-
den door de oorlog zijn gekomen. Een
reusachtige taak staat te wachten die zo
snel en zo goed mogelijk in hét belang
van de gemeente moet worden vervuld,

Sprelcer vertrouwt op een voortzetting

van de prettige samenwerking met de
wethouders en dat de heren ter gelege-

ner tijd weer als zodanig zullen worden
herkozen. .

Wethouder Slegers zegt dat <fe burge-
meester, hedenmorgen om 8 uur, toen
de vlag van het raadhuis werd uitgeste-'

ken, stellig heeft bemerkt, hoe blU de
bevolking is over zUn terugkeer en het
verkrijgen van de vrede. Inderdaad
wacht Zandvoort .een.mdole, naaar zware
taak, want onder leiding van de burge-
meester zullen de grondslagen voor de
wederopbouw moeten worden gelegd,

een taak waarbij men Gods almacht en

'

wijsheid niet kan ontberen. In Zand-
voort ziJn gelukkig niet veel slachtoffers

te betreuren, hoewel men voorbereid
dient te ziJn oïi droeve tijdingen vanuit
het reeds bevrijde gebied en uit Duits-
land.

De ambtenaren, die goed werk hebt>en

gedaan in de bezettingstijd zullen t.z.t.

wellicht in een raadsvergadering gehul-
digd kunnen worden. Anderen, die te-

kort geschoten zijn, zullen hun straf

moeten ondergaan,
Wethouder Van der Moolen sluit zich

bij deze woorden aan.

oog en oor

de badplaats door
Breed strand
liet is maar een verhaaltje, maar
het werd me voor echt verteld.

Een Zandvoortse zeeman was in een
plaats aan.de Middellandse zee aan
het passagieren gegaan. Lichtelijk
aangeschoten raakte hU de weg kwyt
en kwam terecht in de Sahara, Daar
raakte hü helemaal van de kook sn
sloeg de verkeerde richting In. Ein-
delijk kwam hiJ een Arabier tegen.
'Vertel me eens vriend' zei hij: 'hoe
lang is het nog lopen naar de zee?
'Verbaivsd antwoordde de Arabier:
'Nou man, zo'n dikke honderd kilo-

meter,' 'Verrek 'zei onze zeeman,
'wat hebben jullie een verschrikke-
lijk breed strand!'

Kap-Klus-puiii
Met eigen 'mensen heeft 'Klapklus'
een nieuw clubgebouw neergezet bU
de sportveldeil aan de van Lennep-
weg. Het is een fraai gebouw gewor-
den.
Maar nog altijd ligt een grote berg
puin langs het nieuwe gebouw, dat
nog steeds niet is opgeruimd. Hier
ligt een taak voor de dienst van Pu-
blieke Werken. Een paar maal rijden
met een Vrachtwagen en het Is ver-
dwenen. Waarom gebeurt dat niet?
Men heeft er al, enkele malen om
gevraagd. , _ , ;

Het is bovendien bijzonder gevaarlijk,

'want onze Jeugd speelt in deze puin-
hoop, die ook vol ligt met oud hout
en roestige spijkers, nog afgezien van
de scherpe betonstukjes. Heer Wert-
hlem: 'besteedt er eens aandacht aan.
Als voorzitter van Zandvoortmeeuwen
moet Je dit toch wel iets doen!

Avondvierdaagse .

De altijd energieke vootzitter van de
Autospórtvereniging 'Sandevoerde' de
heer N. Paap heeft weer een fantas-
tisch plan in z'n hoofd.

Hij Wil een avondvierdaagse organi-
seren eind juli begin augustus over
4 X 15 kilometer, met elke avond een
ander trajekt door de Zandvoortse
waterleidingduinen. Ik vind het een
lumineus Idee, dat stellig bil badgast
en inwoner zal aanslaan. Over gebrek
aan belangstelling zal stellig niet ge-
klaagd behoeven te worden.
Bovendien kunnen deze wandelaars
genieten van prachtig natuurschoon.
Laat Nico Paap hierover eens con-

'

takt opnemen met' de heren Klaas
Castlen en Jan van Honschootcn, wa-
terleldingdulnenexperts 'bü uitstek.

Ik sprak er met hen reeds over. Ze
zijn wild enthousiast!

naar de zin te maken.
eanisoert hij regelmatig gezellige
In de benedenzaal 'La Perroquet' or-

avonden met bingo-spel en dansen
op levende muziek. Ik maakte een
dezer dagen zulk een avond mee, al-

thans gedeeltelijk. Zijn buitenlandse
gasten blijken er zeer enthousiast
over te zUn, Met verscheidenen van
hen sprak ik en ze vinden het prach-
tig, vooral, wanneer het weer niet

noodt om liet dorp in te trekken.

Maar in het hotel vermaken ze zich

opperbest. En zo kon het gebeuren,
dat op de avond van de herdenking
van de gevallenen, toen er uiteraard
in het dorp weinig of niets te beleven
viel, een bus niet Duitse en met En-
gelse gasten in zijn hotel logeerden.

Gezamenlijk liebben die in een geest

van verbroedering de avond op ge-

zellige wijzf doorgebracht. Wie had

Verbroedering
Leo Duivenvoorde weet het zijn gas-
ten in hotel Keur in alle opzichten

zoiets dertig jaar geleden kunnen
denken?

Allrakties
Wanneer we praten over leuke at-
trakties, die waard zün het gehele
seizoen door te worden gehandhaafd,
dan ztjn dat' zeker het carillon op
het raadhuis en de paardetram, die
op bevrijdingsdag door ons dorp
reed.

Vooral dat carillon heeft een enorm
enthousiasme gewekt. Onze gasten
vinden het prachtig en de fraai klin-
gelende bellen brengen sfeer en ge-
zelligheid. Ook de paardetram kreeg
een grote aftrek.

Zou het niet Iets wezen, om in het
hoogseizoen dit alles tot een traditie
te maken? Het lijkt me zo, dat de
eraan verbonden kosten geen be-
zwaar behoeven te zijn.

Naar Lyon
Onze Zandvoortse sportleraar Wira
'Buchel is na'ar Lyon Ycrtrokken.
Hij kreeg de vererende uitnodiging
om als judo-scheidsrechter de Euro-
pese kampioenschappen judo senio-
ren, voor indlvlduelen en , landen-
teams te willen lelden. De wedstrijden
worden gehouden op 8-10 en 11 mei.
Sukses Wullum en houd Je reputatie
hoog!

KÜYPER Sr.

Ernst Fuchs

in Eijlders

ZANDVOORT — Van 10 mei tot 13 juni

exposeert de wereldberoemde surrealist

Ernst Fuchs in galerie Eijlders aan de

HaHestraat 77. Tevens zullen gedurende

de expositie l'-onzeii te zien zijn va7i Ka-
rel Gom es.

De vijfenveertig Jarige Ernst Fuchs werd
geboren In Wenen, De wereldberoemde-
surrealist is een der belangrijkste ver-

tegenwoordigers van de Wcense School
van Fantastisch Realisme.
Ernst Fuchs exposeert in musea en ga-

leries over de hele wereld, Hü won on-
der meer de prijs van de Biënnale te Sao
Paulo. Ter gelegenheid van de tentoon-

stelling in Zandvoort maakte Ernst
Fuchs een ets, die gedurende de expo-
sitie zal worden aangeboden voor de spe-

ciale prijs van ƒ 950.—

.

De te Hllligersborg geboren Karel Gomes
exposeerde na zijn studie aan de Am"'-

sterdamso Ryksakademie, In Antwerpen,
Zürlcli, Lausanne, Stuttgart en diverse

plaatsen in Nederland. Zün werk Is on-
der andere aangekocht door het centraal

• museum te Utrecht en het rijksmuseum
te Amsterdam. De expositie is op de
woensdagen tot en met de vrijdagen ge-

opend van 13.00 tot 16.00 uur en op
zaterdag en zondag van 13,00 tot 17.00

uur.

Postduivenvereniging

Pleines
ZANDVOORT — Uitslag wedvlucht
Strombeek op zondag 4 mei. Ajsiand 165

kilometer. Los: 8.50 uur. Aankomst eer-

ste duij 11.3<i uur.

Gebr. Driehulzen 1 2 io 11 12 22 23 25;

E. V. d. Meulen 3; C. v, Egmond 4 7;

P,.La Grouw 5 8 9;' P, Koper 6 21; H.
Lansdorp 13; L. Bol 14; C. Visser 15;

R. Priehuizen 16;'W. Terol 17; J, Swart
18 19; J, B. Koper "iO; R. SInnege 24.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

Restaurant iT^

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

20 gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990..

's Woensdags gesloten.

RESTflüRANT „DEWI"

Sfeervol en uniek is het restaurant

voor u die de Indonesische
gerechten prefereert of wil leren

kennen en apreciëren.

KLEINE HOUTSTRAAT 113,

HAARLEM. TEL 023-321842.

Elk weekend toevoeging apart menu,

bovendien iedere dinsdag en

woensdag maaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65+-ers.

IJSSALON -PIZZARIA

'Le Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

' Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

I j Exclusief

\Excelent

VflMm
RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE,

De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas • Petlt Fondue - Zalm -

Saté enx.'

.RICHE" - ZANDVOORT
SPECIALITEITENKESTAüRANT - BAK

Voor al uw recepties en partyen
BatUnrlcUtlng - Zonneterrassen - Sauna - Solarium

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot

2,00 u. 's nachts. Bar geopend tot 3.00 u. s' nachts.
Boulevard Barnaart 67 - Telefoon: 02507-2553.

SPECIALITEITEN

RestaapaRt
„Gfealêt HefeWitte H?ifs"

\

Zeeweg 3 - Overveen t tel. 023-256057.

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor:
— voor een gezelig diner bij kaars-

licht . \— uw zakendiners, recepties enz.

Ruime parkeergelegenheid.

BAR BODEGA

„CARROUSEL"
Pils v.a. /.

Jenever
-Port, sherry^ rosé

ƒ 0,90

/ 1,-
ƒ 1,50

ledere dag geopend van 4 uur 's mid-
dags tot 5.00 uur 's nachts.

Intieme sfeer.

Uw gastheer en gastvrouw
Henk en Ans Sietsema

Stationsstr. 11, lel. 02507-7904, Zandvoort

Restaurant

CE ü/iNEBALli
SMAKELIJK ETEN

Cher kok
R. Duin

de eigenaar

Exclusieve
keuken.

Bij ons uit eten,
iets om nooit meer te vergeten.

'

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.

Keul:en van 12 uur t/m 23 uur geopend.

Ti;-
CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaalscweg 35 (naast postkantoor»,

Bloemendaal, telefoon 023-287374.

: 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruiloften

en diners.

Alle gerechten kunnen afgehaald worden.
Onze gasten moeten tevreden zUn,

niet goed geld terug.

EIG. P. D. WONG.

•«••(«••(«••••••••••••••••••••«••MM* •**(

DANSEN 1!N DINEBEN 70 MXR.
BOVEN De zeespiegel
Solrees My.. za. en zo. 19.30 uuJ
m.m.v. het Florlda Kwartet In
het Panornmarcataurant.
Zondairs iiiatliico 15.00 uur.
In Dolllrnma; dolfijnen- ci\ 'cc-
Iceuwciiiaiows, dagelUks. 10,30 - 12
- 2 en 4 uur. Avondahowa op dl.,

VI Ij. Pil /Q 0111 9 uur.
UOÜWES PALACE
üiuidvooit. tel. 02507-2144.

BOUWES PALACE
Zandvoort. 02507-2144.

/'"

l«»««««««»M«»M«M«^»WH««*«W^««««IIIIIMf

\

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Frangaise Salie aManger „La Reine" - Palisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 1 5, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

Voor de TUIN en
BLOEMBAKKEN

ZOMERBLOEIENDE PLANTEN
in,vele soorten

HEESTERS'EN CONIFEREN:
KAMERPLANTEN in groene, bonte en

^ bloelende soorten

Booni-y. rozen- en bloemkwekerij

.SCHIPHOLWEC
TELEFOON 02508-528

Xe bereilcen via Boerbaavclaan (Scbalkwijlc)
over'de 'Ringvaartbrue 200 meter rechts.

Geopend iedere dag:, ook zaterdag van 8 tot 18 unr.

Parkeren ^een probleem.

Elke werkdag van
half negen tel half één
sn van half twee tot

'

half zei Beopand.
Nu liavendlen ook
vrijdagavond vaa
19.00-21.00 uur.

En zaterdag'! van
10.00-12.00 uur.

U bent welkom.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen • villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
i^eemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & scnJDis b.v
De nUdtriSMlbla B.V. Oir. JM. SIrIJbto. makelaar en tixaiaur
onroerende goederen, Adr. Pauwlaan 29 ta Heemstede. Telefoon ; 023 - 266950*

naam.Geef mij maar
HetPaioel
gratis op proef.

''''

adres

.

D Stuur mij Het Parool 2 weken
gratis op proef.

a Ik neem roeteen een
abonnement. Natuurlijk krijg ik

de krant de eerste 2 weken
dan wel gratis.

Ik betaal' per kwartaal/\yeek.

giro

Deze bon naar Het Parool,

Antwoorclnunimer 2470,

Amsterdam. In envelop. Zonder
postzegel. Bellen kan ook:

020^914400.

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR ALUW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPMT, VINYL EN TEGELS

!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de,tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIGGELEGD.

Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CKNTRAAIy IMACiAZLIN, 15cnnebroekerdl.iU 205b, Cruquius, llaarlcmniermcer,
telefoon 023-28343*. Lel op .iiiiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrielerrein.
maar voorbü Sig:iiode, le nicuire weg links, de middenfoods. Groot parkeerterrein.

's Mïxandags gesloten VrUdag koopavond van 7-9 uur.

Haarlem
Kleine llouttveg 11,

telefoon 023-313140.

's Maandags gesloten.,

Haarlem
Tesselscbadeplein 8,

telefoon 023>375674.

's Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat Itl4,

telefoon 02550-13120.

's Maandags gesloten.

Handgemaakte

eiken meubelen

weikeu nog nooit

gezien Hebt
want door eieen ontwerpen

enig in Nederland.
Tevens veel antieke kasten,

kisten ete.

Bezoekt onze Oudhollandse
toonkamers.

ANTIEKBOETIEK
HOOGENDOORN

ZUdstraat 65, Aalsmeer.
Telefoon 02977-24429.

De Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Haarlem
en Omstreken maakt bekend
dat op iiaar Icantoor Nes-
sauplein. 4-6, Haarlem, v.a.

7 mei 1975 ter inzage is ge-
legd het gewUzlgde retribu-
tie-reglement 1975.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwUl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer

!

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-

werend, zakken van 50 Itr

± 23 kg, prUzen inol. BTW
en franco ' huls.

3 zakken ƒ 16,55 p. zak
5 zakken ƒ 15,75 p. zak
10 zakken ƒ 14,45 p. zak

Grote kortbig op dieren-

voedsel en -benpdlgdheden.

DOGGER
Schinkelkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516,

Uit ontzag voor uw lange

arnjen hebben wD
OVERBEMDBN MOPWL. 7
in voorraad. Zelfs het gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat

eittra knoopie niet vergeten

is.

In wit en bovendien 13 mo-
dekleuren. .

SPIÊRINGS
heren- en Juniormode,
Hoofdstraat 178, Hlllegom.

HANDWERK
EETKAMERTAFELS
wy maken ze voor u.

,

iki pt0$dJ|nt|9

AllMn
Schagchelstraat 27,

^aarlem, tel. 023-327019.

, PARKET-
VLOERENBOCT

6^ mm massief, vanaf

ƒ 25.— per m2, w.o.

Java teak,' Cambala,
Merbau. Eüken. Panga-
Pasga, ' Mahonie enz.

De grootste sortering.

Door ons te laten leggen

voor l>make, prüs.

Opknap van .bestaande

vloeren.

' TROPICPABKET
Teylingcrlaan 35.

Sassenheim, tel. 02522-

11355 of 03402-S091.

BROOKS BREUKVEttBAND,
een gordel die uw breuk ge-

heel (In) kan bouden.
Vraag Inllchtlnsen of maak
otspraak. BROOKS, Singel 25,

tel. 249423, ABUterdam.

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMEBTAPELS

bladdikte 5 cm droog hout,

scheurt beslist niet.

EIKEN MIMISETS
3 stuks 1 195,—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,
125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m. ƒ 325,—

's Maandags gesloten, open
vaa 10.00-12.00 uui en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IFEREN,
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantlek, klokken,

kasten, bur., cethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, BDsenhout.
Vrüdag tot 21^0 en

' zaterdag tot 17,00 uur.

tmihk
Voor betaalbaar en
leuk antiek, zoals:

kasten, Usten, tafels,

stoelen, boerenantlek,
leuke verlichting,'

Perzische tapUten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bi]

ons komen kijken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Juiianalaan 9,

uithoorn.

.Tel. 02975-6645S Of

02974-509.

ledere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrUdagavond tot

21.00 uur.

Dinsdags gesloten.

BIELZEN TAFELS I

Wt) maken ze Voor u.

Alltta
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

G SHIRT RECLAME
STICKERS
SHO\A/C)ckRDS
AFFICHES »

( SCREEN DRUKKERU OASE
K^KLAANSS. HEEMSTEDE. TEl, 023-885801
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Buchel won bedrijfsvoetbaltoernooi

werd antiklimax
ZANBVOOEX — Wat de topper aan het

eind van een tune voetbaldag op het

ZandToortmeennentcrrein aan de Van

LennépnefT had moeten worden, werd

een flnaleparty, die sportlef gezien op

het allerlaagste pejl stond. Het duel om
de eerste plaats In het voetbaltoumool

voor Zandroortse bedrUven werd op 5

mei een grot schandaal.

En dat terwyi zowel het team van de

PTT als het elftal van Buchel troeven

binnen de lUnen hadden, die zonder

meer voor een mooie afsluiting van het

bed^jfsvoetbal hadden kunnen zorgen.

Wat was het niet een geweldige prestatie

van de PTT geweest door met veteranen

als Henk Bos, Joop van Soolingen en

Kees Stokman een finaleplaats te berei-

ken.
Deze 'oudjes' deden beslist niet onder

voor voetballers die twintig jaar jonger

waren. Met Zandvoortmeeuwen steun-

pilaren Ab Koning, CSerard Koper en

doelman Bert Molenaar beschikte de

PTT over een goed elftal. In de finale

stonden de PTT'ers tegenover het zeer

sterke elftal van Buchel met In de gele-

deren de Zandvoortmeeuwenspelers Kees

Bruin, Frans de Vlieger, Fred Boom, Ja-

cob Koning en Teun Vastcnhouw.

Een zeer sterk elftal, dat opviel door goe-

de komblnatles en vlot spel. Buchel'

vormde een eenheid.

Afscliaffen

Voor de finalepartU bestond dan ook zeer

veel belangstelling, maar naarmate de

finaleparty vorderde dropen steeds meer

toeschouwers gedesillusioneerd af. De lol

was eraf, Uitspraken als 'als liet zo moet
hoeft het niet meer' en 'ze kuraien beter

het bedrüfsvoetbaltournool afschaffen'

werden veel gehoord en terecht. ^
Helaas moeten wU deze meningen delen

al spijt het ons büzonder voor de organi-

satoren C. Schuiten en J. v. d. Hshout.

Want wat deze twee heren tot In de per-

fektie hadden georganiseerd werd afge-

broken door de finalisten.

Waarom de finalisten de voetbalsport

deiradeerden. nota bene In een toernooi

waar de banden van sportlef Zaqdvoort

wat nauwer zouden moeten worden aan-

gehaald, is eea raadsel.

'Er zUn vetes binnen de lijnen uitgevoch-

ten' hoorden we een toeschouwer zeggen

en de man kan wel eens gelijk hebben
gotmd.'
Scheidsrechter Gijs Keur, die een aan-
tal onzekere beslissingen nam. had het

erg moeliyk. Vooral toen een speler hem
te lUf wilde gaan. Terecht stuurde hU
Gerard Koper wegens natrappen uit het

veld. Gerard Koper had zich niet kunnen
beheersen, toen Frans de Vlieger met een

harde trap zjn enkel gedeeltelijk ont-

velde.

Twee spelers die nota bene een week te-

voren zij aan ztf streden om "het tweede-
klasserschap voor Zandvoortmeeuwen te

behouden.

Doelman Henk Bos ligt verslagen op de

grond voor Kees Bruin. Het doelpunt van

Visser werd echter afgekeurd wegens

buitenspel. Het bleef de eerste helft 0-0.

ifitiv. Ingez. Meded.)

delsver. 1-0, Gemeente-Sporting Club

0-0, Sporting Club-Handelsver. 1-2, Bou-
wes-Gemeente 1-2.

Halve finales: Buchel-Eiemersma 2-1,

Gemeente-PTT 0-31 Om 3e plaats: Rle-

mersma-Gemeente 3-3. Gemeente win-

naar na strafschoppen.

BOEKHANDEL H. COEBERGH

PENCUIN CORNER
Ged. Oudegracht '3i, Haarlem.

Estafette wegens suks^s geprolongeerd

Zandvoortmeeuwen
wint

ZHC-dames
struikelden

over laatste

drempel
naar
eerste

klasse
ZANDVOOBT — De eerste klasse Is de

hockeysters van ZHC niet gegund. Voor

de vierde maal binnen enkele jaren werd

de beslissende wedstrijd verloren. In het

verleden waren HBS, SSHC en Pinoké

de boosdoeners, zondag was liet de ploeg

van Laren, die de Zandvoortse dames
promotie naar de eerste klasse in de weg

stonden.
Zeer verrassend had ZHC de vorige week

in Laren een doelpuntloos gelijkspel be-

haald en alle hoop op een goed resultaat

in de thuiswedstrijd leek dus gegrond. In

het tweede proraotieduel stond men ech-

ter tegenover een zeer waakzaam en

uiterst gekonsentreerd Laren. Het ster-

ke team van Laren had duidelijk lering

getrokken uit het eerste duel.

Laren speelde zeer professioneel en zeer

zeker. De eerste twintig minuten liet

men Z^IC komen, dat wel, maar telkens

weer werden de Zandvoortse aanvallen

in de kiem gesmoord. Voortdurend lie-

pen de Zandvoortse aanvallen stuk op

de Larense verdediging en dat werkte

zichtbaar frustrerend. Het spel van de

Zandvoortse dames verkrampte en er

werd moeizamer uitverdedigd.

Op dit moment liad Laren gewacht. Ge-

leidelijk nam Laren het initiatief over en

ZHC moest enkele strafhoekslagen toe-

staan. Een strafhoekslag werd ZHC fa-

taal: 0-1. Kort na 't doelpunt viel nek-

slag voor ZHC. Door een fout In de ver-

dediging kwamen de Zandvoortse dames

op een 0-2 achterstand en die voorsprong

gaf Laren niet meer prijs. De tweede

helft lagen voor ZHC de kansen In een

vijftal strafcomers, maar goede slagen

op het doel kwamen er niet uit. De pro-

motiedroom voor ZHC was uit.

Vrijdag en zaterdag wordt op sportpark

'Dulntjesveld' een internationaal junio-

ren A-toemool gehouden waaraan meis-

jes en jongens deeüiemen uit Amster-

dam, Ares, Bennebroek, Hilversmn,

Mechelen en Zandvoort.

JUUL BRUESSING WON
RONDE VAN ZANDVOORT

Publiek

en jeugd

lieten het

afweten
ZANDVOORT— De door de supportcrs-

klub Koy Schuiten en De Kampioen ge-

organiseerde wielerronde van Zandvoort

is slechts gedceltclük een sukscs gewor-

den. Een sukscs voor wat betreft de vol-

bezette startveldcn b'U de nieuwelingen-

koers over een afstand van veertig kilo-

meter en de amateurs, die op liet par-

cours Vondcllaan, Van Lcnncpweg, A. J.

v. d. Moolenstraat vyfcntachtig kilome-

ter aflegden. Een fiasco werd echter de
'

wedstrijd voor Zandvoortcrtjcs op ge-

wone fietsen en de publieke belangstel-

ling.

Toeschouwers waren er nauweiyks, ter-

wijl voor de drie wedstrijden op gewone

fietsen in totaal vUftlen jeugdigen had-

den ingeschreven.

ïoekomsl onzeker
Initiatiefnemer Klaas Koper vroeg zich

na afloop dan ook terecht af, waarom hU

het allemaal voor de Zandvoortse Jeugd

doet. Een pleLster op de,wonde vindt hij

de strüd om de Engelse voetbalcup, die

dezelfde middag op de tv werd uitgezon-

den en hij zegt: 'De cup-final heeft on-

getwijfeld vele mensen thuis aan de buis

gehouden. Desondanks vraag ik me af of

dergelijke sportevenementen in Zand-

voort in de toekomst nog zin hebben. Op
7 juni geven we de jeugd van Zandvoort

nog eenmaal een kans op Nieuw ünlciun,

maar als uan de jeugd het wederom laat

afweten, dan kap ik ermee. Daarentegen

zie ik een Jaarlijks terugkerende wieler-

ronde van Zandvoort wel zitten, maar

dan wel in het centrum en niet in Noord,

want het lykt wel of voor alles wat be-

noorden de spoorlijn wordt gehouden

weinig belangstelling vanuit het dorp be-

staat. En dat terwijl de coureurs bijzon-

der te spreken waren over het parcours'.

De amateurs in de slag

Laatste kans
De laatste kans, die de jeugd vim Zand-

voort krijgt wordt georganiseerd door de

sportklub Nieuw Unicum. Met gewone

fietsen kunnen tien en elfjarigen in-

schrijven voor een koers van vier ronden

om Nieuw Unicun, een afstand van 2800

meter. Twaalf- en dei'tienjarigen leggen

zes ronden af, terwijl de race voor veer-

tien- en vijftienjarigen over een afstand

gaat van zeven kilometer.

Bovendien kan iedereen inschrijven voor

een recordpoging op het parcours van

zevenhonderd meter. Degene, die een

ronde het snelst aflegt blijft gedui-ende

één Jaar de bezitter van de Nieuw Uni-

cum wisseltrofee.

Zaterdag werden de JeugdpriJzen als

volgt verdeeld: Groep 10-11 jaar (zeven

deelnemers) : 1. Eric Harteveld; 2. Tom
Dear; 3. Peter Koper; 4. Ronule Zant-

voort; 5. Andrée van Houten; prcstatio-

prijs Peter Koper. Groep 12-13 Jaur (5

deelnemers): 1. Nando Bijster; 2. Gert

Jan Beekhuizen; 3. Dik Draayer; 4. Jan

Koper; 5. Guus Koper. Groep 14-15 jaar

(3 deelnemers): 1. Ronald van Norden:

2. Mario Drommel; 3. Hans Huyer.

Geenszins beneden de verwachtingen

bleven de koersen voor nieuwelingen en

amateurs. Vooral bij de amateurs werd

een spannende strijd geleverd, die uil-

clndelük gewonnen werd door de Amstel-

vencr Juul Bruessing. Uit een kopgroep

van vier rijders bleek Bruessing de snel-

ste sprinter, al bedroeg het verschil met

Ted Blom slechts een paar banddiktcs.

De kopgroep bestond verder uit Jo Brink

en Co Morltz. Voor Ron Smit ging deze

kopgroep te hard en hij viel terug in een

groep achtervolgers, die er overigens niet

in slaagden de kopmannen te bereiken.

Bij de nieuwelingen slaagde geen en-

kele renner erin afstand te nemen van

het peloton. Na veertig kilometer zette

een groep van oen kleine dertig renners

de eindsprint in. Jerry Blauw uit Zaan-

dam bleek van deze groep de snelste.

De uitslagen amateurs: 1. J. Bruessing,

Amstelveen, de 85 km in 2.05,17; 2. Th.

Blom; 3. J. Brink, beiden Haarlem; 4. C.

Morltz, 5. R. Comellssen, belden Amster-

dam; 6. R. Smit, Haarlem; 1. J. v. d.

Weiden, Amsterdam; 8. J. Zomer, Zwa-
nenburg; 9. L. Westrus, 10. H. Ketthig,

beiden Amsterdam. Nieuwelingen: 1. J.

Blaauw, Zaandam, de 40 km in 1.02.08;

2. S. Snijders, Zwanenburg; 3. T. de Vos, -

Haarlemmermeer; 4. R. Smit, Amster-

dam; 5. H. van Lent, Zwanenburg; 6. J.

de Bic, Haarlem. Frits Drcyer uit Haar-

lem werd tiende.

Negen man
wie. er toen ook bU was, was Teun Vas-
tenhouw, Teun bemoeide zich met het

incident en stond met gebalde • vuisten

voor zijn Zandvoortmeeuwen teamgenoot
Gerard Koper.
Teun later:' 'Ik weet dat Ik in zo'n geval

tot tien moet tellen, maar ik kwam niet

verder dan acht. Zo kwaad was ik op
Gerard'. Het gevolg was, dat ook Teun-
Vastenhouw de kleedkamer mocht op-

zoeken. Het werd een finale van tien te-

gen tien en in de tweede helft werd het

zelfs tien tegen negen man, toen TZB-
doelman Henk Bos, die bU de PTT on-
der de lat stond, uit het veld werd ge-

stuurd, nadat hU Jacob Koning een kei-

hard schot in het kruis liad bezorgd,
TZB-speler Wim Koning nam de plaats

van zijn klubgenoot in, maar de neder-
laag voor de PTT was toen al eeh feit.

Op het moment dat Henk Bos buiten de
lijnen werd gestuurd was de stand 1-0

voor Buchel, maar ae harde aktjie van de
doelman kostte de PTT een speler en een
penalty. Do penalty werd benut en' met
negen man een achterstand van 0-2 weg-
werken behoort tüteraard tot de onmoge-
lijkheden. Het werd uiteindelijk 4-0,

maar vele toeschouwers hebben de eind-
uitslag niet eens afgewacht. Men had
het al gezien. Voor velen hoeft het be-
drijfsvoetbal op deze manier nlot meer.

Diner
Saillant detail: De dlrektie van Bouwes
hotels trakteert de Zandvoortmeeuwen-
spelers en him echtgenotes zondagavond
op een diner als dank voor het behouden
van het tweedeklasserschap. Kommen-
taar van Teun Vastenhouw: 'Door de In-

cidenten was het kameraadschap ver te

zoeken, maar bU een etentje zijn we de
narigheid al weer vergeten. Wat In het
veld gebe\u:t, moet je niet bulten de lij-

nen doorvoeren'.

De uitslagen: Plumbers-PTT 0-1, BÜ-
chel-Grafidi 3-0, PTT-Buchcl 0-0, Gra-
fici-Plumbers 1 2, Plumbers-Buchel 0-3,

PTT-Graflol 6-1, Juttersbos-Rlemcrsma
1-2, NW-Stratenmakers 0-0, Blemersma-NW 0-0, Stratenmakers-Juttersbos 2-T),

Juttersbos-NW 2-4, Rlemersma-stratcn-
makers 3-1, Sporting Club-Bouwes 3-0,

Handelsver.-Gcmeente 0-1, Eouwes-Han-

ZANDVOORT — De door Klaas Koper

weer in het leven geroepen Zondcoort-

estafette is een grandioos sukses' gewor-

den. Reeds nu staat vast, dat- de Zand-

voort-estafette een jaarlijks terugkerend

sportevenement wordt, dat omstreeks

begin mei gehouden zal worden. In elk

geval twee ö drie weken na de beëindi-

ging van de voetbalkomvetitie.

In totaal werd zaterdagavonii" deelgeno-

men door dertien heren- en vUf dames-

ploegen. 'Ik verwacht dat we volgend

iaar over meer ploegen zullen beschik-

ken, want vele vei-enlglngen hebben

naar ndjn Idee eei-st de kat:ult de boom
gekeken', aldus Klaas Koper die bijzon-

der tevreden -was over de -publieke be-

langstelling.'

BU de heren, werd een zeer spannende

strijd geleverd door de lopers van

Zandvoortmeeuwen en de Zandvoortse

Reddlngs Brigade. |Te elfder ure liad-

den J. Kras, C. Kras, N. Swanlnk en R.

Swanlnk een ZBB kwartet gevormd.

Gelukkig maar voor de toeschouwers en

de Zandvoort-estafette werden de lo-

pers nog op de lUst van deelnemers

gezet, want zonder de ZBB zou de eerste

ptoeg van Zandvoortmeeuwen onbe-

dreigd winnaar ziJn geworden.

Nu kregen Kees Bruin, Teun Vasten-

houw, Maarten Koper en Frans de Vlie-

(Adv. Ingez. Meded.)

ger konkurrentle van de mensenredders.

De eerste twee ronden liep KAP-KLUS
mee in de voorste gelederen dankzU Piet

van 'der Sloot. ~
Samen met Zandvoortmeeuwenloper

Kees Bruin kwam Plet van der Sloot na

twee ronden als eerste door. Kap-Klus

zou echter terugvallen en ook Zand-

voortmeeuwens tweede loper Teun Vas-

tenhouw verloor de leiding aan Swa-
ntak van de ZBB. De fierde loper van
Zandvoortmeeuwen Maarten Koper her-

won échter de leiding en Frans de VUe-

ger slaagde er als vierde en laatste man
van zandvoortmeeuwen In de kop de

kop te houden. Op acht sekonden werd

ZRB eervol tweede.

Bij de dames werd de eerste twee ron-

den aan kop gestreden door de ploegen

van Speedy en de Zeeschuimers. Dank-
zij Nicolette Verschoor kon Grcet Paa\>

als eerste loopster aan de tweede ronde

heginnen, maar de speedy-loopster werd

ingehaald 'en op achterstand gelopen

door de ZeeschuirKster Ellie Bol.

Rlka van Nordên maakte de achter-

stand weer goed en bracht Speedy in de

derde ronde weer aan de leiding. Ingrid

Gordijn bleek daarna weinig moeite te

hebben om de door Bika van Norden

opgebouwde voorsprong op de Zeeschui-

mers te Ijehouden en zelfs te vergroten.'

ZRB-loopster Yolanda Nieuwenburg

deed in de laatste en vierde ronde nc«

al het mogelijke om haar ploeg van de

laatste 'plaats te lopen. .ZU maakte de

door voorgaande loopste*s opgelopen

achterstand bijna ongedaan, maar kwam
aan de finish net iets te kort om nog

een derde plaats te pakken.

De uitslag:

Heren: 1. Zandvoortmeeuwen 1, 18,56

min.; 2. ZRB 1, 19,04 min.; 3. Typsoos,

19,54 min.; 4. Zandvoortmeeuwen zater-

dag, 19,59 min,; 5. Kluyskens. 20,06 min.;

6. Zeskamp, 20,08 min.; 7. Kap-Klus 1,

20,13 min.; 8. TZB 1, 20.14 min.; 9.

Zandvoortmeeuwen handbal. 20,18 min.;

10 TZB 2, 22,03 min.; 11. Zeeschuimers,

25,37 mUl.; 12. ZRB 2, 26,17 min.; 13.

Kap-Klus 2, 26,39 min.

Jeugdploegen: 1. Kap-Klus 2, 2. Zee-

schuimers; 3. ZBB 2.

Dames: 1. Speedy 9, 9,52 min.; 2, Zee-

schuimers, 10,34 min.; 3. Zandvoortse

duintrapsters, 11,59 min,; 4. TZB, 12,10

min.; 5. ZRB, 12,15 min.

DE SCHOTSE
Hoofdweg 581,;aoofcldorp.

Telefoon 02503-4141.

Toelevering- en
toonopdrachtbedrUf:

• HOUTBEWERKING
• ESSEMBLAGE
• VERFAKKING
• KABTONNAGE
• METAALBEWEREING

(eespec. ia zetwerk tot max.
3000x2,&mm).

.>

handbaltoerMooi
Zandvoortse lagere scholen

ZANDVOORT — Op de zaterdagen 10 en 17 mei worden handbaltoernoolen
voor lagere scholen gehouden. '

Het melsjeshandbalteemool wordt zaterdag gehouden, terwUl een week later

de schooljongens aan bod komen. De toernooien worden georganiseerd

door Zandvoortmeeuwen afdeling handbal.

Voor belde data gelden de volgende speeltijden:

10.00-10.20 uur: oranje Nassauschool—Beatrlxschool '

10.25-10.45 uur: Nlcolaasschool—Hannle Schaftschool

V, H. Goedhardtschool—Pletananschool
Hannle Schaftschool—Oranje Nassauschool
Beatrlxschool—V. H. Ooedhardtschool
Nlcolaasschool—Plesmanschool

Beatrlxschool—Hannle Schaftschool

Oranje irassauschool—Plesmanschool
Beatrlxschool-^Plcsmanschóol

13.20-13.40 üur: Nlcolaasschool—v. H. Ooedhartschool ,

14.10-14,30 uur: Oranje NassaUschool-NlcolaB.sschool

14,35-14.55 uur: Hannle schaftschool—v. H. Goedhartschool

15.00-15.20 uur: Beatrlxschool—Nlcolaasschool

15.25-15.45 uur: Oranje Nassaufchool—v. H. Goedhartschool

15.50-16.10 uur: Hannle Schaftschool—Plesmanschool
'

16.15 uur: PrÜsultrciklng,

1050-11.10 uur:
11.15-11.35 uur:
14.40-12,00 uur:
12.05-12.25 uur:
12.30-12.50 uur:
12,55-13.15 uur:
13.45-14.05 Uur:

Ijg

lUl

m Tennisclub Zandvoort zaalvoetbal
UITSLAGEN
Zondag 4 mei
Alta' III—Zandvoort I 0—8
Zandvoort ll—Festlna II 8—0
Zandvoort III—Soest II 3—5
Amstelland I—Zandvoort IV 5—3

Zandvoort V—Overburg IV 4—4 ,

Bloemendaal IV—Zaudvoort VI 4—4

Zandvoort VII—Jaagpad VII 2—6
Jeugdtcams
Zandvoort I—Hlllegom 6—2
Luckcy strike—Zandvoort II 0—8

PROGRAMMA
Zondag 11 mei
Zandvoort I—Metselaars III

Dash '35 I—Zandvoort II

Leusderpark II—Zandvoort III

Zandvoort IV-Hoogcrhei III

US II—Zandvoort V
Zandvoort VI—.'U'GS II

NFC—Zandvoort VII

Jeugdtcams
Badhoevcdorp—Zandvoort I

Zandvoort II—Martinus I

(Adv. Ingez. Meded.)
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EjnÜ

Frans de Vlieger goiot ie armen om-
hoog. Als laatste loper heeft hij de voor-

sprong van Zaïidroortmeeuujeii iceten.

te continueren.

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

Achtervolging

Schuiten-

Kneteman

in Sloten
SLOTEN — Volgende week dondcrd.ig

zal wereldkampioen .achtervolging Roy

Schuiten een achtervolging over vüf ki-

lometer rijden tegen de weer zeer sterk

rijdende Gerry. Knclcman op de wieler-

baan in Sloten.

Als 2de nummer staat een omnium voor

koppels op hot programma waaraan
wordt deelgenomen door de berocpsrij-

ders Perklns-AUan (Australië), Dcbos-
scher-Wesomaal (België) en de Neder-
landers Loesljn-Fens. Verder worden
nog wedstrijden voor amateurs, Junioren

en nieuwelingen gehouden.

Als bijzonder evenement worden kar-

tlngwedstrijden georganiseerd met deel-

name van Nederlandse topcourcurs.

UITSLAGEN
Vrüdag 2 mei
IA Bicmersma—Sporting Club, 6-1

IB Lelco Boys—Diiaky Stars, 6-1

2A Aleichem Boys—Lotus, 4-3

IA BeursbengcLs—Rcnout, 1-5

IB Binko—Pim Janssen, 1-4

Dinsdag 6 mei
2C Chin-Chin—Scharrckoppcn, 3-2

2B Politie 2—DVS 2, 3-3

2C REA— Luyks, 2-4

2B Handbal—Plumbors, 0-1

2A Stccgman—Bouwes, 10-0

Programma
Vrüdag O mei
IA Luiten—Sporting Club, 19 uur

IB Juttersbar—Lcico Boys, 19.50 uiir

2A Aleichem Boys—Postiljon, 20.40 uur

IA Beursbengels—Bocdha Club. 21 30 u.

IA Ronoul^-Snonpy, 22 20 uui'

(Adv. Ingez. Meded.)

RENAULT 12
Veiligheid In pijlvorin.

Schljfremmen vóór,

Irommelremmen achter.

Meesturende achteras-

Kom^lele uitrusting

met veel komfort.

Benzineverbrulk bl)

100km/uur1op13,5,

.GRATIS: Haal bIJ ons het 112 pagina's dikke Renault-boek.

MeKoto's In veel kleurendruk: Een Renault loopt langer op,een liter.

Technische gegevens

1289 qc- 54 DIN pk

-

140 km/uur.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12 Zandvoort

02507-2323

OREAIAULT

Zatcrd.ig 10 mei

2C NR.M—TZB, 10 uur

2B Sporting OSS—DVS II. 10.5U uur

IB DVS—Koportjes, 11.40 uur

2B Colpitt—Plumbers, 12.30 mu-

2A Stecgman—R.iadhuls, 13.20 uur

2C NMB—Scharrckoppcn, 14.10 uiu'

2A Lotus—Boiiwcs, 15 uur

Maand.ig 12 mei

2B Politie II—Handbal, 19 uur

2B Duystcrghast—Rcprox, 19 50 uur

2A Postiljon—Sportsch. Buchel, 20.40 u,

2C Sandevoerde—Luyks, 21.30 uur

2C Chin-Chin—KEA, 22.20 uur

Dinsdag 13 mei

IA Luiten—Politic, 13 uur
IB Pim Janssen—Dlnky Stars, 19.50 u.

IB Sauna Buchel-Lcico Boys. 20.40 uur

IB Rlnko—Juttersbar, 21.30 uur

IA Reuout—Ricmersma, 22.20 uur

Woensdag 14 mei

2A NutBspaarb.—Sportsch. Buchel, 19 u.

2A Lotus—Raadliuis, 19.50 uur

IA Snoopy—Boedha Club, 20.40 uur

2B Duysterghast^DVS 2, 21.30 uur

2C NRM—Scharrekoppcn, 22.20 uur

\!i
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Voor een nieuwe Daf Voor een goede inruilauto
met Bovag- garantie

DAF 44 — DAF 46 SAF 66 — MF EIIARATKCH

Ook voor: Banden — Onderhoud — Reparatie — Herstellen sciiade
volgens fabrieksvoorschriftcn.

DAF
OFF. DEALER

Brcderodestraat 6-10, Zandvoort.
Telefoon 02507-3242.

OFF. DEALER

Accountantskantoor
NEDERLANDSCH BUREAU
VOOR ADVIEZEN
te Haarlem

vraagt:

Voor ons HEMA WARENHUIS te Zandvoort vragen wij voor

direct een

voor deze functie Is noodzakelijk ruime ervaring in de detail-

inandel. Diploma's strekken tot aanbeveling maar zijn niet

noodzakelijk.

Schriftelijke sollicitaties met pas-

foto te ricinten aan

FA. KEIJZER DE NIJS

Postbus 119, Hillegom.

Tel. inf. 02507-2820 de heer Franke

SBŜ smimamimmmsssBsssssBg^^m

ROÜDE PRIJZEN!!

TEN

voorde laagste prijs, van resp.

3,-

- 7-
1 "f i" ^ii^i
per rol van 10 meter.

Pak uw winst bij

Zijlstraat SSa, Haarlem. Tel. 310321 Naast het stadhuis.

ers
Uitgeverij van uitstekcnflc

nieuivsbladcn

Amstelvecn/Ouderkcrks Weekblad
Buitcnveldcrtse Courant n Amstcllander
edities Aalsmeer, Badlioevedorp en
Uithoorn B De Nieuwe Bijlmer/De
Uuivcndrcchtcr n De Nieuwe Dicmer/
tVcekblad Bctondorp

Op onze verkoop-afdeling bestaat op korte termijn plaatslngsmoge-

lijkheid voor een

ariyertÊiifie-ïerksper

die zijn initiatieven wil ontplooien.

Taak:

Het bezoeken van relaties In al onze rayons èn het „mee-coaclien"

van het verkoopteam.

Gevraagd:

Leeftijd tussen 20 en 24 jaar, Kontaktelgenschappen. Representatief.

Goede algemene ontwikkeling. Volledige Inzet. Woonachtig in de dl-

rekle omgeving van Amstelveen. Vanzelfsprekend rijbewijs BE.

Specifieke ervaring in het krantcnbedrijf niet noodzakelijk.

Salariëring is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring. Verder:

vakantietoeslag (8%), reiskostenvergoeding, studlekostenregeling,

eventuele opname in hot pensioenfonds, enz.

Voor het maken van een afspraak of voor inlichtingen: tel. 020-451515,

Hr. C. Bollen of na 18.00 imr tel. 02972-3681.

pers Dorpsstraat 54-56, Amstelveen.

MSOUITAITS
fbij voorkeur met enige praktijk-
ervaring)

die na de nodige inwerk- en oplei-

dingsperiode in staat zullen zijn tot

het uitvoeren van controle-opdrach-
ten en samenstellen van jaarstukken
van kleinere en. middelgrote bedrij-

ven.
Minimum vereiste P.D. boekhouden.
Leeftijd plm. 19 tot plm. 25 jaar.

Wij bieden u in deze functie een af-

wisselende en zelfstandige werkkring
met een hoog aanvangssalaris, ya-
kantietoeslag, ruime studiekostenver-
goeding en eventuele opname in -on-

ze pensioenregeling.

Uw (bij voorkeur schriftelijke) sollicitaties

met zo uitvoerig mogelijke inlichtingen wor-
den gaarne ingewacht aan ons adres:

Verspronckweg 1 te Haarlem.
Teleloon (023) - 259381.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Mercedes 450 SL Amerikaanse uitv. t, 1914
Mcrcury Cougar 1974
Opel GT 1972 7950,— of 210,— p.nv
Opel Manta 1972, Wauw, 6950,— of 160,— p.m.
Opel Manta geel radio 19T2 6950,— of 170,— p.m.
Opel Kadctt caravan 19J2 3450,— of 140,— p.m.
Volvo 144 S 4-dcurs 1972-1973 8950,— of 250,- p.m.
Citroen GS Cluh 1972 3950,— of 120,— p.m.
Peugeot S04 wit t. 1972 , 595»,— of 160,— p.m.
Peugeot 504 37.000 km. t. 1972

' 5950,— of 160,— p.m.
Peugeot 404 1971 stationcar 3950,- of 120,— p.m.
Peugeot 404 1971 3650,— of 115,— p.m.
Peugeot 304 1971 •, 39.50,— of 120,— p.m.
V.W. Variant 1973 , 3650,— of 120,— p.m.
3 X Fiat 124 S 1971 vanaf 2650,— of 95,— p.m.
BMW 2002 1971 5450,- of 160,— p.m.
B.M.W. 2002 1972 5950,— of 175,— p.m.
Simca 1100 GLS 1971 3350,— of 110,— p.m.
Slmca 1100 GL rood 1972 i 4450,— of 130,— p.m.
Simca 1100 GLS t. 1972 3950,- of 120.— p.m.
2 X Citroün 2ct4 1971-1972 vanaf 2650,— of 90.— p.m.
Renault Rl2 rood 1972 4950,— of .140,— p.m,
Kenault R4 lichtblauw 1972 3950,— of 120,— p.m,
2 X Renault R4 groen 1970-1971 2950,— of 100,— p.m
Mini 1000 rood 1971 2950,— of 100,— p.m.
Mini 1000 wit t. 1373 2850,- of 90,— p.m,
Attdl 60 tnxe rood t. igjs 4650,— of 135.— p.m.
Audi 100 LS zUver radio 1971 4450,— of 130,— p.m.
Fiat 128 geel 1972 3950,— of 120,- p.m.
Fiat 128 wit 4-deurs 1971 3250,- of 110,— p.m.
Escort eombi 1972 3650,—'of 115,— p.m.
Escort rood spec. wielen 1972 4450,— of 130,— p.m.
Escort wit spec. wielen 1972 4950,— of 140,— pjn.
Escort blue metallic 1972 33.>0,— o^ 120,— pjn.
2 X Escort wit 1970 2630,— of 90,— p.m.
2 X Escort wit 1971 2950,— of 100,- p.m.
Escort lichtgroen met. 1971 3950',- of 120,— p.m.
Toyota Corolla. 1000 Speciaal t. 1973 4950,— of 140,— p.m.
Toyota Corolla 1200 1971 3950,— of 120,— p.m.
Fiat 127 1972 geel 4250,— of 125,— p.m.
Fiat 127 1972 B«I

"

4)50,- of 130,— p.m.
Fiat 127 1912. blauw 3B50,— ot 110,- p.m.
Fiat 124 Spider Cabriolet 1950,— of 75,- p.m.
Mercedes 406 vracht-autovervocr 3950,— of 120,— p.m.
Ford Granada Coupé 1912 G950,— of 175,— p.m.
Ford Granada Coupé vinyl top 1972 6950,- of 115,- p.m.
Ford 2000 Sport GTXL

/ 6950,- of 169,— p.m.
Capri 1700 GT 1970

' 3930,— ot 120,- p.m.
Capri 2300 GT 1910 3950,— of 120,— p.m.
Capri 2300 GTXLR 1911 vinyl top 4950.— of 110,— p.m.
Capri 1500 GXL 1911 4950,— of 140,— p.m.
aipri 1500 XL 1970 3450,— of 120,— p.m.
Capri 1300 GXLR geel 1970 4650,— of 135,— p.m.
Ford 1600 L rood spec. wielen 1912 5350,— of 155,— p.m.
Ford 1300 h blue metallic 1971 39Sf»,— of 120,— p.m.
Ford 1300 L blue metallic 1971 4650,— of 130,— p.m.
Ford 1600 XL bruin 1971 4950,— of 140.— p.m.
Ford 1300 1971, bruin, 4G50,— of 130,— p.m.
2 X Simca Ralley 1911 2950,— of lOO.— p.m.
Slmca Ralley 1913-1914 . 4950,— of 140,— p.m.
Triumph Spltfiro 3650,— of 125,— p.m.
M.G. TD 1919 originele staat 9950,- of 200,— n.m.
Fiat- 850 1972 2950,— of 100,- p.m.
Ford Cortina Estate 1971 2650,— of 90,— p.m.
2 X Simca nOO GLS 1969 650,— of 40,— p.m.
Ford Taunus 12 M 1970 2650,— of 90,— p m
Peugeot 204 t. 1970 1950,— of 75,— p m.
Oatsun Cherry combi, 4950,— of 150,— p m.
Prachtige Rusca Buggy '71. vele accessoires 2950,- of. 100,— ,p.m.
Opel Diplomat autom. J971, 5930,— of 160,— nm.
Opel K.lliett 1971, 3350,— of 315,— p.m.
Oiiel Asrona 1972, llrhtblanw 5950,— of 160,— p.m.
Uc Tomaso Pantera GTS 1973
M'Tcedes 280 S 1970 6950,— of 180,— p m.
V.W. Bus, 9 pers., 1970 2450,— of 90,— p m
Opel Kadctt 1911 3650,— of 110,- n.m.
V.W. 1300 1969 1950,— of 80,— p.m.
Opel 1900 Sprint 2950,— of 110,— p m.
Ford Combi 1911 4650,— of 155,— p.m
V.W. 1600 1972 3950,- of 125,— v m.
Simca 1000 Spec. 1972 .3450,- of 125,— p.m.
Kenault 6 TL 3950,— of 135,— p.m.
Ford Combi I6!'il 4950,- of 160,— p.m.

RUmr- 'T4ANCIERING MOGELIJK!
Dorp<;straat 25, Nieuwkoop

Telefoon 01 725-9214 b.g.g. 1 1 32-2481 ,

. (ook 's avonds)
Eiaen WERKPLAATS

Heeft u de zon in uw hoofd, en uw vrouw een mooie tuin beloofd;

of een balkon op de zon, en éen plantenbak in hiiis. Ook hier zijn

wij in thuis. Een

BLOEMENSGHAAL
40 cm doorsnee, opgemaakt en wel

Wie trekt er aan de bel? , •

AFRIKÏANTJES
10 stuks a

VIOLEN per kjst

1 9.75

3.50

4.50
AGERATUM 10 stuks '4,

GERANIUMS hang en staan 1 st. . . 25,-

LOBELIA'S 10 stuks 3,50

Tevens graszaden, zwarte grond, biels,

potgrond, tegels enz. vindt u ook bij ons b.v.

ZAK COMPOST

GRINTTEGELS v.a. ...........

PATIO BLOKKEN alle kleuren

6,25

3J5
3,75

Plantje voor Moeder, bloemetje voor haar,

wij staan voor u klaar.

TULPEN bos Ij""

HANGPLANTEN v.a 1,50

BEGONIA'S v.a 1,25

CACTUSSEN EN VETPLANTJES zijn in, voor

ALLYSUM 10 stuks a' 3,50

MADELIEVEN grootbloemig 10 st. .

.

2,50

PETUNIA'S 10 stuks 7,50

SALVIA'S 10 stuks 5,50

VERGEET MIJ NIETJES 3,

IJSPLANTJES 10, stuks 3,

FRANSE GERANIUM .- 3,75

KAAPS VIOOLTJE 1,75

POTCHRYSANTEN 1,25

1,50
heeft u bij ons een begin.

betere messleSen

are prFjEen

In de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem
t/o De Vries

0ra5on bankstel
van ƒ 1.300,— voor

''

ƒ 6ö5|"

Hcekbasikstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-
5 j.iar garaintie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/ra zaterdag van 10-17 uur,
koopavonden tot 21 uur. '

A.MSTEROAM. Boelelaan 12. tel. 020-4211039.

Donderdagavond koopavond.

2 minuten vanaf de B.A.l. Tegenf^ver Ingang
Esso Motor Hotel.

BAbHOEVEDORP, Nieuwe Meerdljk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond. -

Accubakken, hangboKen, 'bloemstukjes, plantenbakken en keramiek (enzovoorts is overbodig,

als u komt zelfs niet nodig). ' >

RAMPLAAN 24A TELEFOON 24 34 82

.FLEUR"
HAARLEM-WEST

IJ^erbnde) ZWJISER b.v.

Hoofdweg 726, Hoofddorp,

Hogewoerd 111, Leiden.'

Per 15 mei a.s. vragen wij

een ervaren

FAKTURIST
Sollicltalles sciiriftelljic met
opgave van genoten opleiding,
vorige w/erlckring en verlangd

'

salaris, mondeling na
telefonische afspraal< te riciiten

aan:

Verlichiingsindustrie b.v.

Cruquiusweg 37 • Heemstede.
Postbus 157 - Tel. (025}-289?80.

r
SÖ^i

^

1. De vorm sportlef in echt "wlld-

leder — een origineel miva-
model.

2. De prijs verrassend laag — net
* staat in onze étalage, komt u

rustig even binnen kijken.

3. Miva interieur vol van echt le-

\ der en stoer- boerenelken. Maar
ook goqde moderne meubelen
zoals pastoe — leoliuc enz.

4. Bij miva Interieur kunt u fijna ideetjes opdoen in een ludiek sfeer-

tje met ervaren binnenhuisadviseurs.
5. Eigen ontworpen eksklusieve miva-modellen In Ieder en hout, die

vindtni nergens, alleen bij ons,
6. Daarom voordat u meubelen koopt en u zoekt Iets aparts , . . etest \

even bij Miva kijken.
7. Miva interieur vlakbij — tussen Amsterdam en Haarlem aan de

hoofdstraat van Zwanenburg.
Volop parkeerruimte — met vrijdagavond koopavond van 7 tot 9
uur.

""

miva interieur

V..

dennenlaan 63 (hoofdstraat) — zwanenburg
telefoon 02907-4590/5909.

Dag. geop. 8.30-18 uur - vrijd.avond 19-21 u. - zaterd. 8.30-17 U. y

Inhoud 275 liter- koelgodeelte 222 liter

en afsluitbaar diepvriesgedeclteVan

S3 liter. Drie-stcrrcnkast met gecmail'

Jterde binnenkast. en. Ciionièstraat62

ÜTALiNGiSSPRElDlNG f f^j. 25 27 60

de messt
v«rkochte-

volautomait
;IQOO toeren
centrifuge gang
-14 cm' smal
Adviesprijt

1628,-

-k priis

1198r

SNELLE SERVICE



i5

ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELP EN AERDENHOÜT

zandvoorts ^^J
nieuwsblad

1*'^ — i^rtw - ^^m — mÊttm

Uitgave B.V. Bandstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, Aakme^r,
telefoon 02977-25141, 5 Hjnen.

Abonnementsprys /1S,30 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
GashuJspIeln 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelijke kontrakttarioven op

3P aanvrage. Ook kombtaatletarle-

v-en met de overige bladen van RJ".

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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NS sfeeft scholieren

over AHOB-systeem
ZANDVOORT — Sinds zaterdag zijn de twee spoorwegovergangen aan
de ZandToortse Verlengde Haltestraat en de Sophiaweg beveiligd door
middel van autómatisclie. halve overwegboiuen' de zogenaamde
AHOB's.' Naar aanleiding van de automatisering van deze overwegen
wordt op een aantal basisscholen voorlichting gegeven door de NS.
Voorlicliter is NS-man Jan Florijn van de .afdeling verkeerstechniek

en stedebonw. De drieenzestig jarige Amsterdammer doet dit voor-

lichtingswerk al vier en half jaar. Hij reist dóór heel bet land om de

schoolkinderen op de gevaren te wijzen, die er achter de halve over-

, -wegbomen loeren. Gevaren die er alleen zijn als men de veiligheids-

voorschriften-niet in acht neemt. Bü onwetendheid en onachtzaam-

/heid loert de dood op de door AHOB's beveiligde overwegen.

Degene die de raad van JanVloryn niet

zo nauw neemt kan het net zo vergaan,

als die zestienjarige Groningse jonge-

man. Vier maanden geleden wilde hU op

zijn bromfiets nog net voor de trein zou

langsrazen naar de overkant. Hij negeer-

de-kinderen weten hoe een automatisch

de gesloten overwègboom.
Aangezien er op door AHOB's beveiligde

overwegen, geen AHOB's ztjn op het lln-

kergedeelte van de rijweg besloot de jon-

geman . zig-zaggend de oversteek te ne-
men. Had hU . maar geweten, dat er

slechts acht sekonden zitten tussen een
dichte AHOB en het moment dat de

trein de overweg passeert. Dan had hü
de oversteek, die hem naar de dood voer-

de niet gewaagd.

Folders
Jan Florijn vertelt het verhaal, alsof het

zün eigen kind betreft. Hü vindt het ver-

schrikkelUk, temeer het zün werk is, om
kinderen op de 'gevaren te wijzen. Vier-

enhalf Jaar doet hO dat al. In die tiJd is

er geen leerling van een school die hU
bezocht heeft het slachtoffer geworden
van een automatisch beveiligde overweg.

Na zijn bezoek zijn de kinderen zich van
het gevaar bewust. •

^

Op welke manier hil dat doet "mochten
•wij 'maanda'gmiddag^ven'aren) toen Jan
Florijn voor de eerste en tweede klas

stond van- d9 Beatrixschool aan de dr.

Jac. P. Thtfsseweg. 'Deze school komt In

Zandvoort het eerst aan de beurt,' omdat
de school in de onmlddellUke nabijheid ^

van de overweg .staat', zegt Jan Florijn,

liopen leerlingen van andere Zandvoortse
scholen dan geen risico, als hü hun scho-
len pas een week en soms wel twee later

bezoekt? / '

, / ', \
'We sturen van te voren folders, zodat
het onderwiizend personeel op de geva-'
ren kan wijzen. Het resultaat is, dat de
leerlingen drommels goed weten, waar
het om gaat als' ik kom. Een paar maan-
den geleden boorde ik nog een knap .

staaltje. ' "

Op een pas door AHOB's beveiligde over-
weg werd een jongetje aangehonden,' die

de knipperlichten negeerde. Een 'daar
postende NS-man riep hem op het mat-
je en vroeg ot meneer Florijn by hem op
school geen voorlichting had gegeven,
•waarop het loiaapje antwoordde: "Die
komt pas morgen dus' dan mag het niet
meer'.

,

Jan Florijn moet erom lachen, maar wel
als een boer "die kiespijn heeft, want, hij

beseft zich maar al te goed, dat het
Icnaapje' zich aan een groot gevaar had
blootgesteld. , .

Voor Jan Florijn met ziJn voorilchtlngs-
werk begon stond er gedurende zes we-
ken een NS-medewerker bU een nieuw
beveiligde automatische overweg om zo-
nodig het publiek opmerkzaam te maken
op de gewiUzigde situatie. Nu Jan FlorÜn
dit werk heeft overgenomen, wordt er
nog slechts zes dagen gepost bij zo'n

overweg.

Kleutertje luister

Onder het motto veilig over de overweg
legt hij d&.situatie aan de leerlingen van
basis-maro- en havoscholen 'uit. Voor
hogere klassen levert dit geen probleem
op, maar bil scholieren van de eerste en
tweede klas van basisscholen, woridt het
uiteraard nioeilUker om de zaak duldeiyk '

te maken. .

BU de leerlingen van de laagste klassen

van de Beatrixschool maakt Jan Florijn
de zaak op een speelse manier duidelijk.

De voorllchtingsmiddag'w;ordt een soort

kleutertje luister. Dan bestaat de les uit

muziek, zang verhaaltjes, vragenstellen
(bü een goed antwoord geeft hü zoals hü
telkens zegt een kadootje kado) en de
film kruisende wegen van Herman 'Was-
senaar met aan het eind van de les een
tekenfilm.

Aan het begin van de les vraagt Jan of
de de alarmbel, rode knipperlichten en
beveiligde overweg werkt, 'Ik wordt er
tureluurs van' krügt hü als antwoord.
J3an maar eerst een plaatje meezingen
en het volgende moment klinkt het op
een klein statioimetje 's morgens in de
vroegte in koor.

Na het lied lanceert Jan Plorün de
kreet: 'Als je gf!d met de overweg over-
weg kunt, kom je goed over de overweg'.
Deze opmerking stemt tot nadenken met
het gevolg, dat de kinderen met hun ge-
dachten bü de overweg zitten. ''Weet ie-

mand van Jullie hoeveel overwegen Ne-
derland telt?', vraagt Jan, Er wordt vUf-

Kinderen van de eerste en tweede klas

van de Beatrixschool volgen aandachtig
de les van Jan Florijn.

^cakeSaar o.g. LidNBMj

Burg. Engeibertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- ot verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties Hypotheken
Assurantiën

^

WHMMdB"

„WURF-PRAET"

WULLUM V. d. WURFF
Zonnige Qnksterdaege kenne 'n

half saizoen goed maeke.

duizend geschat en als na veel raden een
jongetje het getal tweeduizend noemt
wordt hü beloond met een presentje. Het
zijn er om precies te zün 2222, waarvan
1550 beveiligd en 672 onbeveiligd

Rode draad
Dcor de le^ loopt düidelük een rode
draad. Voortdurend Vraagt de 'NS-verte-
genwoordiger, naar die twee belangrüke
zinnetjes. 'Wacht tot het rode licht ge-
doofd is. Er kan nog een trein aankomen.
Jan Plorün later: 'Die twee zinnen moe-
ten in hun kopples geprent zitten, want
met die regels bereik Je de kern van de
zaak'. ' V,

In de les zegt hü het anders: 'Jullie

moeten altüd wachten tot het rode licht

gedooid is, want je kunt nu eenmaal be-
ter -als Jongen tegen een meisje op de
overweg aanlopen, dan tegen een trein'.

Voor hen, die de les niet hebben meege-
maakt is het nuttig de les van Jan Flo-
rijn In het kort te herhalen.

'Als de trein het kontaktpunt In de rails

nadert worden de alarmbel eö knippeV-
llchten op de overweg ingeschakeld. Na
vijf sekonden gaan de bomen langzaam
dalen. Dit procédé neemt twaalf sekon-
den in beslag. Het duurt liiema nog eens
acht sekonden eer de trein op de over-
weg komt. Het trajekt kontaktpunt-over-
weg legt de trein dus af in vUfentwintig
sekonden. Als de trein de overweg ge-
pa.<«eerd is duurt h't zes seSonden eer de
ovei-weg weer vrU is, indien de knipper-
lichten gedoofd zün. Is dit niet het geval,
dan nadert er nog een trein. In dat ge-
val blUven de lichten knipperen en slui-
ten de bomen opnieuw.

Te grote schadepost brlgadekas

ZRB overweegt met
zeemijl te stoppen
ZANDVOORT — Het is nog zeer de vraag of de Zaüdvoortse Eeddlngs

Brigade dit jaar wederom de zeemijl gaat organiseren. Het ZRB-be-

stuur overweegt geen zeemyi meer te houden vanwege de hoge lasten.

Het vorig jaar gaf men ƒ1285,05 uit voor dit zwemevenement, terwijl'

slechts ƒ 686,94 aan baten binnenkwam.

TAXI 2600
GRCra; KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Aangetekend dient echter wel te worden,

dat de laatste zeemUl onder slechte

weersomstandigheden werd gehouden.

Dlstriktsvoorzitter Fonds Bode zou het

betreuren als de zeemül in Zandvoort

zou worde* afgeschaft. Bovendien ziet

hi) geen direkte aanleiding om tot aï-

schaffing over te gaan, want zo zegt hü

:

'Voor een brigade met ;een voordelig sal-

do van dertien duizend gulden hoeft pen

schadepost van zeshonderd gulden toch

geen bezwaar te rUn?'

Rptondepost afgeschaft

Wat zeker dooi* de ZRB dit jaar is afge-

schaft is de reddingspost op de RotMiüc.

ZHB-voorfcittet J. G. Blsenderger: 'Onze

le^en voelden er niets meer voor, om op

de Rotonde te posten. Vanuit de in de

Rotonde gehuisveste politiepost wordt ev

toch al toezicht gehouden en bovendien

zün er een kinderjuffrouw en op zonda-

-gen twee Iroeders van de Haarlemse
GGD. Nu de leden hebben gekozen voor

^
afschaffing Van- de Rotondepost moeten

' we wel beseffen, dat we meer verant-

woording op ons hebben genomen, om-
dat we nu vanuit twee in plaats van drie

posten moeten waken over de veiligheid

van de zwemmers'.

Als het naaktstrand doorgaat, zal de

brigade toch weer aan een derde post

moeten. Er zün plannen om op liet

naaktstrand (als het officieel is) ccn mo-
biele reddingspost in te zetten in de

vöIth' van ccn jeep.

Een, meevaller voor de ZRB-pennlng-
meester wuren de kosten, die verbonden
waren aan het zwemmen In het -spolt-

fondsénbad 'De Duinpan' geduiende de

wintermaanden. In voorgaande jaren le-

verde deze post nooit problemen op, op
de ZRB begroting, omdat men gratis ge-

bruik mocht maken van zwembad Bou-
wes Palace.

De lieer Bisenbergcr: 'We hebben in het

begin nogal aangekeken tegen deze post,

maar het is ons büzonder meegevallen.

De animo van ae leden was zo groot, dat
er uit d6 brlgadekas wekelüks slechts

tien tot twintig gulden bü moest. Ik heb
zelfs hoop dat we het volgend Jaar quitte

draaien, want de ledenaanwas bü de
ZRB gaat erg goed. In de loop der Jaren
zün we gegroeid van zesenveertig naar
vierhonderdachtenzevontig leden'.

Bü ZRB heeft zich een mutatie in het
bestuur voorgedaan. Wegens drukke
werkzaamheden stelde de periodiek af-
tredende tweede sckretaris N. J. d. Jans-
sens zich niet meer herkiesbaar. Zün
plaats wordt nu Ingenomen door de heer
Jb. Kraayenoord.

Duitser door land-

genoten beroofd
ZANDVOORT — In de nacht van za-

terdag op zondag is om twee uur de zes-

tienjarige Duitser J. H. in Zandvoort
^leergcslagcn en beroofd van driehonderd
mark, een leren jack en een polshorloge.

Met vrij ernstig letsel aan het gelaat

moest de jonge Duitser worden opgeno-
men in het Marine hospitaal te Over-
vccn.

Nog dezelfde avond konoen de daders na
een tip worden gepakt. Om kwart over

elf zag ae zoon van een sLrandpachter

een man met een gevulde plastic vuilnis-

zak op zün rug het strand verlaten. By
jiader onderzoek bleek er uit het stand-'

paviljoen rookartikelen te zün ontvreemd.
Vüftien minuten later werd de vieren-

twintig Jarige Duitser H. G. Z. die vol-

deed aan het signalement aangehouden
op de Burgemeester Engelbertsstraat. Op
het bureau bekende hü niet alleen de

inhraak, maar tevens de beroving en
mishandeling van zün landgenoot. Een
uur later kon de tweede dader worden
'aangehouden. Het bleek eveneens een
Duitser te zün.

Donderdag 8 mei heeft de politie van
Zandvoort drie Zandvoortse Jongens aan
gehouden in de leeftüd van 18-19- en 21

jaar. Het drietal wordt verdacht van po-
ging tot zware mishandeling en vernie-

lingen in een bar en aan huizen in de
Zeestraat.

TUdens de training voor de ADAC-ju-

nioren-trophy nam de Duitse coureur O.

R. zaterdag de bocht naar het rechte

eind van het circuit te snel. Zün voertuig

sloeg acht maal over de kop. De Duitser

werd per ambulance overgebracht naar
het Elisabeth Gasthuis te Haarlem waar
bleek dat hü een flinke hersenschudding
had opgelopen en een gebroken pols.

De gewijzigde situatie bij de overweg van

de Verlengde Haltestraat. '

LUILAI^FILMS
ZANDVOORT — In de Luilaknacht van

vrijdag op zaterdag worden 's nachts van

drie uur af cowboyfilms en tekenfilms in

de open lucht vertoont in het winkcl-

ccntruni Nieuw Noord.
liUilakviérders kunnen de filmvoorstel-

lingen gratis büwonen. Organisator is

het aktie komitee winkelcentrum Noord.

'Door de Zandvoortse Jeugd bezig te hou-
den hopen we dat het vandalisme in de
badplaats tot een minimum beperkt

bluft' aldus een woordvoerder van het

aktie komitee. De films worden vertoond

tot het krieken van de dag.

Duysterghast

schonk klok
ZANDVOORT — Tüdens de seizoenope-

ning van de buitenbader van sportfond-

senbad.'De Duinpan' op zaterdag 3 mei
kreeg het zwembad-bestuur een elektri-

sche klok aangeboden. Het bUna twee-

duizend gulden kostende uurwerk is een

geschenk van de sociëteit 'Duysterghast'.

Het zwembad-bestuur toonde zich bü-
zonder ingenomen met deze gulle gift.

Zandvoortse

Vocalgroup
ZANDVOORT — Zaterdagavond 17 mei

geeft de Zandvoortse Vocalgroup een

uitvoering in verenigingsgebouw 'De

Kroclit'.

Dirigent is Frans Kocx, die met zün vo-

calgroup vele bekende liederen en volk-

songs ten gehore zal Brengen.

De muzikale begeleiding is op de piano

in handen van Frans Kocx, die terzüde

wordt gestaan door een gitarist, drum-
mer en bassist. Eén der koorleden, de

Zandvoortse, Mariaime Bol z&! solistisch

optreden. Een tweetal, niet eenvoudige
blokflultsoli, zullen op de plano worden
begeleid door Frans Kocx.
Voorts staat er op het programma een

muzikaW optreden van een aantal eind-

examenkandidaten van het Amsterdams

.

Conservatorium.
Het koncert begint om acht uur. Het
entreegeld bedraagt vüf gulden.

LANGS DE VLORDLIJN

Een leven zonder fccsldajen is als

ren lange weg zonder pleisterplaat-

sen.

Democritus (4G0-370 v. ChH

Luilak-

fietstocht
ZANDVOORT — Zaterdagmorgen om
half zes gaat voor de zevende maal de

traditionele luilakfictstochl van start.

De start vindt plaats op liet Raadhuis-
plein en de route voert 'langs Vogelen-
zang, De Zilk, Langevelderslag en het

duinpad naar zandvoort. De afstand is

ch-ca dertig kilometer. De vroege fiet-

sers worden begeleid door een EHBO-
ploeg on de bezemwagen. Bü aankonvst

op het zandvoortse Raadhuisplein ont-

vangt iedere deelnemer een 'luilakplant-

je', terwyi een herinneringsvaantje van
de tocht, welke voor een deel langs de

nog bloeiende bollenvelden voert, later

wordt nagezonden.
Luilakfletsers van tien Jaar en ouder
kunnen zich opgeven bü de organisator

Klaas Koper, Van Lennepweg 38/4, tele-

foon 4833.

Ook oudere deelnemers'kunnen inschrü-
ven, maar zü dienen er wel rekening
mee te houden, dat zü worden Ingezet
bü de begeleiding. Het inschrijfgeld be-
draagt twee gulden.

J. G. Bisenberger

benoemd tot

Bondssékretaris
ZANDVOORT — Tot algemeen sekreta-

ris van de Kon. Ned. Bond tot het redden
van drenkelingen, waarbü 120 reddings-
brigades zün aangesloten (büna SO.'OOO

leden), is benoemd de heer J. G. Bisen-
berger, voorzitter van de Zandvoortse
Reddingsbrigade.

Leer _^ ^ _

nog deze zomer
Maak nu geheel vrijblijvendeen proefles voor70,-
lOokvoortgereiteopleidingen IF.Twinratmg enAefObattrammgl

airborne vlieqschool
Postbus 75007/ schiphol-oost
Tel.020-457134

Postbus 818 /Hilversum
Tel. 02157-201/ 789 jjt

.MODES

VOOR ECHTE VROUWELIJKE MODE I

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

VOOR-qOÜDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

n
^f

„RISTORANTE PIZZERIA ITALIANO"

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOUWES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna - Spaghetti - Canncloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Mario Martino - Enzo Santoro.

Bezoekt u ook eens Visspeciaüteitenrcstaurant

>?DE MEERPAAL"
Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cusine B. L. Roosen.

\l\
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uis NIEUWE THUIS
_^_ m ONS
Een uniek ktjkfeest speciaal georganiseerd bij de feestelijke opening van onze nieuwe vestigingen.De grootste, nieuwste en meest verleidelijke slaapkamer-kollektie van Nederland

Alles voor komfortabel, gezond maar vooral qezellig en prijsbewust slapen in de ,

Wit **«

SLAAPKAMERCENTRUM IN LISSE - VIJFHUIZEN - BODEGRAVEN
Voor nog geen 400^ gulden

modelTROPICA
uitgevoerd in

warm modern grenen bruin

2-persoons ledikant

nachtkastjes met riante bovenbouw

ALLES TESAMEN SLECHTS

398.-
Ook leverbaar in LUs jumeaux

^it-

^
3!&i

Ki|k en vergelijk UMSATZ ledikant
2-pefsoons met boekenplank m ^^%
^ nachtkastjes te zamen w09b*

LINNENKASTEN 2-3-4 -S-e-deUrs. 3 uilvoenngen.

Dripassende toilettafel, vanaf 209b*
Opbouwen in 3 uilvoenngen LITS-JUr^^EAUX 30 - EXTRA.
1ÖO-180 X 190-200 Alle onderdelen los verkrijgbaar

Uw droom wordt werkelijkheid

' ^fï'

Een van onze vele modellen. Compleet als afgebeeld,

nu slechts voor

.U

569,-

UniekVoordeel i

Alle onderdelen van onze slaapkamer^ zijn
i

' los verkrijgbaar 1

Ledikanten in 1- en 2pei:soons- en
f

lits jumeaux-utlvoering i

Attentie !

Prijsyergeli|kers!
Wij leveren direkl aan pa'^fikulieren

Zotidèr (ussenhandei.

Dus
uverdient veel geld!

I
KEIHARD VERGELIJKBAAR
in Icwaliteit, uitvoering en prijs!

1 -2-persoons en li'ts-jumeaux

Linnenkasten 1-2-;3-4-5-deurs ep 2 hoogtes

[Echte Spaanse import
ICARAMBA!
'-4

voor oer-Hollandse prijs

Diverse modellen en 'uitvoeringen
EXTRA SPAANSE.KOOPJES-

Slapen is ook genieten

van het leven

Zeker in deze moderne

slaapeenheid
fraai van vormgeving, uitvoering

en kleur, met uitgebreide
opbergmogelijkheden en voor
een ongedroomde prijs.

Onze 3'Sterren slaapkamer

l^sfe^?^;^?^

•*!B5«
'• "iï,.

Eenvandefraaie modgllen waaruit u kunt kiezen. OQQ
Compleet als atgebccid. nu sicchls OwOj"

Onthulling
vaneen Slaapk.?niergeheini

|( Nieuw voor Europa:
I 'AÜPING Mvdromat.^

^^
tCs>3

Slaapkamerccntrum geeft een openhartig relaas
fan het mysterieuze slaap- en relax-komlort .'

/anAuplng-Comfortable. laV^yTS

NIEUW VOOR europa'^
^

DEMONSTRATIE AUPING HYDROMAT

De kamer waarvan u vroeger

slechts durfde dromen

Cr

Ccn van onzG vele modellen ^-'

—

^
Met tngebouwdewckkor-fadio. «4 CQ'^

'
' 'i nu voor 1 wï?%^j"'Compipci als algobeold r

DIT KOMT NOOIT MEER
Een hele complete slaapkamer, uitgevoerd

|

in wit-bruin bestaande uit een riant 2-pers.

ledikant 140-190(200) met boekenlijst

2 nachtkastjes, opbouw èn^ lichtlijst

VOOR 389,-

Afgehaald 349,-
Lits-jumeauxuitv. 180X190/200 40,- extra

Inbouw spiegel 20,- extra

Allemaal extra koopjes kijken

Handig en.

BOEKEN- i

KASTEN
w/it-oranje

172 en 110 cm '!-

hoog

MEENEEM-
PRIJS. É%n
vanaf O*!*''

.^~~

Jf^lJ***

JIVE
helema
eigen import. SLAAPEENHEID, vanaf

V"

helemaal nieuw - bedroom suites - StQ^

AUTOPLAIDS
'nu 18.90

diverse kleuren
blok-dessins
per stuk i

MODERNE EFFEN

DRALON DEKENS
1-persoons. . . NU 29.90
2-persoons. . . NU 49.90

BURO'S /
3 kleuren, 3 modellen, geheel
demontat)el
klepmodel . . 79.-
lademodel 86.-
klep-lademodel 1 09.-

SLAAPCOMBINATIE
. "PETRA"

bankbed met ombouw
kompleet,

meeneemprijs. . lu3.«IU

DRALON
RUiTDEKENS
hele fraaie kleuren

grote
1-persoons
150X220
NU

/

49.5P

<A-^ OLDCOLONfAL
^ 1 groen 329.-

' bruin 329.- >

met trappen, lattenrooster. ook atzonderHih te

gepruiken Ook eclit grenen leverbaar

.^.>.

.<^^.i i.É*-_^

Het luxe slapen met BOX SPRING
De originele Box Springs kombineren mei alle
onderdelen van onze enorme slaapkamerkolleklie.
En 2ijn leverbaar met bijpassende spreien en
gestoffeerde achterwanden.

NUkomplele komplete
Ipersoons vanaf 2-persoons vanaf

389.- 719.-

KIJKENI
VERGELUKj

rrrrrj^-

^^^^'\rz

~D-

TEENERKAMERS
[n hele serie '

alle kleuren enwodellen

©?
' .-rr '«L

Krvil

ECHTE •

Slaapkamer Gracia „de Lux"
j in blank grenen of appelgroen

'
1 0-tallen cnogeliikheden
Kompleet nu voor v a. 498.-

,
Ook leverbaar in lits-jumeaux opbouw met en zonder toiletspiegel.

IMCO
ETAGEBEDDEN 198.-
ONDERSCHUIFBEDDEN . . 189.-
•1-PERSOONS 80X190 . . . .79.-

in zeer veel hete nieuwe modellen
en opstellingen /

ledikanten - nachtkastjes -

burokasten - et^gebedden enz.
Extra voordeel prijsjes

.

DRAKA MATRASSEN
. 100 stuks, 1-persoons
2-2iidlg algestikt ^,_
.van 115.- on
NU meeneemprijs 0«9a

INBOUW-OMBOUW-OPBOUW EN OVERBOUW SLAAPKAMERS KOLLEKTIE 75-76
* DE GROOTSTE EN VEELZIJDIGSTE KOLLE-KTIE VAN NEDERLAND pat isp.is koiibtruktii?l sU.p,M. onbip.'rUt bouwmi «aiUleslontil<amer in elke gevve.ntor.iinuen<,a. elkp smnak

"tiar elk Ijudget bS niodctli?". .1 /* svries in 5 uijrschilleiidc iiirvoeriiigcn

^'M i.„.

'i8;.2d«

! *

i M^-^: Uw / vf j.

'^'^^A

VOORKOM TELEUftSTELLINGEW. BESTEL TIJDIG. NEEM DEJUISTE MATEN VAN UW SLAAPKAMER MEE.

NIEUW
van dinsdag t.m. zaterdag

van 9 tot 6 uur + extra

koopavonden

1

1 ISSE ^''^chtweg 59-61-63 t.o. Hobavo veiling
,

T EL 02521 - 12949-12330 Koopavond donderdag i

VIJFHUIZEN^yl^^^^y^
Ind terr Cruquius bij Heemstede Koopavond vrijdag

BÖDEGRAVEay. "^7^^^
Koopavond vrijdag

Openingstijden van de Pinkster-Slaapshow

DAGELIJKS VAIVI 9-6UUR -^ extra koopavonden

|

2e Pinksterdag van 10—5 uur

*OFE DEALERS:AUPING^DRAKAC£L*ZAALQERG*ID£ENS
De grootste, nieuwsteen meest verleidelijke slaapkamer kollektie van Nederland

het slaapkamerceiitrmn
Alles voor komfortabel,.gezond maar vooral gezellig en prijsbewust slapen
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ils redders aan de wal maken Jaap Kerkman en Jaap Koper zich zeer verdienstelijk voor

ie KNZHRM. Alles wat ziij voor hun seizoenwerk vragen is een asbak, maar ze hebben wel

Liever doeners dan drukdoeners
ZANDVOORT— Als redder aan de wal deed' ^e nu vierenzestig jarige

Jaap Kerkman weinig voor de Koninklijke Noord- en ZuidboUandse

Redding Maatschappij. Van 1948 af stortte ht) zijn jaarlijkse bijdrage,

maar daar was alles mee gezegd. Aktlef lid was hij nooit en Jaap,

alias Burk, zat er eigenlijk een beetje mee. Vooral toen hü drie jaar

geleden invalide werd verkfaard voor zijn werk op Hoogovens. Jaap

Kerlman was niet gewend niets te doen en hij kon niet aan het idee

wennen, dat hij voorgoed uitgeschakeld was in het arbeidsproces. Jaap

moest iefis om handen hebben. Hij kon er niet tegen om niet meer

mee' te tellen. 'Alleen als je aktief bent, blijf je in bet leven staan,'

was zijn mening. .

^
<^est

Als aanhanger van Zandvoortmeeuwen, ken hoe een reddingsboot met het wip-

besloot hü zich verdiensteiyk te maken
voor de voetbalvereniging. Een doelpun-

tenfonds werd opgericht en voorlaan

ging Burk langs Zandvoortmeeuwenbe-
gunstigers om het aantal kwartjes op te

halen, die Zandvoortmeeuwen op zon-

dag aan doelpunten had gescoord. Op
deze manier maakte hü Zandvoort-

meeuwen in twee jaar tijd vijfduizend

gulden rijker.

Doorzetter
Verleden jaar schoot hem een prachtig

plan te binnen om de KNZHRM atde-

ling Zandvoort aan een extra duit te

lielpen. Het zou ongetwijfeld een toe-

ristische attraktie zijn, als het boten-

huis aan de Thorbeckestraat voor de

badgasten zou worden opengesteld. Ie-

dereen zou vry mogen birmenlopen en

uiteraard zijn dan giften voor de

KNZHRM welkom.
Jaap Kerkman ging met zijn plan naar

het afdelingsbestuur en hiJ zegt er zelf

overi 'Ik moest praten als Brugman
om het voor elkaar te krijgen, want ui-

teraard mag Zandvoort niet alleen be-

slissen. Er moest toestemming van de

maatschappij komen en die is er geko-

men, want wat i
Burk eemnaal in zUn

hoofd heeft praat geen mens er mger
uit.' .

Jaap Kerkman kreeg het vpor elkaar, -

dat het van mei tot begin september

vrüwcl dagelijks open huis was In het

botenliuis. Jaap was elke dag paraat en

hy verkocht speldjes boekjes en ansicht-,

kaarten over het reddingwczea.

Ruim vUftienduizend mensen waren
verleden jaar zün gast en toen hij aan
het eind van het seizoen by het hoofd-

bestuur in Amsterdam gtag afrekenen

kon hy eenendertighonderd gulden op
tafel leggen. TJlteraard was het bestuur

van de redding maatschappü dik tevre-

den over het liefdewerk van Jaap Kerk-
man en eigehiyk hoefde Jaap het niec

eens te vragen om de tentoonstelling

te mogen herhalen.

Assistentie

Maar Jaap was niet de enige, die zich

verdlensteiyk had gemaakt. Verleden

Jaar kreeg hij assistentie van Jaap Ko-
per, alias zwarte Jaap. Als toen twee-^

enzeventigjarige Zandvoorter was Jaap
een gepensionfeerd bakker. Jaaps voor-

liefde ging eveneens uit naar het red-

dingswezen.
Gedurende achtentwintig jaar was hy
aktief lid van de Zandvoortse Redding
Brigade. Hy was en In 1928 by, toen

de brigadeleden een 'aantal redders uit

zee haalden, nadat de roeireddlngsboot

van de KNZHBM ter hoogte van Mus-
sert 'tydens een oefentocht was omge--
Jaap is biy, dat hy na zoveel jaren weer
eens iets voor het reddingswezen kan
doen. Evenals Jaap Kerkman gaat hy
elke ,dag met veel plezier naar het bo-

'ténhuis. Met eten lossen ze elkaar af en
in de middagiu-en maken ze een gezellige

babbel met een leder, die hiteresse toont

voor de reddingsmaatsohappU.

Spaarpot
Dit Jaar is de tentoonstelling kompleter

dari vorig jaar. In glazen vitrines staan
verschillende typen reddingsboten opge-
steld. Er zyn dia's en natuuriyk Is er de
Zandvoortse reddingsboot de ir. Louwcs
metj'de traktor en de auto. Een grote

publiek trekker is de zeltrichtende mo-
deh^ddingsboot. In een glazen vitrine

dryft het scheepje in water en als er

eeij kwartje in het apparaat -«rordt ge-

gopid trekt een kraan de boot'om, waar-
na, men kan zien op welke wUze de tanks
VMi de boot vol water lopen en zich ver-

volgens weer opricht.

'Het is een prima spaarpot' zegt Burk.
'Laatst kwam er nog iemand van de^
maatschappij kijken of het apparaat in
Zandvoort wel rendabel was. Het is af-
komstig uit het scheepvaartmuseum
Kattenburg in Amsterdam, maar het
apparaat mag hier nog biyven staan,

want de man zei, dat er in Zandvoort
meer kwartjes in de gleuf kotnen, dan
in het scheepvaartmuseum'.
Verder kan men in het botenhuis beky-

pertoestel in zyn werk gaat. Men moet
echter wel snel zyn, want dinsdag gaat

de maquette voor drie. maanden naar
Terschelling. ',

Duizend bezoekers
Vorig Jaar heeft het Zandvoortse twee-

tal de maatschappy negenentwintig

nieuwe kontribuanten bezorgd. Dit Jaar

wordt dit aantal ' ruimsclioots over-

schreden, zo ook de totaal opbrengst

van het vorig Jaar. jaap Kerkman: 'Het

vorig Jaar hadden we een geweldig be-

drag bij elkaar, maar dit Jaar wordt het

aanzleniyk hoger. Op Hemelvaartsdag

hebben we zeker duizend bezoekers ge-

had en ook de Koninginnedag is erg

goed geweest.

Toen is ook de burgemeester op bezoek

geweest. Een kleindocliter van de schip-

per zou de burgemeestersvrouw bloemen
overhandigen, maar de kleine meld wil-

de de ruiker niet geven, want zo zei ze

:

'De vrouw van de burgemeester heeft

al bloemen in haar hand.'

VW-kantoor
Het tweetal moet er nog om* lachen. Ze
hebben elke dag veel schik in het boten-

huis. 'Het is hier net een VVV-kantoor'
zegt Jaap Koger, 'vooral Duitsers komen
hier vaak vragen waar ze goedkoop
kunnen slapen en wat de bezienswaar-

digheden In de omtrek zyn. Natuuriyk
noem ik dan als eerste bezienswaardig-

heid het botenhuis, want elke bydrage

Is in de miniatuur spaarpotboten wel-

kom. Het komt wel eens voor dat iemand
een tientje in de gleuf douwt. De ver-

koop van ansichtkaarten gaat byzonder
goed. Geregeld verkopen we de hele

serie boten en dat is toch dertig maal
dertig cent.'

In een reddingsboei hanjrt een bordje

met het opschrift: 'Liever doeners dan
drukdoeners'.

'Dat hangt er niet voor niets' zegt Jaap
Koper. 'Laatst was er nog een man met
een bUzonder lastig zoontje. De vader

zei niets, toen het kereltje aan het wip-
pertoestel zat te prutsen en in de boot

sprong. Kyk, aan die l>ezoekers hebben
we niets en ik heb de man dan ook
verzocht het botenhuis te verlaten. Men
mag hier alles zien, maar men moet
overal afbiyven. Er zyn nog altyd men-
sen, die denken, dat de ir. Louwes hier

voor de show staat. Men weet niet dat

de tanks volzltten en dat hy a Ia mi-
nuut ingezet kan worden.
We hebben hier wel een tentoonstelling

maar het reddingsmateriaal mogen we
niet blokkeren. Toen de boot er een paar
wekeri geleden op zondag uit moest om
een omgeslagen zeiljacht te zoeken hoef-
de men slechts de mast' en de radioan-

tenne te stryken om uit het botenhuis

te komen. Later bleek het -loos alarm De ir. Louwes kiest zee voor de maandelüksc rcddingsocfcntocht.
te zyn. Van my mogen ze zo'n vent die

voor de grap zo'n melding doet een
fikse bekeuring geven, want door zo'n

'grapjas' is de zondag voor de beman-
ning naar de- knoppen.'

Op de vraag waarom de twee redders,

aan de wal dit liefdewerk dag in dag
uit doen antwoordt Burk: 'Waarom ga
Je by het Leger des Heils. Ik mag niet

meer werken, maar ik heb toch weer
een doel in myn leven gevonden en die

gedachte maakt me gelukkig. En als je

werk bovendien zeer gewaardeerd wordt _
door 'de maatschappy, .wat wil je dan"
nog meer.'
Toen het tweetal verleden jaar de to-

taalopbrengst' afdroeg aan het hoofd-
bestuur, wilde , de maatschappU iets te-

rug doen voor de redders aan de wal,

maar de twee Zandvoorters wilden er

niets van weten. 'Wy hebben van die

mooie asbakken in de verkoop voor
ƒ17,50. We hebben toen zo'n asbak ge-
vraagd, want wy willen niets aan de
reddingsmaatschappy verdienen. We
moeten bfy zyn, dat deze redders er

zijn,' aldus zwarte Jaap.

wy kunnen aan ' deze woorden alleen
nog maar toevoegen: we mogen blU zti"

dat er in onze maatscbappü nog men-
sen rondlopen zoals Jaap Kerlunan en
Jaap Koper.

Heriiiueringeii aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGST

BOEKHANDEL H.C0EBER6H

PENCUIN CORNER
Ged. Oudegracht 74, Haarlem.

Opruimingswerk
Een der eerste dingen, waarmee direkl

na de bevryding werd beeonnen, was het

opruimingsiverk, teneinde van Zandvoort
weer een bewoonbaar dorp te 'maken. .

Mynenvelden moesten worden opgeruimd,

voor welk gevaariyk karwei gevangen ge-

nomen Duitse soldaten werden Ingezet,

Dat was een enorm werk, want rondom
Zandvoort en ook in de bultemvyken,
was het één groot mynenveld. .

'

Voorts moest worden begonnen met het

opruimen van de bunkers. De spennutir

aan de voet van de Strandweg moest
worden verwyderd, evenals de spermuur
aan de Zandvoortselaan. Herstel van
tram en treinverbindingen werd voorbe-

reid en de eerste aanvangende werk-
zaamheden begonnen. Men heeft wel

eens gezegd, dat de arbeiders bU de bun-
kerbouw enorm saboteerden. Dat ze meer
zand dan cement by het beton storten

gebruikten en allerlei listen toepasten om
de bunkerbouw ondeugdeiyk te maken.
Persooniyk heb ik daarvan nooit iets be-
merkt, trouwens, dat kon ook heel moei-
lyk, want de Organlsation Todt, onder
wier leiding deze bouw plaats had, hield

nauwgezet toezicht en deze Duitsers wa-
ren ultstekendi! vaklieden.

Bovendien, toen men na de oorlog begon
met het opruimen van de bunkers, is het

tegendeel we) gebleken. Kilo's trotyl

moesten eraan te pas komen om ze uit

elkaar te doen slaan. Het heeft jaren ge-

duurd, voor de laatste resten van de At-
lantic wal waren verdwenen. Zelfs nu
nog treffen we er hier en daar kleine on-
derdelen van aan, herinneringen aan een
tyd uit een der meest zwarte bladzydeu
uit het Zandvoortse geschiedenisboek.

De Saudcrslclliiig
De bunkers stonden overigens niet alleen

langs de kuststrook en in de zeerecp, ook
in de duinen wei den ze op bepaalde stra-

tegisch van belang zynde punten ge-

bouwd. Er waren enorme gevaarten on-
der. Zo ontstond een kolossale geschuts-

bunker aan het einde van de Strandweg
en het grote bunkercomplex aan het eui-

de van de Zuidbouievai-d. Vervaariyk uit-

ziende betonnen kolossen met muren
waarvan er sommige meer dan twee me-
ter dik waren van zwaar gewapend be-
ton.

Uit de geschutskoepels staken de lopen
van de geweldige kanonnen. In de dui-
nen een kllomclei- of drie ten zuiden van
de Zuidboulevaid bouwden de Duitsers
zelfs een kompleet bunkerdorp, dat de
naam 'Sanderstclling' kreeg. H-t bestond
uit een complex van grote en kleine bun-
kers, gevechtsbimkei'S en schuilbunkers,

een ondergi'ondse enorm grote garage,

en boven op het duin een enorme radar-

PvdA gaal

praten over

herverkaveling

bestuurstaken
ZANDVOORT — De slinirgroej) Zuid-

Kennemerland van de Partij van de

Arbeid belegt in het Haarlemse prol.

mil. tehuis aan de Jaiisweg 34 op 15

met om 20.00 uur een openbare verqa-

derinq over het onderwerp geioeslvor-

ming.
Inleiders op deze avond zijn hel PVDA-
Tweede Kamerlid mr. P. Stoffelen en Ir.

M. van de Berg, medewerker van liet

wetenschappelyk instituut van de PVDA,
de Wiardi Beckmanstichting.
OndeiTS'erp van deze avond is de be-

stuiu-lyke organisatie van ons land, dje

naar de mening van de PVDA ver is

achtergebleven bij de maatscliappelijke,

ckonomische en technische ontwikkeling.

Tcneuide deze achter.'stand in te lopen
m men vnn mening, dat er bestuursli-

chamen moeten komen op een schaal

die tu.ssen de huidige provincies en de
bestaande gemeenten in ligt. Daarnaa.st,

zo stelt de PVDA, moet een algehele her-

verkaveling van de bestuiu-sleden tot

stand komen, waarbij rijk en provincie

laken moeten gaan afstoten naar bene-
den.

Om lot deze herverkaveling Ie komen
ziet men drie mogeHjkheden.
Door het aantal provincies te vergroten

en de rc.sl gelijk te laten, zodat men
twiritig lot veertig provincies nieuwe
.siyi krijgt.

Een tweede moseiykheid is een gi'oot-

.schcepse samenvoeging van gemeenten,
waarbij het aantal van achthonderd-
veertig gemeenten teruggebracht wordt
tot een honderdtal.
Als derde mogelykheid ziet men het
scheppen van nieuwe bestuurslicliamen

in de vorm van gewesten.

Is de Horeca van Zandvoort op weg
naar, discriminatie van
lichamelijk gctaandic^Vten ?

ZANDVOORT — Ruim 4 jaar wonen
200 lichamelijk gehandicapten in Zand-
voort en wel in de woon- en leefgemeen-
schap Nieuw-Unicum aan de Zand-
voortselaan te Zandvoort. Mensen die

door een, lichamelijk letsel in een rol-

stoel moeten teven. Leven dat inlioud;

niet alleen op het terrein van Nieuw-
Unicum maar ook daar hutten, dus
Zandvoort en elders.

Door liim rolstoelen wordt hen deze

mogeiykheden geboden, om net als le-

der te vertoeven waar dat mogeiyk is.

Welke Zandvoorter vindt het niet fyn
om op een terrasje te zitten of ergens
eens, uit eten te gaan!
Het is alom bekend dat in dé slappe
periode — wintermaanden —'leder be-
zoek- aan een horecabedryf welkom Is.

Maar jzle hier, het toerisme trekt naar
Zaïidvoort en niet iedere Zandvoorter
is meer welkom. De eerste tekenen van
discriminatie worden al in het voor-
seizoen hord gemaakt. Recreanten in
rolstoel worden op grond van een rot
gezicht voor het toerisme of te veel

ruimte innemend, botweg geweigerd. Een
aantal bewoners van Nleuw-ünicum
werden tydens de feestdagen rondom
Koningiimedag hiermee geconfronteerd.--

Enkele horecazaken vonden het nood-
zakeiyk, ondanks genoeg ruimte in hun
gelegenheid, deze maatregel te hanteren.
De eigenaar van een Bar-donclng, had
zelfs zyh personeel opdracht gegeven
voortaan mensen in rolstoelen te wei-
geren.

Gelukkig zyn er, op het voor toerisme

,
ingestelde Zandvoort, ook nog eigenaars
van horecabedryven die niet alleen die
financiële zyde zien maar het plezier
van zyn gasten als een genot beschou-
wen, vandaar dat Ik zou willen eindi-
gen met u als lezer van dit Ingezonden
stuk tot ziens te wensen op de terrassen
van begrip.

DIck Gerrltse,
^ Nleuw-ünicum

CASTRICUM — De Kennemer Tum-
kring houdt op 24 mei in Castrlcum
wandeltochten van 5, lo en 15 kilometer.
Nadere inlichtingen worden verstrekt
door de OSS-bestuursleden G. v. DUk,
Oosterparkstraat 33a, tel. '6199 en mevr.
R. Brugman, Brederodestraat 66, tel. 5671.

Groene Kruis

vergadert
ZANDVOORT — De jaariykse voor-

Jaars-ledenvergadering van de afdeling

Zandvoort van liet Groene Kruis zal ge-

houden worden op woensdag 28 mei
aanvangend om half negen in het Ge-
zondheid.scenlruin, Beatrixplantsoen 1.

Behalve de gebrulkeiyke jaarverslagen
vermeldt de agenda mededelingen van
het bestuur inzake do voorgenomen fu-
sie van de kruisverenigingen eh over de
exploitatie van het Gezondheidscentrum.
Tenslotte zullen wegens het ontstaan
vai;i enkele vacatures mutaties in het
bestuur moeten weden aangebracht.

Opbrengst

financiële aktie
ZANDVOORT — De door het plaatse-

hjk komitce viering Koninginnedag en

Bevrydhigsdag 1975 gehouden financiële

aktic onder de Qudgrs van leerlingen van

de basis,5choIen en onder die van de

kleuterscholen heeft in totaal ƒ1693,88

opgebracht.
Hfet komitce zegt de betrokken gevers en

geefsters harteiyk dank, -Van parllkulie-

ren, bedrUven en InstellinÉen werd tot

heden een bedrag van ƒ2025,— ontvan-

gen. Aan alle schenkers Is intussen per-

soonlijke dankbetuiging verzonden.

Gewestelijke

familiedag

humanisten
SANTPOOUT — De gemeenschap Haar-
lem van het liumanistisch verbond or-

ganiseert met de gcniccnscliappcn Be-
verwijk, Vcisen en Zandvoort op zondag
l juni een gewestelijke familieilag.

De samenkombt wordt gehouden in hot

instituut Spaarnbcrg in de bungalow
Voloptée, Wüstolaan 80. Santpoort.
Belangstellenden worden verwacht rond
tien uur in do morgen. Na het gezamen-
lijk koffiedrinken is er van 11 lot 12 uur
gitaarspel mei zang en samenzang door
en onder leiding van mevrouw Cobi
Schreyer.
Na de warme maaltijd wordt een bezoek
gebracht aan de biologibclic farm van
de groep Hoving. ^
Voor verdere inlichtingen kan men te-

recht bu 'hel sckrclanaat in Haarlem
of by mevrouw F. Baron, telefoon 023-

315151.

Piet van Egmond

speelt

verzoeknummers
HAARLEM — Vrijdag 30 mei geeft Piet

van Egmond een bijzonder orgelkonsert

in de SI. Bavokerk te Haarlem, aanvan-
gend om 20 uur. y

De organist heeft voor deze avond een
keuze gemaakt uit een aantal verzoek-

nummers, die m de loop van zyn kon-
certen zUn biimengekomen. Zyn eigen

programma-keuze heeft Piet van Eg-
mond hiermede ondergeschikt gemaakt
om zyn publiek terwille te zijn.

Posldiiivenvereniging

PleinCS
ZANDVOORT — Uitslag wedvlucht St.

Ghislain op zondag 11 mei. Afstand 223

kilometer. Los 7.40 uur. Aankomst eerste

duif 10.10 uur. Gebr. Diiehuizcn 1 15 18

IS 25; C. V. Egmond 2 5 8 12 16 IV; H.

Laiibdorp ï 6; E. v. d. Meulen 4 23; J.

Swai-t 7; P. La Grouw 9 21 22; H. Terol

10; P. Koper 11; L. Bol 13 24; W. Terol

14; C. Visser 20.

„Op hooj3 van zegen"

zoekl regisseur

ZANDVOORT — Tijdens de jaarverga-

dering van de toneelvereniging 'Op hoop
van zegen' op vrydag 9 mei m het ge-

meensehapshuij, stelden zich by de be-

.stuursverkiezinc: met herkiesbaar Emmy
Schols-van Brero (sekretarcsse). Nick

Schols en Wim van der Moolen. In hun
plaats werden benoemd Han'ietle Brok-

meijer-Cohen ( •.ekretaresse ) , Sylvia Hol-

steyn en Jelle Sijlsma.

In de kaskommissie werden gekozen Ada
Timmer en Piclcr Jou.stra,

Door Jiet vertrek van de fam. Schols

naar Canada zal het bestuur poReii een

nieuwe regisseur aan Ic trekken. Inmid-

dels IS de volgende uitvocrini; voorlopig

va.slgesleld in december.

Eeh grote bunker aan de noordboulevard wordt opgeblazen.

koepel. Er was praktisch geen mens, die

deze stelling mocht betreden.

De Duitsers deden er zeer geheimzinnig

mee. Men kori er slechts komen na een

lange open betonnen gang te zyn gepas-

seerd. Aan het ueglii en het einde daar-

van was een schildwachthuisjc. Aan hel

einde van die gang was een afsluilboom

geplaatst waarpy opnieuw een schild-

wacht stond. Uiterst nauwgezet wei-den

steeds "alle papieren gekoiitrolcerd en
wanneer bleek dat men slechts als

nieuwsRieiige tot de^e stelling was dooi-

gedrongcn, dan kostte het heel wal moei-
te, om weer nam huis Ie kunnen terug-

keren, want de Duitsers waren liicr o zo

bang voor spionage.

Omdat ik als leider van hel Arbeidsbu-

reau belast was met het leveren van Hol-
landse arbeidskrachten voor deze bouw
kon ik hier zonder veel moeite doordrin-

gen en er verd door nij een dankbaar
gebruik van gemaakt. Op het laat.sl och
ter. toen de bouw vi-ywcl gereed was.

werd ook my hier de toegang ontzegd en
de speciale doorlaalbewyzen my afgeno-

men. Later bleek, dat do geallieerden

tóch van het bestaan van deze stelling

afwisten. Alle details waren toen reeds

bekend.
Na de bevryding is de stelling nog een
tyd biyven staan. Toen begon men met
het opruimen van de mynenvelden. die

er rondom 'waren aangelegd. Daarna
weraen de bunkers Iceggehnald, ontdaan
van de bewapening en de grootste ervan
diciitgeineti-eld, waarna men er later toe

overging, het gehele complex totaal on-
der te graven. Zo totaal onder het zand
bedolven, ligt deze Sandoi.'itelling daar

nog altyd. Grote hoeveelheden zand zijr.

er oveihecn gcstoit en er werden nieuwe
duinen aangelegd. Waar eens deze stel-

ling stond Is nu niets meer te bekennen
op ecu enkel klein schuilbunkertjc na.

Hot is my nog altyd een raadtel waaron.
men hiertoe besloot.

Als vakanliebunkcrs iii ren vaUanlicdorp,

met ruime pafkccrgelcgcnbcid en mooie
betonnen tocvoenvegen, alsmede een

fraaie garage, had ongclwUfold deze

Sanderstclling een uniek bezit voor

Zandvoort kunnen worden.
Din deden de heren Quarles van Ufford

en de beer Pomper het anders. Eerstgc-

noemdcn met hun bunkciu in hel Kost-

veriorcnpark, de laatste bU zyn caravan-

terrein 'De Duinrand'. Het waren kleine

woonbunkers voer de bezettingstroepen

en na de bevi-yding werden ze Ingericiit

voor en verhuurd als vakantiebunkers.

Vele ervan zyn als zodanig nog altüd in

gebiuik.

Dieplcpiml
De bezettingsjaren in Zandvoort in het

|^T^jnfcjfcfc!l5i'%ii!i

ftelibcl üVLr/.iende, meen ik, dat hel jaar

1343 tot het meest emotievolle en mee.sl

bewongene moei worden gerekend, waar-
in het absolute dieptepunt van de ellen-

de werd bereikt.

Zckei. er waren ook andere dieptepun-

ten. Ik denk aan het wegvoeren van de

JodeiibovoJking, aan de totale evacuatio.

aan hel wegvallen van trein en tramvcr-
bindingcn, doch 1943 bracht voor de be-

zetter iiiyns inziens het hoogtepunt van
de akliv Hellen, een bezetter, die medo-
genlozci en bruter optrad naarmate de
krys.skanscn keerden.

Immers, in 1943 werd het hoogtepunt
van de afbraak bereikt, het hoogtepunt
van de biinkerbouw, het hoogtepunt \an
de arbüids-inzet en hel hoogtepunt bij

het aanbrengen van de enorme versper-

ringen In zee on langs het strand. Het
ab-solute dicptcpunl voor Zandvoort was
bereikt.

Verlalcii veld
Op zondagmorgen 6 mei 1945 bracht ik

met myn vriend Arend Bos een bezoek
aan de grote gcschutsbunkcr rechts van
de Strandweg, yóór die bunker was een
zonneterras aangebracht en in het mid-
den daarvan smeulde nog een houtskool-
vuurtje, waarop een grote pot gort met
rozynen stond te sudderen. Alles bleek
verlaten en alles wees er tevens op, dat
de aftocht van de bezetting van deze
bunker in grote harst had plaats gehad.
Er was geen Duitser meer to bekennen.
Ondanks het feit, dat de lopen van de
geweldige kanonnen nog dreigend naar

Een «oonlnmkcr in bel Koslvciloronpark

incl lidreUlicliik RcriiiRp Itostcu <imi;c-

bouitd tot vakant ie-l)unker.

zee gelicht waren, ademde alles Mede cii

rust, want hol wa.s een praditme, wnnue
xoorjaaisdng. Wc deden on.s lepoed mm
do lekkcniy, die on.s hiei /o iii.iar ncicl

aauBcbodcii. want de laatste niaaiiden

was het in dit opzicJil ROen \elpnt. ge-

weest. De goil met ro/yii' n smaakten

uit.slekciid, maai we lealiSLeicieii ons

daarbii «cl de welhaast o'ive/eiilyke

sfeer on maai heel mueilnk kunden «e
het als een nerkelykhcxi iiiiiiv.iaidcn.

dat aan de jarcnlanR "eduiiul hebbende

spamiing. ellende en \errinel. uu plolhc-

lliig een einde uas Bekomen
Dal we ons dienden over te schakelen

naar het werk van viede en n-edcror-

bouw. Dat we geen ang.sl meer behoefden

te hebben voor hen. dic ntiR Jo kort Be-

leden onze vijanden w.iieii Het klinkt

misschien wat vreemd, wanneei ik zeg.

aal er toch een zekere heiiiiweo was naar
de afgelopen Jaren, waann — ondanks
steeds loerende gcvtiieii — zulke hechte

banden waren gesmeed, jnren, waarin we
leerden, op elkaar aan ie kunnen, te hel-

pen en elkaar by te slaan.

Die bezettingsjaren, die we betiekkclijk

zonder kleerscheuicu rioorkwameii. ble-

ken achteraf bezien, on/e slechtste Jaren
nog niet en van grote waarde te ziiii ge-
weest voor ons verdere leven, dat een le-

ven word van wederopbouw, na oen pe-
riode van geweld en veriiiclini;.

C. Kuyper si.

tl
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Watvoorhypotheek?

Voorhoeveel?

Overwe

objekt?

Hoevee

rente?

Voor een verantwoojü advies bent u

hier van harte welkom!

Rabobank Q
de bankvooriedereen

HEEMSTEDE; ZANDVOORT:
Binnenweg 67, telefoon 023-287650 Grote Krocht 34-36
Zandvoortselaan 179 Telefoon 02507-6941
Wllhelmlnapleln 21
J .V. Goyenstraat 20
Amstellaan 9

OPENINGSUREN KANTOREN:
maandag tjn. vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-16.30 uur, .openingsuren Amstel-
laan 9: woensdag en vrijdag van 14.00-16.30 uur. Alle kantoren zijn ook geopend
op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur.

>

WOONMARKT
uit onze tapijtmarkt I

SENSATIE:

BERBER TAPIJT
(zuiver scheerwol) 400 breed (gratis gelegd) per meter ^.

DIT KAN ALLEEN WOONMARKT

meubelen - tapijten

„woonmarkt
Koudenhorn 40-42, bij de Catharijnenbrug en Koepel, Haarlem (buslijn 77). Tel. 023-322125

(incl. BTW)AMCn Pacer v.a. 1 7995,-

Automobielbedrijf B. Van HOUtCn
BLEKERSVAARTWEG 14 HEEMSTEDE TELEFOON 023-283504

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

koUektie echte DAMESKONFEKTIE,
. óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keaze.

KLEINE HOUTSTRAAT 11— HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

p?'*''" '*^;V^;

DE BLAUWEmS
Antiek en curiosa

OVERWIN DIE
DRCIMPELVREES

snuffel eens rustig in ons
oergezellig zaakje rond.

Ook voor u Is er zeker iets bij.

KLEINE HOUTWBG 35
TELEFOON 313359

Ook 's avonds en in de

weekends van harte welkoml

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-

werend, zakken vaa 50 Itr

± 23 kg, prijzen incl. BTW
en franco huis.

3 zakken ƒ 16,55 p. zak
5 zakken ƒ 15,75 p. zak
10 zakken ƒ 14,45 p. zak

Grote korting op dleren-

voedsel en -benodigdheden

tfOGGER
Scliinkelkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516.

üit ontzag voor uw lange

armen liebben wU
OVERHEMDEN MOVWL. 7

in voorraad. Zelfs het gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwt)! ook dat
extra Imoopje niet vergeten ,

is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINOS
tieren- en juniormode,
Hoofdstraat 178, Hillegom.

BIJ BOLLE - NOG STEEDS
MEUBELBËKLEDINGSTOFFEN

, MEEK DAN 300 SOORTEN
VAN EERSTE KLAS FABRIEKEN.
VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS,

Geen verkoop op stalen,
alles zo van de roL

0.a. RDSCORD 150 br. 17,90 p. m.
Tientallen soorten franje, maraboe,

sierband, agrement, koord, kwasten enz.

BIJ BOLLE- VELOURS
pracht kwaliteit in 33 kleuren.

MET 50% KORTING
Enorme keuze in damast, linnen, satijn,

cretonne, dobby e.a. gordijnstoffen ver onder
de prijs.

KOM KIJKEN EN OVERTUIG V.

. Zijlstraat 83 b/d Gr. Markt, Haarlem.'

/

.-'-'

V.'-.. X, :' „. v'' . li-i'

Heeft u de zon in uw hoofd, en uw vrouween mooie tuin beloofd,

of een balkon op de zon, en een plantenbak in huis. Ook hier zijn

wij in thuis. Een

BLOEMENSCHAAL
40 cm doorsnee, opgemaakt en wel
Wie trekt ér aan de bel?

19.75

AFRIKAANTJES o En
10 Stuks a W 1#M

VIOLEN pe. 4.50
AGERATUM 10 stuks 4,50

GERANIUMS hang en staan 10 s't. . . 25,-

LOBELIA'S 10 stuks 3,50
Tevens graszaden, zwarte grond, biels,

potgrond, tegels enz. vindt u ook bij ons b.v.

ZAK COMPOST 6,25

GRINTTEGELS v.a 3,75

PATIO BLOKKEN alle kleuren 3,75

ALLYSUM 10 stuks a

MADELIEVEN grootbloemig 10 st.

PETUNIA'S 10 stuks

SALVIA'S 10 stuks

VLIJTIG LIESJE 10 stuks voor ..

IJSPLANTJES 10 stuks

3,50

2,50

5,50

5,50

5,50

3,50

Plantje voor Moeder, bloemetje voor haar
wij staan voor u klaar.

TULPEN bos 1,-

HANGPLANTEN v.a 1,50

BEGONIA'Sv.a 1,25

CACTUSSEN EN VETPLANTJES zijn In, voor

FRANSE GERANIUM .

KAAPS VIOOLTJE v.a.

POTCHRYSANTEN ...

1,25
heeft u bij ons een begin.

Accubakken, hangbollen, bloemstukjes, plantenb'akken en keramiek (enzovoorts Is overbodig

als u komt zelfs niet nodig),

TUINBEDRIJF „FLEUR"
RAMPLAAN 24A TELEFOON 24 34 82 HAARLEM-WEÖT
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Zeilwagenrace op winters strand

HOBIE CATS OP ZEE
ZAUDVOORT — Onder niet bepaald
ideale weersomstandigheden- heeft ie
toatersportvereniging Zandvoort za-,

terdag en zondag seihveAstrijden ge-

houden voor ,hobie cats. Eek type

katamaran, die enorm in trek is 'bij

het zeilersvolk. 'De een na de ander
verkoopt zijn zwaardboot en schaft

zich een hobie cat aan', zegt toater-

sportvereniging Zandvoort-voorzitter
Jan Detitekom, sinds dit jaar met
nog zestien Zandvoortse todterspor-

ters eigenaar van zo'n snelle twee-
drijver.

Een van de voordelen van.de hoble
cat zUn de,a-synietrisdie dryvers, die

een zwaard onnodig maken, 'Het Is

een uitstekende brandlngboot' zegt
Jan Deutekom, die de voordelen
Voorts ziet in het lichte en dus snel

en gemakkelijk hanteerbaar mate-
riaal. Kwetsbare delen heeft het

'

schip niet, dat noch vol water kan
lopen, noch kan zinken.

De gelegenheid om de boot op vei-

ligheid te testen hadden de veertig

zeilers het afgelopen weekend, toen
de watersportvereniging Zandvoort
de eerste wedstrijden organiseerde in

een serie van viJf, die meetellen om
het nationaal kampioenschap in de
veertien en zestien klasse. Elke
maand worden hobie cat wedstrijden
gehouden. Na Zandvoort komen
Noordwijk, Katwük, Schevenlngen en
Hoek van Holland nog aan de beurt.

Ingekort
Het weer zat de veertig zeilers, waar-
onder gastzeilers uit België, Frank-
rijk, Duitsland en Amerika, ijiet mee.
pe drie op zaterdag geplande wed-
strijden werden beperkt -tot twee,

omdat tijdens de tweede wedstrijd de
wind plotseling ging liggen en- de
stroming in de Noordzee de overhand
kreeg.

Zondag waren de omstandigheden
evenmin ideaal. Een stevige brifes,

geen zon en een onrustige zee met
een temperatuur van negen graden
Celsius maakte een langdurig ver-

bluf zo vlak boven de wateropper-
vlakte scherend nu niet bepaald tot

een pretje. De kou scheen de zeilers

overigens niet te deren, want zondag
\ wilde men driemaal starten.

En waarom ook niet, want, zo vertel-

de ons een Zandvoortse deelnemer:
'Van de kou merk je niets op het wa-
ter.\We zitten lekker warm la het
rubber pak en je bent konstant be-
zig. Je krijgt het pas koud als je weer
op het strand loopt'.

Tien jaar
De wedstrijden met de in Australië

uit de surf-plank ontworpen hoble
cats waren de eerste van een groot
aantal wedstrijden die de watersport-
vereolglng Zandvoort dit 'zomersei-
zoen voor de Zsindvoortse kust orga-
niseert. De onderlinge wedstrijden
worden gehouden op 19 mei, 1 en 22
juni, 10 en 31 augustus en de slot-

wedstrijden op 14 september. Op 18

mei vindt het traditionele admiraal-
zeilen naar de politiepost in de Ro-
tonde plaats. Voorts vermeldt het
•zeilprogromma- op 31 mei de toy-

klasse en op 1 Juni de 4.45 en 4.85,

terwijl op 31 augustus de Europa-

klasse aan bod komt.
Op 28 en 29 Juni neemt de water-
sportvereniging Zandvoort deel aan

. de jaarlijkse zeilwedstrijden voor ze-

ven verenigingen, die dit jaar in

Noordwtjk worden gehouden. Het
volgend jaar als de watersportvereni-
ging tien Jaar bestaat worden deze

wedstrijden in Zandvoort gehouden.

Zeilwagens

Op het programma staan echter niet

alleen zomerevenementen. Het ligt in

de bedoeling van de watersportver-

eniging Zandvoort om de komende
winter races te houden op het strand

met zeilwagens. Voorzitter Jan Deu-
tekom: 'De zeilwagen komt erg in

trek. in onze vereniging zyn al ver-

scheidene leden die zich in de Winter
gaan toeleggen op het zeilen met wa-
gens. Wedstrijden met zeilwagens
zien wij dan ook als een welkome
onderbreking van het voor onze ver-
eniging rustige winterseizoen'.

Nog een nieuwtje van de watersport-
vereniging Zandvoort was zaterdag

'"j'*?*'i'H'ï'?'"'"v',r'
'' ''i.';"i'''v;

en .zondag de ingebruikneming van
de starttoren.

Het was de eerste keer, dat er niet
gestart werd vanaf het terras van
het klubgebouw. Achter het klubge-
bouw bevindt zich sinds kort een
eveneens op palen gezette starttoren,

van waaruit men een groot gedeelte
van het parcours kan overzien.

De totaaluitslagen na vijf starts In

het afgelopen weekend zijn: . .

Hobie ,cat 16 (beniand met twee zei-

lers vanwege de op de boot aanwe-
zige tok): 1. V. d( Burg 8,75 pt.; 2.

Smakman 9,50 pt.; 3. Dieben 12,75

pt.; 4. Hennink 16 pnt.; 5. Eisenbur-
ger 18,75 pt.; 6. Boesaart en Schui-
tema beiden 20 pt.; 8. v. d. Wal 21

pt.; 9. Minnekus 33 pt.; 10.'Dorsman
34 pt.

Hobie cat 14 (voét):

1. Èuet 4,25 pt.; 2, Dlnsdael 9,75 pt.;

3. V. d. Marel 12 pt.; 4. Golischalk
16,75 pt.; 5. Bouron 19 pt; 6. De
Bakker 21 pt.; 7. Ledru 27- pt.; 8.

Bossink 29 pt.; 9. M. v. d. Boogaard
en Van Duimen beiden 43 pt.; 11.

Lange 47 pt.

Scherend vlak boven een woelige Noordzee, 'n genot voor de Hobie cat.zeiler

DE SCHOTSE
Hoofdweg 581, Hoofddorp.
Telefoon 02503-4141.

Toeleverine- en
loonopdrachtbedrijf:

• BODTBEWGRKIMG
• ESSEMBIiAGE
• VERPAKKING
• KARTONNAGE
• METAAI.BEWERKING

(gespec. in zetwerk tot max.
3000 X 2,5 oin».

Microvoetbal
Zaterda? 10 mei
2C NRM-TZB 2-0; 2B Sporting-OSS-
DSV 2 3-3;.lB DVS-Kopertjes 2-15; 2B
Colpitt-Pluïnbers- 0-3; 2A Steegman-
Raadhuis 9-1; 2C NMB-Soharrekoppen
3-3; 2A Lotus-Bouwes 10-3.

Maandag 12 mcl ,

2B Politie 2-Handbal 2-5; 2B Duyster-

ghast-Beprox 3-2; 2A Postlljon-Sportsch.

Buchel 2-3; 2C Sandevoerde-Luyks 0-1;

2C Chhi-Chln-REA 1-1.

Dinsdag 13 mei
IA Luiten-Politle 3-7; IB Pim Janssen-
Dinky Stars 5-1; IB Sauna Buchel-Lelco
Boys 2-6; IB Rlnko-Juttersbai 2-2; IA
Renout-Riemersma 5-5.

IB Kopertjes-Plm Janssen, 14.10 uur
2B Plumberè-Reprox, 15 uur

Dinsdag 20 mei
IB Dinky Stars-Jutters bar, 19 uur
IA Sporting Club-Polltie, 19.50 uur
2A Aleichem boys-Steegman, 20 40 uur
IA Beursbengels-Rlemersma, 21.30 uur
IB Pim Janssen-Sauna Buchel, 22,20 uur

Woensdag 21 me)
IB DVS-Leico boys, 19 uur
2C TZB-Scharrekoppen, 19.50 uur
2A Postiljon-Nutsspaarbank, 20.40 uur '

2A Sportsch. Buchel-Bouwes, 21,30 uur '

2B Duysterghast-Handbal, 22.20 uur

Zandvoortse Programma

bridgeclub
ZANDVOORT^ Na de tweede wedstrijd
van de vierde kompetitie van de Zand-
voortse Bridgeclub staat in de A-lljn aan
de kop het koppel de By-Vulsma met
117.41 pet, in de B-HJn het dameskoppel
Stor-Vallo met 117.26 pet en in de C-lUn
fam; faardebek met 118.93 pet.

De ZBC neemt ook deel aan de sportuit-
wlsseUug met Doetinchem. ' «

VrUdag 16 mei
IA Sauna BUohel-F'.iko, 19 urn-

IA Boedha caub-spcrting Club. 19.80 uur
2A Aleichem boys-Bouwfes, 20.40 uur
IA Beuisbcngels-Snoopy, 21,30 uur
IB Rtemersma-Lulten, 22.20 tiur

Zaterdag 17 tnci

2B DVS 2-Handbal, 10 uur
IB DVS-Dinky Stars, 10.50 uur
2B Sporting OSS-Colpitt, 11.40 uur
2C Luyks-Chla-Chln, 1230 uur
2A Sportsch. Buchel-Steegman, 13.20 uur

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4365.

HANNIE SCHAFTSCHOOL DE BESTE PAPIEREN

Zaterda
ZANDVOORT — Het eerste door Zand-
voortmecuwen afdeling hat^dbal georga-
niseerde ' haodbaltoemooj voor . Zand-
voortse basisscholen werd zaterdag ge-
kenmerkt door grote krachtsverschillen.
De meisjes van de Hannie Sohaftschool
lyerden ongeslagen kampioen. Zü scoor-
den zevenenveertig maal, terwijl daar
tegenover slechts veertien tegendoelpun-
ten stonden. De Beatrixschool zal voor
het volgend jaar goed moeten trainen wil
men niet opnieuw op de onderste plaats
eindigen. Van de vijf wedstrijden werd er
niet één gewonnen. In totaal negenen-
twintig maal moest de keepster de bal
uit het net halen en dat terwijl haar
ploeg slechts drie maal tot scoren kwam.
Ondanks de eerste plaats gaat de wissel-
beker nog niet naar de Hannie Sohaft-
school. Afgewacht moet worden wat de
Jongens zaterdag presteren. De punten
die de meisjes vergaard hebben worden
opgeteld bU het aantal punten van de
Jongens en de school met het meest aan-
tal punten mag zich zaterdag om kwart
over vier schoolhandbalkampioen van
Zandvoort noemen. Dan worden name-
lijk de prijzen uitgereikt op het handbal-
terrein van Zandvoortmeeuwen, gelegen-
binnen het circuit.

Weinig interesse
Een teleurstelling voor zowel de .organi-
satoren als de speelsters was zaterdag de
geringe belangstelling van de ouders. Het
gebrek aan interesse was vooral jammer
voor de finalisten. De laatste wedstrijd
immers moe.st de beslissing brengen,
want zowel de Hannie Schaftschool als
de Plesmanschool hadden het maximum
aantal punten weten te halen uit vier
wedstrijden. Het was tenslotte de Hannie
Schaftschool, die de 'zegereeks tot aan

' het eind van het toernooi voortzette. De
meisjes van de Plesmanschool werden
verslagen met 6-3.'

BungaloM tenten
Behalve de belangstelling van de ouders
liet ook de akkommodatie op het hand-
balterrein van Zandvoortmeeuwen te

wensen over. Van de twee beschikbare
velden kon er slechts één worden ge-
bruikt, omdat men niet beschikte over
kleedruimtes voor vier ploegen. Om toch
zoveel mogeiyk onderdak te kunnen bie-
den aan de zes scholen waren enkele
bungalowtenten langs de velden opgezet.
Over dit ongemak zit Zandvoortmeeuwen
voorzitter afdeling handbal Jaap Brug-
man niet in, want zo zegt hU: 'Het bevalt
ons hier op het nieuwe terrein uitste-
kend. De velden voldoen bijzonder goed
en in de toekomst zal- de akkommodatie
ook wel beter worden, want op dit punt
is ons ook van gemeentewege al hulp
toegezegd'.

De uitslagen: Oranje Nassau-Beatrix
2-0; Nicolaas-Hannie Schaft 3-13; v. H.
Goedhart-PIesman 1-2; Haimie Schaft-'
Oranje Nassau 10-1; Beatrix-v. H. Goed-
hai-t 0-7; Nicolaas-Plesman 3-5; Beatrix-
Hannle Schaft 2-11; Oranje Nassau-
Plesman 2-8; Nicolaas-v. H. Goedhart
0-8; Beatrix-Plesman 0-7; Oranje Nas-
sau-Nicolaas 3-5; Hannie Schaft-v. H.
Goedhart 7-5; ..Beatrix-Nicolaas 1-2:'

Oranje Na&sau-v.' H, GÓeShart 0-7; Han-
nie Sehaft-Plesman 6-3.

Eindstand: 1. Hannie Schaftschool 10
pnt.; 2. Plesmanschool 8 pnt.; 3. Van
Heuven Goedhartschool 6 pnt.; 4. Nico-

1,1.JLdJ-t/

laasschool 4 pnt.; 5.'Oranje Nassauschool
2 pnt,; 6. Beati-ixschool O pnt.

De wedstrijden voor de jongens bcgiimen
zaterdagmorgen om tien uur en duren
tot tien over vier.

Baan
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

Tennisclub

Zandvoort
Uitslagen zondag 11 mei: Zandvoort 3—,
Metselaars- 3 2—2 (afgebroken wegenS'
regen), Dash '35 1—Zandvoort 2 2—5,
Leusderpark 2—Zandvoort 3 0—8, Zand-,
voort 4—Hoogerhelde 3 3—5, US 2—
Zandvoort 5 1—7, Zandvoort G—APGS
2 7—1, NFC—Zandvoort 7 2—6, Zand-
voort 2 (Jeugd)—^Martinus 1 2—6.

Formule 5000
int topper

pinksterraces
ZANDVOORT — Te midden van het internationale Kormule 5000 ge-

weld dat maandag 2e Pinksterdag om 14 uur onder de startvlag zal

doorschieten bevinden zich drie Nederlanders,

Als fiekendste van de drie is wellicht Eoelof Wunderink, de enige Ne-

derlander diè op dit moment alttief is in de Formule I racerij en zich

: door een .klein ongelukje afgelopen week in Monaco niet ken plaatsen

bij de 18 rijders die daar van start mochten gaan,
• In deze Formule 5000 race vinden wij Wunderink in een Chevron B 24,

een auto uit de Tony Dean-stal. Leen Verhoeven komt aan de start

met een Lola T 330 van Chris Oatcs, waarmee hij sinds het begin van

het 5000 seizoen aktief is. De derde Nederlander in dit internationale

- veld is Boy Hayje, die zich zal presenteren in de IWarch van llezcmans

- Bacing. '
t

Programma
Trogranima zaterdag IG mei: Zandvoort

1—Metselaars 3 12 uur.

Boy Hayje maakte bij zijn eerste race op

zolder een bijzonder goede indruk met
deze March: Toine Hezemans heeft dan
ook zeer Roede verwachtingen van de^e

Icombinatic in de Formule 5000 raccril.

Onder de rijders (iie aan de start zuUe-.i

Sabotage stond sukses niet in de iceg

Puzzelrit door
Zandvoorts duinen
ZANDVOORT — Op Hemelvaartsdag
organiseerde de Zandvoortse Rijvereni-
ging haar eerste puzzelrit,

Darik zy het fraaie weer en het enorme
enthousiasme, waarmede de 28 equipes,

waaronder enkele deelnemers van na-
burige maneges, deze J-it reden, werd dit

evenement een groot sukses.

Daar zich vele kinderen hiervoor hadden
opgegeven, welke echter alleen onder
gelelde van een oudere mochten deelne-
men, werd het een ongedwongen en
sportlef gebeuren, doordat vele senior-

leden zich spontaan aanboden, om een
jeugdige amazone of ruiter onder hun
hoede te nemen. \

Voor de deelnemende equipes werd het

een bijzonder leerzame rit, daar zich

onder de 14 opdrachten welke moesten
-worden uitgevoerd, vele vragen op het
gebied van de rultersport bevonden.

Zeer verheugd was htj over de^ grote

deelname, daar de baten van deze puz-
zelrit en de tombola besleed zouden wor-
den aan de aanschaf van een stencil-

machine, waarmede dan een vereni-

gingsblad m eigen beheer gemaakt kan
worden.
De wiimaars zijn:

1, equipe no, 23, mej, C, de Lang (sen.)

- Hans Bos (jun,) 44 punten; 2, equipe
no, 15, D. Eckels (sen.) - Annelte Her-
warth (Jun,) 43,5 punten; 3, equipe no, 3

mevr. C, Douma (sen,) c:i C, Douma

™|;'i;|iiiif'ifi;irii'iii»iii"iM'-ii" » i j
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(sen,) -41 punten; poedelprijs equipe no,
' 21', P, Córnelissen (sen,) en mej. Henscn
(sen,) 3,5 punten.
Het bestuur van de Zandvoortse Rijver-
eniging zal in de komende weken nog

'een dag speciaal voor de kinderen orga-,

niseren, waarbij verschlUende beheii-

digheids-spelen op het paard op liet

programma staan. Verder zal indien do
hiervoor benodigde medeH-erking i'er-

leend zal worden, een lilm^vond worden
samengesteld, welke in het leken van de
rultersport komt te staan.

rit", ',';',',,ti''",*n-ii;

Slrikvraag
'JZ

Teneinde aan deze puzzelrit een bijzon-

der tintje te geven, had het bestuur van
de Zandv. Rijver, onder 't motto 'Houdt

uw duinen schoon' een strikvraag inge-

last, welke besbond uit het aanbieden

van een toffee. Het was de bedoeling,

dat de wikkel hiervan na afloop van de

rit bU de jury-tafel werd Ingeleverd.

Daar de deelnemers hiervan niet op de

hoogte waren, was het toe te Juichen,

dat hei aantal Ingeleverde wikkels zeer

groot was. Gelukkig -vielen hierdoor juist

op dit onderdeel maar weinig stralpun-

ten.

Manegehouder Ben Rückert en zUn in-

strukteur Joachim Tim zorgden ervoor,

dat de paarden in een snel tempo wer-

den opgezadeld, en op 'tijd hun natje en
droogje kregen.

^f J!!r'«^' 395^1^ '""««^ ^ **"

Sabotage
Jammer was het echter wel, dat enkele

jongelui het zo nodig vonden om vlak

voor de start de kontrole^ en aanwij-
zingsbordjes weg te halen of om te

draaien. «

Hierdoor dreigde dit evenement te mis-
lukken, maar door het snelle optreden

van een der bestuursleden, de heer G.
V. d. Storm konden de eerste equipes

toch zonder veixiere Incidenten van start

gaan.

Op zaterdagavond 10 mei vond tydens
een druk bezochte feestavond de prijs-

uitreiking plaats, waarna een tombola
werd gehouden.
Voorzitter C. de Krijger dankte .allen die

aan het welslagen van deze dag hadden
meegewerkt, waarbij hU mededeelde, dat
in het komend najaar wederom een puz-
zelrit zal worden georganiseerd.

'Tl. nl)""" "1 rr',ii}i)7 ;"'.it|jt.j,)it«it)!»H8H ijj),.ifi

komen, komen we klinkende namen lo-

gen van o,a. Peter Gethin, laii A.shley,

Ted(iy Plletle, Tony Dean, David Puvlcy.

Chris Amon en Tom Eelso. Allemaal na-

men die hun sporen in de Formule öOOfl

racery al hebben verdiend en nog stecd,s

verdienen.
Dat de Formule 5000 racerij levensvat-

baarheid heeft, werd in de afgelopen ia-

ren met overtuiging bewezen. EegoJ-men

werd in 1969 met in door.snee wagens die

rechtstreeks afgeleid waren van de V'nr-

uiule I cp nu is men bezig met hel ze-

vende seizoen.

De namen van de Europese kampioenpn
zeggen voldoende: Peter Oethin (2x),

Frank Gardncr in 1971 en m 1972 Gij,s

van Lcnnep, 1973 de Belg Teddy Pilette

en in 1974 Bob Evan.s. welke laatste nu
aktief is in de Forniuie I bü BRM,

Nieuwe motor
De naam Formule 5000 is afgeleid van de
limiet die is getrokken voor de cylinder-

inhoud van de te gebruiken motoren, In
principe komt het er op neer dal tic

Amerikaanse motoren de voorkeur heb-
ben. In de praktijk wordt de Formule
5000 ovei-heej'.st door gebruik van Che-
vrolet V8 motoren. De bekende opvoe.-
specialisten o a, Alan Smith uit Engeland
en Louis Merand in Zwitscrlana j-icDDcn

zich tot nu toe bezig gehouden met
Chevrolet motoren. De voovschvitten %an
de Formule zorRden dit vooi-jnar voor

een regelrechte voi-rn.ssiiig. Eindelijk een
andere motor: de Ford V6, die door Cas-
worth werd gebouwd, Aannuzicn deze
Ford Cosworth V6 tol 3412 cc komt is de
motor uitermate go.scliikt. De ecr&te dir

deze motor gebruikte was de Brit Davul
Purley, Dat deze motor voldeed, bewees
Purley door er dit jaar al een race mee
te winnen.
Stand Europees kampioenschap Formule
5000: 1, David Purley 48 punten: 2. lan
Asliley 40 punten; 3, Peter Gijthm 40

punten.

Ilislorisclic: auto's

Voor lic tweede keer dit seizoen wordl i'i-

ecn race voor Historische Automobielen
verreden. Dat deze race m irck is bij be-

zitters van Hl,'itorische Automobielen be-

wijst het aantal inschrijvingen. Niet min-
der dan 30 coureurs zuilen aan de star'

komen, in de meest uiteenlopende aiito'.s.

De rest van het race programma op de
2e Pink'iterdag bestaat uit een race in de
Formule Ford, Renault 5. Toci waReii.s-

groLp I en II. Formule Vco en Poi-u

Mexico, Oi) zaterdag wordt een race vi-i--

reden t.w, Toerwagon,<i Groep I, boven
1300 cc. 1,start 14,45 uui).

Training 1" mei
10,00-11,00 Formule 5000
11,15-11,35 Gi-ocp I boven 1300 cc

11,45-12,05 Formule Ford
32,15-12,35 Renault 5 Gordiiu

PAUZE
13,05-1.1,25 Formule Vee
13,35-13,55 Groep II -|- IV-
14,05-14,25 Hi,stoi-i,scIie automobielen
14.45-15,20 RACE Toonvuscii.s Groep 1

boven 1300 cc

15,30-18,30 Formule 5O00
ll'rdstrijden 10 mei

12.00-12,20 Training Ford E,S('oit

Mexico

* 12,35 Race Formule Fovd 12 ron.
^ 13,15 Race Renault .^ Oei-dini 12 ron.

_i: 14.00 Race Fomiule 5000 30 ron.
i- 15.00 Uace Tnci \va",olis Groep

II IV 12 ron.
' 1,';.40 Hisfni-i8 -ho Automobielen 10 ron.
• 16,2,') Race Poinuilc Vee 12 ron.
2- 17.00 Race Ford Escort Mexico 12 ron.

\li
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Zonneklaar
Onze kollektie zonnebrillen is afgestemd op een zonnige zomer.
Wat ons betreft kunt U de zon uiterst modieus én goed voorbereid
tegemoet zien. Vandaag nog.

een IcoIIefctie die gezien niag worden

A.G. SLINGER, OPTICIEN

Grote Krocht 20a, Zandvoort.
Telefoon 4395.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.
Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

Meer soorten dan een maand dagen heeft.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIEAANBIEDING

GEGRILDE AGHTERHAM 4 or
150 gram NU 150 GRAM 'l^^

PUNTJE SMEERKAAS | ^^Q
19 et. per stuk NU 10 STUKS »"''

GROVE BOERENWORST « qa
PER STUK "ïrw

HEMA
NU OOK ZONDAGS GEOPEND 1

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 21 mei.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — Tel. 31 37 53 - 31 04 57
Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN,

trW TRAP BEKLEDEN?
, vraag advies van uw

specialist.

•T mTERIEDB,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

DESSO
•T INTERIEUR,

Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

UW GORDIJNEN MAKEN7
Komt u eens met ons
praten.

KOIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

•T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT

KÜIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975.

LAMPENOLIE
In 5 geuren ƒ 4,75 p, Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oranjestr. V, Zandvoort.

DéPOSITAIRE MARBERT
Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

•t (kinder) WINRELTJE
heeft füne kleren voor

Wentcrs, peuters, teeners

en grote mensen met
kleine maatjes.

BDoreiveg 1-3, tel. 6580.

züstraat v. d. Kerkstraat.

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten.
Rechtstreeks van fabrleK

met garantie. Bijzonder lage

prijzen.

Martex Holland B.V., Kou-
denhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-3153 00.

Nu ook in Zandvoort:

KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. RITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

SCHOENBOETIEK

HARMS
Diaconiehuisstraat 5A

(zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

Altijd een voordelige aanbieding.

Sinds KoningiMiedag
vermist: gester.

WITTE POES
' met grijze vlek tussen
oren.

Gaarne inl. Scliramm,
telefoon 4999.

Gevraagd:
KINDERMEISJE
voor 2 kind. van 2 en 5 J.

t.m. september, cvt. In-

tern.

J. Paap, Strandpav. 12.

Telefoon 02507-4558.

Voor de vele belangstelling en bloemen bij ons 50-

jarig huwelijksfeest willen wij allen harteiyk be-
danken.

P. PAAP-FELL

Haltestraat 61.

DeTop20
bijvoorbeeld

Een van de vela Jeugdflefsen uit het 1975
programma van Gazelle. Keuze uit verschillende

remsystemen.' Kompleet uitgevoerd, d.w.z. met
verlichting en nog vele andere accessoires.

Tweewielerbedrijf

VERSTEEGE B.V.
Haltestraat 18. Telefoon 4499.

Gazelle fietsen hebben Vredestein banden

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEDTAFUT, o.a. Hatema. Oesso, E.V.T.,
Ploegtapijt enz.

DIVANBEDDEN — STAPElifiEDDEN
MATRASSEN ~- DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKI-EEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Littolemns Krommenie— VUtzeil—
Balatred— TapUlex — Bengafelt tecels.

Alles voor nw woDlng t

Lnzaflex jalonzieën — B»Uutores.

HALTESTBAAT 27-29 —TEL. 2596-3799-4015

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,.

> dat de raad dier gemeente bij besluit van 29

april 1975 op grond van artikel 21 van voren-
genoemde wet heeft verklaard dat voor het
terrein het Vijverpark gelegen nabij de Von-

'- dellaan een bestemmingsplan wordt voorbe-
reid.

Genoemd besluit ligt met een tekening, waar-
op met een rode omlijning het gebied is aan--.

gegeven voor een ieder ter inzage op de ge-
meentesecretarie, bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening.

ZANDVOORT, 2 mei 1975.

De Burgemeester voornoemd,

A. Nawljn.

ADG. V. d. MME
Marisstraat 13a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekledlng
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

J. L M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uvi

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Wericpiaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

TINATIEK
ICruisstraat 2A, hoek Gastbuisplein,

t.o. Balclcer v. d. Werff

WEER OPEN
GROTE SORTERING.
Komt u eens langs?

JE-

SPlCIAAlZAAk

m..

VOGELVOEDERS
Wij h«bben voor u:

Icanarie-, duiven- en
Ijuikenvoer, gemengd
graan, ochtendvoer en
volledige korrels voor de
kippen.

Hooi en stro voor het
konijn en de marmot.
Verder

ALLES VOOR UW
HUISDIEREN

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
BOirWES PASSAGE 17 — TELEFOON 5734

PINKSTERBLOEMEN ZIJN IN!
VOOR FEESTELIJKE DAGEN NAAR

BLOEMENHUIS
VAN DER MEY

(J.BLUIS),

Haltestraat 65,

Zandvoort.
Telefoon 2060.

_Ook voor uw tuin een kleurrijk pakket
planten.

De specialist in al uw bloemwerken.

HERENKAPSALON
HENK V.D. FEER
Diaconiehuisstraat 24, telefoon 3874

Vanaf 3 juni a.s. behandeling

UITSLUITEND VOLGENS

AFSPRAAK.

Wegens vakantie gesloten van
27 tot 31 mei.

WONINGRUIL
evt. koop. A'dam - Zandvoort of Overveen. '

Aangeb. weg. bijz. omst. ben.huis -Watergraafs-
meer, 5 kamers, open haard, Europa keuken,
tuin 8-10 m. (nieuw tuinhuis). Alles pas ge- '

restaureerd.
Gevr. beslist.goede stand Zandvoort.
Br. Oranjestraat 18, Zandvoort.

Bloemenmagazijn „Erica"

vraagt een

JONGE KRACHT
voor de bezorging.

Inl. Grote Krocht 24, Zandvoort.

STENCILWERK

J. SMTSMA
van Lennepweg 75

In jong zakengezin met kleine kinderen
zoeken wij

HULP IN DE HUISHOUDING
Telefoon 3420.

WONINGRUIL
in Anhem aangeb.
l-KAMERFLAT
keuken, lavet, douche,

grote ijox, voor- en ach-

ter balcon, Ie etage.

Huur pl.m. ƒ 150,— p.ra.

Gevraagd:
FliAT OF HmSJE
in Z'voort. ,

Tel. 085-611793, IJssellaan

691, Arnhem of 02507-7177

na 18 uur.

Vermist sinds Imei:
SNUFKIE
middelgr. kortharige wit-

belge hond, rosé neus.
Heeft u haar geiden? a.u.b.

bellen 023-316966.

lADIATOR
IROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

Restaurant La Reine
Kerkstraat IS. Telefoon 2253

vraagt voor direct:

buffetmeisjedlagdiensO
ervaring niet vereist.

vrouwelijke schoonmaakhulp
voor 3 ochtenden per week.

in gezin met Jonge kinderen
zoeken wij

VAKANTIEHULP
Telefoon 3420.

NETTE WERKSTER
GEVRAAGD
Telefoon 3420.

Jongeman zoekt
VRIJE WOONRtimTE

Telefoon 02507-4908.

Te koop prima
VESPA CIAO ƒ 150r
incl. verzekering.

Brederodestraat 39.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDBEPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 316092.

G. KOL
Schuitéïigat nat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Aato - Brand - Leven

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDbENlUAKEB

J. VAN DEN BOS

BUderdilkstr. 6. Tel. 3796.

Te koöp
aangeboden
in ^andyport

L'AMISTRAAT
WOONHUIS MET ACHTERPLAATSJE, ind. beg. gr.: hal, rustieke'
woonkamer met balkenplafond en schouw, keuken, toilet, ie verd.:
3 slaapkam. met vaste wast.

Vraagprijs ƒ 68.500,-^

DR^MEZGERSTRAAT
HOEKWONING MET GARAGE, kleine tuin, cv, gas. Ind. beg. gr.:
gang, toilet, keuken, kamer-en-suite. ;ie verd.: 2 gr. slaapk., 1 kl,
slaapk., kitchenette/douche. 2e verd.: 2 slaapkamers, berging. Incl.
vloerbed., vitrage, luxeaflex, wasmachine.

;- .

'
. , Vraagprijs ƒ 122.500,

—

MATTHIJS MOLENAARSTRAAT
geheel gemoderniseerd RUIM WOONHUIS, met voor- en achtertuin
met zonneterras op het zuiden, cv. gas, boiler en stenen schuur. Ind.
beg. gr.: entree, gang, toilet, woonkamer, eetkeuken. Ie verd.: 3 slaap-
kam., douce en 2e toilet. 2e verd,: 1 slaapkamer en bergruimte. Incl.
vloerbed. en vitrage.

Vraagprijs ƒ 137.000,—

PATRIJZENSTRAAT
zeer RütM MIDDENHUIS in blok van drie, met voor- en achtertuin
en zonneterras, schuur en achterom, cv. olie, gelegen nabij duinen.
Ind.: beg. gr.: hal, gang, kelderkast, toilet, woonkamer (± 40 m2),
moderne keuken met vaatwasmachlne. Ie verd.: twee grote slaapkam.
met balkons en 1 kl. slaapkam., badkamer met ligbad, afzonderlijk
2e toilet. Veel bergkasten. 2e verd.: 1 gr. en 1 kl. slaapkam. en berging.

Vraagprijs ƒ 167.000,—

FAZANTENSTRAAT
HALF VRIJSTAANDE VILLA met royale tuin, cv. gas, dubbele garage^
totaal grondopp. 433 m2. Ind. beg. gr.: hal, toilet, kelder, woonkam.
met open haard, moderne keuken. Ie verd.: 2 ruime slaapkam. (1-met
balkon), 2 kl. slaapkam., douchekam., veel bergkasten. 2e verd.: be-
vloerde zolder. Incl. stoffering. i

.

Vraagprijs f 187.000,—

FRANS ZWAANSTRAAT
MODERN HOEKHUIS (2 onder Ifkap) met voor-, zij- en achtertuin,
cv. en dubbele garage, schuur. Ind. beg, gr.: hal, toilet, woonkamer,
moderne woon-eetkeuken, Incl. wasemkap, electr. fornuis en electr.
boller. Ie verd.: 3 slaapkamers met vaste wastafels en ingebouwde
kasten, moderne badkamer met Ugbad en 2e toilet, zolderverdieping
met 2 vertrekken. Inclusief stoffering.

Vraagprijs ƒ 265.000,—

THORBECKESTRAAT
3-KAMER MAISONETTE, gelegen nahij zee en centrum v/h dorp.
Indeling Ie et.: hal, toilet, woonkam, keuken, 2e et.: 2 slaapkam.,
douchekamer. 3e et.: zolderkamer met wastafel. Incl. meubll. en stof-
fering. >

Vraagpriji f 95.000,—

MAKELAARDIJ O.G.

NS E
KANTOOR ZANDVOORT

Kostverlorenstraat 115

Tel. 02507-2614

KANTOOR AMSTERDAM
J. Vermeerplein 3

Tel. 020 - 79 26 15

AANKOOP/VERKOOP — HUUR/VERHUUR — TAXATIES

HYPOTHEKEN — ADMINISTRATIE — ASSURANTIËN
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£671 uur lang mochten de Surinaamse vrouwen zich uitleven op de Grote

fCrocht. y

~

Geen straatbeeld van Paramaribo, maar van Zandvoort op S mei 1975.

Fotowedstrijd voor de vrouw

De leden van de folklorevereniging 'De Wurf' amuseerden zich opperbest tijdens

de Surinaainse happening.
i

GEBOliH''!:
Wiüeiiiina Dcbora Mariska, dochter van
A. J. en W. D. Schreurs.

(buiten do Écmccnte)

Amber Carolien Jpanne, dochter van
H. J. en A. M. Ampnde.
Joukko Koon van E. en M. B. Onel.

Gcrbrand zoon van N. H. A. en Y. Ni-

colaas
Mario zoon van A. P. M. ra E. W.. Zant-

voort ' -•,

Nicolcttc Sandra dochter van G. en R.
M. A. KoetRier
Ollvcr Robert zoon van F. B. en A. E.

Hoven
Mischa zoon van N. en O. IVt. van Berkel.

ONDERTROUWD:
E. Everon en C. P. Driesen
J. H. van Boekcl en J. Bik
H. C. Rnspoort en J. J. Malady
Fr. B.\M. Dicbcn en V. Adegeest
L. G. Lever en K. C, IJsseling

M. van Vlerzen en P. Ledegang
Kr. KerUman en W. M. van SteUn
Fr. A. van Bommel en H. Popma

GEHTJWP:
Fr. W. Oberschoidt en M. Stèegman
P. Fleors en Y. H Chr. Visser

Pr M. Kinneging en A. C. Kool
OVEHLEDEN (bulten de gemeente)

:

J. T. Dusseliee, 75 jaar
J. C. van Meurs, 53 Jaar

NED. HERVORMDE KERK
10.30 uur ds.- C. Mataheru. Jeugdhuis

10.30 uur: Jeugdkapel.
GEREFORMEERDE KERK
9 uur Opnamedlenst radio Bloemendaal,

voorgaiiger ds. L. J. Boeylnga. 19 uur ds.

J. J. A. 'de Boer te Haarlem.
NED. PROTESTANTEN BOND
10.30 uur Pinksterwydlngsdienst verzorgd

door eigen leden. •

ROOMS KATHOUEKE KERK
Zaterdag 1950 uur en zondag 11 uur vie-

ringen in de St. Agatha. Zondag 9.30 uur
viering In de O. L, Vrouwe Sterre der
Zee.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging Madoerastraat
1, Haarlem-Noord, zondag 9.30 en 16 uur,
woensdag 20 uur. ,

NED. CHR. B.OND
Vt rloplg geen samenkomsten In hutze
'Pniël'. Nadere Inlichtingen tel. 4778.

JEHOVA'S GETCIGEN
Inlichtingen D. v. d. Pluim, ParadUsweg
16, tel. 6812.

^

VOLLE EVANG. GEMEENTE
ledere dinsdag 20 urn- £..menkomst it

geitouw Brugstraat 15.

HAARLEM — Vrouwen fotograferen

veel minder dan mannen. Dat blijkt uit

een onderzoek, dat onlangs is gehouden.
Er zijn 3,7 miljoen fotokamera's in ons
land. Daarvan wordt eenderde deel, dat
is ongeveer 13 miljoen toestellen, het
meest door de vrouw gebruikt.

Een begrijpelijke vraag is: hoe zou dat
komen'? Deskundigen zien er twee oor-

zaken voor. Allereerst fotograferen we
nog te vaak slechts tijdens vakanties en
feestelijke gelegenheden. Gelegenheden,
waarbij de Jnan meestal de foto's maakt.
Boeiende alledaagse gebeurtenissen,

waarbij , de vrouw de beste fotokansen
Kéeft, wjrden nog te weinig benut. En'
dat komt óók een beetje — en dat is de
tweede oorzaak — omdat veel vrouwen
een fotokariïera 'nogal technisch' vinden.

iMlsschlen was dat 'i'roeger terecht, maar
met de moderne cassettekamera's is pro-
.bleemloos fotograferen mogelijk.

'De-vrouw-en-foto-van-het-jaar' is een
fotowedstrijd, die nu eens speciaal is

georganiseerd voor de vrouw. Om vrou-
wen te stimulei'en de kamera te pakken
en foto's te maken van een door haar-
zelf te kiezen onderwerp. Foto's, die ze

vóór .15 oktober 1975 kan inleveren by
'haar eigen totohandelaar en die mee-
dingen in de landelijke fotowedstrijd,

waarin, voor • ƒ 10.000,— aan aantrekke-
lijke pritjzen is te winnen. De juiy, die

alle foto's beoordeelt en de beste uit-

kiest, bestaat uit Sonja Barend, Martlne
Bijl, Tiny Carmiggelt en Maartje van
Weegen.

Bovendien doen alle foto's, welke worden
Ingeleverd bij: Foto Federmann, Eivlé-

radrecf 9, Haarlem mee aan de 'beste

van de maand'-aktie. Tijdens deze aktie

zal elke nvaand één inzending worden,
vergroot en een plaats in de etalage

krijgen. De maakster ontvangt deze ver-

Pinksterdienst in

Concertgebouw

Haarlem

groting en dingt natuurlijk nog mee in

de landelijke fotowedstrijd. Alle infor-

matie, alsmede een wedstrijdfolder, ziJn

verkrijgbaar bü bovengenoemde fotohan-
del.

Huisvrouwen

zetten bakker

in het zonnetje
Z.\NDVOORT — AK dank voor de tien-

jarige service aan huis overhandigde

vrUdagavond een aantal huisvrouwen uit

Nieuw-Noord broodbezorger Theo van

Staveren een vcriichtingsornament en

lün echtgenote een bloemstuk.

Het kado was het resultaat van de inza-

melingsaktle gehouden onder bewoon-
sters in de omgeving van de Fahrenheit-

straat. De firma Stuurman heeft een

punt gezet achter de broodbezorging aan

huls in Nieuw Noord. Pogingen van de

huisvrouwen om bakker Theo in de wiJk

te behouden mochten niet baten.

HAARLEM — Op Eerste Pinksterdag —
zondag 18 mei aanstaande — zal In het
Concertgebouw te Haarlem (biJ de.
Grote Markt) een dienst worden gehou-
den met medewerking van de bekende
vokalist Marco Bakker en dominee Tcw-
renvUet, radlo-predlkant te Bloemen-
daal. De aanvang Is om half elf, de
toegang gratis.

Voor kinderen van belangstellenden be-
staat de mogelijkheid plezierig te wor-
den beziggehouden.
Dominee ToorenvUet Is ledere zondag-
middag te beluisteren op Radio Mi
Amigo (259 meter) van vier uur tot

half vUf.

rU

Koffiebar
HAARLEM— Zaterdag 17 mei is er kof-

fiebar in 't Turfschip van Youth for

Christ, Turfsteeg 2a, Haarlem, met de
.Slim Apache Flre. Iedereen is welkom.

Aanwinsten

openbare

bibliotheek

Zandvoort
Adema Van Scheltema, C. S. Er ging

Iets moois voorbij . . . ; Benzonl, J. Ma-
rianne en haar geketende vrijbuiter;

Braddon, R. De laatste slag; Brown, F.

Een solitair in de ruimte; Carmiggelt,

S./J./. Brood voor vogeltjes; Carmiggelt

S./J./. Fluiten in het donker; Cartland,

B. Zilte liefde; Colllns, L., en D. Lapler-

te Tranen over Spanje; Curtlss, U. De
glimlachende moordenaar; Doyle, A.

Conan De hond van de Baskervilles;

Eberhart, M. O. Moord op de rechter:

Freezer, H. De vrouw In de middenleef-

tijd; Gorris, G. Het dierbaar oord; Grol-

lenberg, L. H. Nieuwe kijk op het oude

boek; Gzrimek, B. Over apen; Crzimek,

B. Over knaagdieren, hazen en konij-

nen; Gurt, Ë. Damals In Posltano; Har-

tog,' J. de Het hemelbed: Hassel, S.

Kommando Reichsführer Hlmmler; He-

ring, E. Zu seinen Pussen Cordoba; Hob-

son, B. Antiek kop'en; munten; Kloos, P.

Het Indianenprobleem in Zuid-Amerika;

Lewls, C. S. De grote scheiding; Lam-
mens, G. N., J. Pasveer en N. Schuman
Vespers vieren; Lob, J. en Jijé Het

duel: Lory, R. Het goud van Dracula;

Medvedev, Z./A./. TIen jaar na Ivan

DenlsovitsJ; Nederlandse postzegels 1973

Pahlen, H.; Weerzien In Tlflis: Robbins,

H. Een zoon van de duivel; Sanders, L.

De eerste doodzonde; '

Sterrengids 1975; Stikvoort, J. Popza-

melwerk 1974; Toxopeus, K. Herinnerin-

gen; Van nu tot nul; Ven, J. A. v. d.

en A. W. H. Barten De Sowjetunio;

Wallace, E. De wreker; Werf, H. van
der Joop den üyl.

Artsen: huisartsenpraktijk Bauman-Mol.
Dokter G. Mol.Emmaweg 2, tel. 509J.

Verdere inlichtingen ^omtrent de week-
enddiensten worden vei-strekt via de te-

lefoonnummers van de huisartsen: An-
derson 2058,.Drenth 3355, PUeringa 2181

en Zwerver 2499.

Tandarts: tel. 023-313233.

Wijkverpleging:, zaterdag 17 en zondag
18 mei zuster O. Havers, Gasthuishofje

27, tel. 2791. Maandag 19 mei (2de Pink-
sterdag) zuster S. M. Molenaar-de Wilde
van Lennepweg 93, tel. 2720.

Apotheek: 17 en 18 mei Apotheek 't Gil-

dehuys, Konlngiimeweg 3 Haarle:n, tel.

315358. Voor patiënten, die niet over een
eigen vervoer beschikken is na overleg

met de Inspefcteur van de Volksgezond-
heid voor de geneesmiddelen in Noord
Holland een speciale regeling getroffen,

die do'or de behandelende arts zal wor-
den uitgelegd.

Verloskundige; mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, tel. 4437.

Hulpdienst: tel. 023-243340.

Dierenaris: bij afwezigheid van de ge-
wenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendiensc te Haar-
lem, tel. 023-313233.

Storingsdienst gasbedrijf: tel. 3737, ook
buiten kantooruren.
Politic: ^043.
Brandweer; tel. 2000.

Beschermers

van dieren

gaan praten

over aanvraag

subsidie
ZANDVOORT — De vereniging voor het

welzijn der dieren te Zandvoort (onder-

afdeling van de landelijke vereniging

voor dicrenbcsclicrmlng) belegt de jaar-

lijkse algemene ledenvergadering op don-
derdag 29 mei om 20.15 uur in het Vere-

nigingsgebouw "De Krocht'.

Er zal moeten worden voorzien in een
bestuursvr-kature, daar de sekretaresse,

mevrouw M. B. M. Huyer-van Rijnberk

aftieedt eji zich om gezondheidsredenen

niet meer herkiesbaar stelt. Kandidaten
werden door het bestuur niet gesteld.

Voorts zal vei'slag worden uitgebracht

van de in het v=renigingsjaar gehouden
nktivitclten, namelijk de gehouden bazar.

de dierendngkollekte, de reddingboei en
ledenwertaktle. Voorts zal een aanvrage
om subsidie bU de geraetente Zandvoort

In bespreking worden gebracht en de

vaststelling van de bijdrage van de afde-

ling aan het bondsbestuur.

1975
AUTO-SERVICE

ZfflüDyOORT

UEYU^NO

Dr. Scliaepmanstraat 1 boek
Brederodestraat.

Telefoon 0250'}-6748.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

Vrijdag 16 mei 6.29—18.57

Zaterdag 17 mei 7.18—19.51

Zondag 18 mei 8.22—20.58

Maandag 19 mei 9.30—22.10

Düisdag 20 mei 10.44—23.19

Woensdag 21 mei 11.53—23.40

Donderdag 22 mei 0.24—12.57

Vrijdag 23 mei 1.24—13.52

Springtij: 27 mei
Doodtij: 20 mei
Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bü te tellen.

Met oog en oor

de badplaats door
Grole verbetering

De automatische halve overwegbo-
men, de zogenaamde 'Ahob's' zijn za-
terdag in gebruik gesteld, zowel bij

de spoorwegovergangen aan de Ver-
lengde Ilaltcstraat/Vondellaan als

aan de Sophiaweg/Van Lennepweg.
Zonder meer kan worden vastgesteld

dat het hier een grote verbetering
Ijetreft. Wanneer de toegangswogen
erheen nu ook ziJn voltooid, is een
aaiunerkolijk betere situatie ontstaan.

Het lange wachten is nu voorbij-

De seinhuiswachters in het seinhuis,

(dat nu wel buiten gebruik zal ko-

men) zullen wel de 'p' in hebben,
want ze kunnen nu de bomen niet

meer laten zakken als de trein net

uit Overveen vertrokken Is. Zand-
voort heeft er lang genoeg op moeten
wachten. Hulde aan allen, die bü de

totstandkoming van deze Ahob's be-

trokken waren en aan de N.S. voor

de vlotte uitvoering, die nog vóór het

seizoen gereed kwam.

Meer vertier

Met de zo uitstekend geslaagde feesl-

wcck ter gelegenheid van Koningin-
nedag en Bevrijdingsdag nog vers in

het geheugen, mag het als HET gro-

te pluspunt toch wel worden aange-
merkt, dat wanneer een stelletje en-
thousiastelingen zich ervoor inspant,

in Zandvoort nog wel het een en an-

der te bereiken valt.

Zo deden elnlge Inwoners van Zand-
voort mij het idee aan de hand, dat

een prachtig stuk terrein voor het

organiseren van evenementen ligt

rondom het vyverpark. Ik herinner
mij ^log, dat we daar in vroeger Ja-
ren wel eens allerhande konserten
hadden in de muziektent, die ge-
plaatst was in de tuhi van paviljoen
'De Vijverhut'.

^

Henk Paap, de eigenaar van dit ter-
rein, was er maar wat tuk op en te-
recht, want het leverde op een mooie
zomeravond altijd een groot aantal
bezoekers. Zo zün er thans ook men-
sen die my vragen waarom in sa-
menwerking met de Zandvoortse red-
dingsbrigade niet eens een roeiwed-
strijd in de vijver wordt georgani-
seerd voor bondsvletten, bijvoorbeeld
enkele malen de vijver rond langs het
in het midden gelegen eilandje. Dat
zou een spektakulair gebeuren kun-
nen worden en stellig belangstelling
trekken. Zo op het eerste aanhoren
lijkt liet een beetje absurd, maar laat
men er maar eens ernstig over na-
denken. Persoonlük zie ik er wel wat
in. Trouwens, voor vele andere eve-
nementen zijn dit terrein en de vij-

ver uitstekend geschikt. Weet u nog,
dat laas Koper er viswedstrijden in

organiseerde voor de Zandvoortse
jeugd? Waarom kan dat nu niet

meer?

Dooie boel
Aansluitend op hel bovenstaande, ik

kwam maandagavond na een dag te

zün weggeweest, met de trein van
half elf 's avonds weer in Zandvoort
terug. Wat mij opviel? Wel, wat een
dooie boel het in ons dorp was!
Het leek wel hartje winter en het
was toch geen om'cdelijk weer. Ge-
lukkig dat de verlichting nog brand-
de, dat gaf met recht tcruninste nog
wat licht In de duisternis, maar ver-

der viel er ook niets te beleven. Don-
kere whikelstrate;i en geen mens
meer op straat. Het beklemde me, ge-
looft u dat? Nu kan men natutu-lijk

wel zeggen: 'Ja maar. wat moeten we
er dan aan doen?' Dan vraag Ik u:

'wat deden we er vroeger aan, toen
Zandvoort gezellig was en leuk?'

Wanneer èu winkelstand, èn partl-

kulieren èn VVV de handen iii elkaar

.slaan, zou daar dan niets aan te doen
ziJn? Het is nu wel aardig om te

zeggen; wacht maar, tol de zon gaat
schijnen, maar wie weet moeten wc
dan wachten tot Sint Juttcmis en
dan is intussen Zandvoort wel goed
naar de ratsmodee. De weg, om het
zover te laten komen zijn wc tóch al

aardig aan 't inslaan. Ik dacht maan-
dagavond zo by m'n eigen: 'Moet dit

nu Nederlands eerste badplaats be-

tekenen?' Wat een verbeelding! En
er zyn weer anderen, die beweren:
'wanneer Zandvoort eerst maar een
casino heeft, dan zün we l)ovcn Jan.'

Dacht u dat nu werkelijk'' Dacht u
dat dat betrekkelijk handjevol gok-
lustigen onze badplaats n\^ toeristen-

centrum kon redden? Nog afgezien

van hot feit. dat zicli vnnr de vesti-

ging van\ zulk een casino reeds meer
dan vijfentwintig grote gemeenten
hebben gemeld! Wanneer Zandvoort
zulk een gokccntrum zou krygen. dan
zou dat op zichzell al een lot uit de

loterU zyn. Het enige voordeel dat Ik

in een casino zie, zyn de revenuen,
die (misschien) ten bate van oaze
gemeentekas zouden komen en zou-
den kunnen worden aangewend voor
het organiseren van meerdere eve-
nementen op toeristisch gebied. Wel-
licht dat er dan in de toekomst noa
eens een vermaakcentrum met inbe-
grip van schouwburg-, concert- en
bioscoopzaal uit zou kunnen voort-
vloeien. Verder gaan mün gedachten
voorlopig nog niet, maar het lykt
me wel zaak, wat betreft de huidige
'dooie boel' uiterst waakzaam te zyn.

Circus-belasting
In de laatst gehouden vergadering
van onze gemeenteraad kwam het
agendapunt ter tafel betreffende het
verzoek van circusdirekties, om voor
Zandvoort de vermakelijkheidsbelas-

,

ting zo niet geheel af te schatten,
dan toch In elk geval drastisch te
verlagen.

De raad zat er kenneiyk een beetje
mee in, want waarom wèl ten op-
zichte van circussen en niet ten op-
zichte van andere kulturele instel-

lingen, zo men een circus althaiis

onder deze instellingen wil rang-
schikken, wat voor my nog een open
vraag biyft. Men besloot hierover het
pre-advies van b. en w. af te wach-
ten en er in de volgende raadsverga-
dering op terug te komen.
Wat my enigszins verbaasde was dat
geen van de raadsleden erop inging,

hoeveel dierenleed er aan een circus-
voorstelling voorafgaat. Vooral en
uitsluitend wamieer het de wilde die-
ren betreft. Kent u het leed, dat aan
het vangen, het transporteren en bo-
venal het dresseren van deze dieren
voorafgaat, de meedogenloze dres-
suur, eer ze In staat zUn in de piste

op te treden? Kent u de methode
van het zogenaamde 'breken' van een
olifant' eer deze in staat is, met vier

poten op een tonnetje te staan?
Dat is iets- afgiijseiyks. Ik hoop er
binnenkort nog eens nader op terug
te komen. En hebt u wel eens gezien,

hoe leeuwen, tygers en andere wilde
dieren uitsluitend handelen uit

angst? Hebt u al eens geprobeerd in
een circus een dressuurproef te mo-
gen meemaken? U krygt er eenvou-
dig geen kans voor. Waarom niet?
Omdat het dresseren met klontjes
suiker en lieve woordjes naar het ryk
van de fabelen moet worden verwe-
zen. Een wild dier verloochent zün
ware aard nooit, het hoort thuis,

daar waar God het geschapen heeft,

In de wildernis, tenzy — zoals in de
dierentuinen — in gevangenschap
geboren, omdat ze dan niet beter

weten, hetgeen overigens ook nog
aan twijfel onderhevig is.

Zeker, voor de Jeugd is het optreden
van deze dieren een sensatie van de
eerste orde. Ze genieten ervan. Maar

,

voor my biyft het een leeuw met
een mallotig hoedje op, of een tyger,

die door een brandende hoepel
springt, of een aap met een gekleurd
vessle an, of een beer met een bal

op z'n neus en een olifant met vier

poten op een klein tomietjc. een oe-

lachrlijke en mensonterende beleve-

nis. Het past de mens niet, de aard
van welk dier dan ook geweld aan
te doen. Daarom begryp Ik niet,

waarom voor circussen Inzake de ver-

makeiykheidsbelastlng een uitzonde-

ring zou moeten worden gemaakt ten
opzichte van anderen.

V(jertig jaar

Vrijdag herdachten miJn vrouw en ik

onze 40-jarigc trouwdag. Zaterdag
hebben wc er mcrccn 'open house'

enige aandacht aan besteed, tevens

omdat ik ook mUn 30-jarig jubileum
vierde als plaatselijk verslaggever.

Het werd weer een echt ouderwets
gezellige boel en het bloed kruipt nu
eeimiaal waar het niet gaan kan;

het is leuk, waardering en orkentc-

lykheid voor Je werk te ondervinden
uit zulk een brede kring. Met een
intieme feestviering met kinderen eri

kleinkinderen hebben we daarna ons
40-jarig huweiyk gevierd.

Ter gelegenheid van dit dubbel-jubi-

leum ontvingen we een groot aantal

bloemen, bloemstukken en geschen-

ken uit zeer brede kring. Dat heeft

zowel my als myn vrouw enorm veel

goed gedaan. Het is volslagen onmo-
geiyk. allen harteiyk dank te zeggen
voor deze attenties. Mag ik het daar-

om op deze wyze doen? Allen dank.
verschrlkkeiyk veel dank en we gaan
stug door!

Pinkslcreu
We slaan weer vlak voor de Rnk-
slcrdagcn, de dagen die zulk een
groot stempel kunnen drukken op
het slagen van hel seizoen.

Daarom hoop ik van harte met u,

dat het onvergeteiyke, zonovergoten
dagen zullen worden met een topbe-
zoek op beide dagen. De vooruitzich-

ten lyken gunstig. Er blUkt een grote
trek te zyn naar de kustgebieden.
Bovendien biedt het autocircuit een
byzondcr aantrekkeiyk programma
met de fascinerende formule 5000-

race. Van harte wens ik u allen da-
gen, die een ieder tot volle tevreden-
heid stemmen. C. Kuyper sr.

\l\



Zeer exclusieve verkoop LEDEREN bankstellen

diverse uitvoeringen en kleuren. Pl.m. 40 diverse bergères en volfair es, specifiek handwerk. Loop vrij in en uit.

KLASSIEK
INTERIE
'T HOLLANDSE HUIS DOLF VAN GRAAS
Lange Veerstraat 25-3S, Haarlem, tel. 02S-320606.

UNIEKE AANBIEDING
Puur,origineel rundleer met
sportief zadelstiksel. Een
hoekkombinatie in twee- en
driezits voor het ideale

komfortabele en behagelij-

ke zitten.

Probeer dat maar eens
elders te vinden

MIVA interieur de
GROOTSTE in eksklusle-
ve meubelen met prettige
prijzen.

Voor elke particulier vrij entree,
(Lekker dichtbij tussen Haarlem,
en Amsterdam in de hoofdstraat
van Zwanenburg met volop
parkeerruimte).

miva interieur
dennenlaan 53-2wanenburg - telefoon 02907-4590/5909

Vrijdagavond koopavond tot 9.00 uur.

PuurVlas
Eerlijk en eigen als het Zeeuwse land. Past in het interieur van van-
daag. Waarin de mensen best eens een keertje op de grond gaan lig-
gen. Waarbij het ongekamde hoogpolige vlas tapijt extra uitnodigend
zal werken.
In wit imturel, of bruin. Kwaliteitsnaam:

298,00
BERYL
400 cm breed

Alleen bij

VAN BAKEL INTERIEUR

BINNENWEG 41- HEEMSTEDE
Telefoon 281969.

SECRETARESSE
DIRECTIE.SECRETARESSE; vóófopl.: Gym., Ath. en HAVO 5

BUREAU/AFDELINGS-SECR.; vóóropl.: MAVO 4, HAVO 4

In parallelklassen dezer opleidingen zijn nog plaatsen beschik-
baar.

RECEPTIONISTE
Vóóropl.: MAVO 4 of HAVO 4. Nog 3 plaatsen beschikbaar.

Prospectus op aanvraag. DAGLES5EN . Aanvang september.

INST. PONT Haarlem. Tel. 023-32]895.

STOLBERGSTRAAT 10
(einde Tempeliersstraat).

In ons VERPLEEGTEHUIS DE BEUK is de functie vacant van

waarnemend hoofd
In ons verpleegtehuis verblijven 39 demente be-
jaarden.
Wegens vertrek van ons huidig waarnemend hoofd
zoeken -wij contact met een verpleegkundige, of

ziekenverzorgende, die in staat is deze functie te

vervullen, leeftijd niet ouder dan 40 jaar.

Hij/zij zal in nauv\^e samenwerking met het hoofd

van het huis, zorgdragen voor een goede verzor-

ging van onze gasten en daarnaast leiding moe-
ten kunnen geven aan het verzorgend team. Ge-
negen zijn eens per 14 dagen weekenddienst te

doen. Aan deze functie zijn geen avond- of nac)it-

diensten verbonden.

Tevens zijn er plaatsingsmogelijkh^eden voor

a, bejaarden- of

ziekenverzorgenden
voor eèn full-time dienstverband.

b. dame
voor de bezigheidstherapie (part-time)

die genegen is om onze bewoners te helpen met
eenvoudig brei- en haakwerk.
Werktijden van 8.30-12.00 uur.

Belangstellenden kunnen hun sollicitaties richten aan:

VERPLEEGTEHUIS DE BEUK
Beeislaan 1, Haarlem, tel. 023-282226 t.a.v. de heer Tetro,

hoofd van het huis.

V JEAN - PAUL
BETER GEKLEED, MINDER BESTEED

DE KLEINE ZAAK MET GROTE MATEN
EN OOK MET PERSOONLIJKE BEDIENING

KLEINE HOUTSTRAAT 20 HAARLEM

TEL. Oi23-321285

GLANDORPS
MEUBELEN

SI weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

in de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem

t/o De Vries

HEYDT
uw SPECIAALZAAK

44 ANEGAN6 44

Pantalons - Kolberts — Leder

de nieuwste modellen.

30 OCCASIONS
van recent bouwjaar bij

AUTOMOBIELBEDRIJF

B. V. HOUTEN
Blekersvaartweg 14, Heemstede,

telefoon 023-283504.

AUTO-TAX NIEUWKOOP

TE KOOP
AALSMEER Mozartlaan 11, EENGEZINSWONING
geheel gestoffeerd v.v. cv. Dlrekt te aanvaarden.
Vraagpi-ys ƒ 120.000,— k.k.

HOOPDDOKP van den BcrgMaan 391,

EENGEZINSWONING geheel gestoffeerd v.v. cv..

5 kamers, tuin op het zuiden. Dlrekt te aanvaarden.
VrUe vestlgüig. Vraagpiüs ƒ lOS.'OOO,— k.k.

ST. MAARTENSZEE
LUXE RECREATIEBÜNGALOW. vlak btj zee en
duinen. KoopprUs ƒ 65.000,— k.k.

AMSTERDAM Langswater 826
LUXE VIERKAMERFLAT op de 3e woonlaag v.v.

lift en cv. Dlrekt te aanvaarden Koopprijs
ƒ 02.000,— k.k.

Inlichtingen:

KUUPER&ZOnEn
MakMMrt ms.

Prinsengracht 760-762 • AmitardMn. TH. 020 • 227Sftl

Ford Escort 1»!4
Ford Taunus lliOO GI Coupe
V\V 1300 Oranje 1970'
Peugeot 504 J971
Alfa Bomco Bcriina
Kcnault 6 19-0

Aastin Mini 1000 'ÏO-'JJ

Sinica 1100 lO'O
Mercedes 250 S elcktr. scliuifdaU
VW bestel lail
Ford Transit 9-pers
De Tomaso Pantcra GTS, 1913

Fiat 128, lS-3 41150,-

Flat 128. 4-deurs, 1971 3630,-

V.W. ICOO 1972 3950,-

Slmca lUOO Spec. 1972 3430,-

Fiat 128, Kit, 1971 3250,-

Ford Comlli 1600, 1971 4950,-

Kcnault S TI, 3950,-

Ford Combi 1300, 1971 4650,-

Slmca 1100, 1971 3950,-

Vauxhall Vlva, 1970 1950,-

Rcnault 4, 1969 1450,-

Mcrcedes 280S m. radio «930,—

V.W. bus, 9 pers., 1970 2430,-

Merredcs 450 SL Amerikaanse ultv. t. 19*4

Mcrcury Coucar 1974
Optl GT 1972 7950,—
Opel Manta 19*2, klanw. 6950,—
Opel Manta geel radio 1972 6930,—
Opel Kadett caravan 1972 3450,—
Volvo 144 S 4-dents 1972-1973 «9S0,—
Cltroijn GS Clull 1972 3930,—
Peugeot 504 wit t. 1972 5950,—
Peugeot 504 37.000 km. t. 1972 SSSOj-
Peugeot 404 1971 Stationcar 3950,—
Peugeot 404 1971 • 3B50,—
Peugeot 304 19-1 3950,—
V.W. Variant 1973 3650,—
Flat 124S 1971, v.a. 2650,—
BMW 2002 1971 34J0,—
Slmca 1100 GLS 1971 335»,—
Simca 1100 GLS t. 1972 3950,—
Citroen 2 CV 4 18J1-I9Ï2 2650,—
Renault It4 lichtblauw 1952 3950,—
2 X Renault 114 groen 1970-1971 2950,—
Audi 60 httxe rood t. 1973 4650,—
Flat 128 geel 1972 3950,—
-Escort combi 1972 3650,—
Escort wit spec. wielen 1972 4950,—
Escort »lue metallic 1972 3950,—
2 X Escort wil 1970 2650,—
2 X Escort wit 1971 2950,-
Escort lichtgroen met. 19ïl 3950,—
Toyota Corolla 1200 1971 3950r-
Fiat 127 1072 geel 4250,-
Flat 127 1972 geel 4450,—
Flat 127 1972, blauw • 3950,—
Flat 124 Spider Cabriolet 1950r-
Mcrccdes 406 vracht-autoverrocr 3950,—
•Fora Gtanada Coup6 1972 6950,—
Ford Granada Coupe vinyl top 1972 6950,

—

Ford 2000 Sport 6TXI. 5950,—
C.\pri 1700 Gï 1970 3950,—
Capri 2300 GT 1970 3930,—
Caprl 2300 GTXLB 1971 vinyl top 4950,—
C.\pri 1500 GXL 1971 4950,-

Capri 1700 GTXL 1972, vnyl top 6450,-

Caprl 1500 -XL 1970 3450,-

Caprt 1300 GXLR geel 1970 4650,-

Ford 1300 L blue metallic 1971 3950,-

Ford 1600 XL bruin 1971 4950,—
Ford 1300 1971, bmln, 4650,—
Slmca Ralley, 1971 2950,—
Triuraph Spltfire • 3650,—
M.G. TD 1949 originele staat S950,—
nat 850 1972 1 2950,—
Ford Cortina Estatc 1971 2650,—
Ford Taunus 12 M 1970

'

2650,--
Datsnn Cbctry combi, 4950,—

ot 150,

of 130,

of 145,

ot 130,

ot 120,

ot 155,

ot 145,

of 150,

of 110,

of 85
of 75,

ot 180,

of 95,

6950,—
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3350,—
4650,—
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2Ü50,—
2950,-
2850,—
2950,—
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,— p.m.
,— p.m,
.— p.m.
,— p.m.
,— p.m.
,— p.m.
,— p.m.
,— p.m.

p.m.
,— p.m,
,— p,m,
,— p,m.
,— p.m.
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of 130,—
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p.m.
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p.m.
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RUIME FINANCIERING MOGELIJK!
Dorpsstraat 25, Nieuwkoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS

UW WAS
lakens en droogwas,
vóór 14.00 uur
gebracht,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en af te balen.

SNELSTOMEN
binnen 1 dag. '

CHEMISCH

REfNIGEN
binnen enkele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OÜD bedrijf met een JONG liart

BLEKERSVAARTWEG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026.

Openingstijden van 's morgens 8.00 uur tot
's avonds 19.30 uur.

Zaterda'g.gesloten.

sonnemans
AUTOBANDEN B.V.
GASTHÜISVEST 23-27, HAARLEM

tel.: 023- — kleber — barcm
X««<*««ii — SEMPERIT— AUCHEtlN
311334 - CEAT

STICHTING ALCOHOL-
VRIJE BEDRIJVEN
vraagt voor haar kantoor te Zwanenburg:

een ADMINISTRATIEVE

MEDEWERKER/STER
waarvan wordt verwacht dat hij/zij de vol-

gende taken geheel zelfstandig zal kunnen
uitvoeren:

TAAKOMSCHRIJVING:
a) Het verzorgen van de geautomatiseerde

loonadministratie en de daarbij behorende
personeeladministratie.

b) Het bijhouden van de debiteuren-credi-
teurenadministratie.

VEREISTEN:
naast het bezit van een MULO/MAVO-diploma
en P.D. boekhouden gaat de voorkeur uit naar
Iemand die enige jaren ervaring heeft met
voornoemde werkzaamheden en niet ouder Is

dan 45 jaar.

.

GEBODEN WORDT:
Een aantrekkelijk salaris, 71^% vakantie-
toeslag, 21 vakantiedagen, opname in een uit-
stekende pensioenverzekering en goede sociale
voorzieningen.

Sollicitaties te richten aan ons kantoor: Ol-
tnenlaan 84, Zivanenburg.

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

als engels

IJzerhandel ZWAGER biv.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.
Hogewoerd 111. Leiden, i

MARCO BAKKER
(bekend van radio en t.v.)

DS TOORENVLIET
(radiopredikant Bloemendaal)

Ie Pinksterdag

Concertgebouw Haarlem
(bij de grote markt).

Aanvang 10.30 uur. — Toegang vrij

!

Uw kinderen worden plezierig bezig gehouden.
Ds Toorenvliet op Radio Mi-Amigo 259 m mid-
dengolf: iedere zondagmiddag: van 16.00-16.30

uur.

VOOR ALLE

KANTQORMATERIALEli

SCHOL
KANTOOR-BOEKHANDEL

Van Ostadeplein 4, Heemstede. Telefoon 285866

Parian Meubelen
Dralon bankstel . _
van ƒ 1.300,— voor

'

J vööj"

Hoekbankstelleh v.a. )f 695,-

Eiken bankstellen v.a. f 995,-

5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,

koopavonden tot 21 uur.

AMSTERDAM, Boelelaan 12. tel. 020-429039.

Donderdagavond koopavond.

2 minuten vanaf de B.A.I. Tegenover ingang
Esso Motor Hotel.

BADHOEVEDORP, Nieuwe IMeerdijk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

VERENIGDE

BLOEMENVEILINGEN

AALSMEER G.A. ,

(V.B.A.)

Legineerdijk,S15,

Postbus 1000,

Aalsmeer.

vraagt:

PERSONEE
voor verdeelwerkzaamheden in onze potplan-
tenafdeling ' gedurende de morgenuren op
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Deze part-time werkzaamheden lijken öns o.m.
aantrekkelijk voor kleine zelfstandigen, die .tij-

dens de morgenuren in ons bedrijf willen wer-
ken. En die op deze manier, behalve een aan-
trekkelijke beloning, ook de voordelen van
het volledig sociaal verzekerd zijn kunnen ge-
nieten. . •

,

J

Inlichtingen: bij de afdeling personeelszaken
van de V.B.A.. 5e verdieping, Legmeerdijk 313,

Aalsmeer, telefoon 02977-34569.

SLEUTELSERVICE
élaar terwUl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenununer J

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

WU MAKEN Z\.K
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR D

Êti Pt$9Cll|U1}0

AUéén
Sohagcheistraat 27.

Haarlem, tel. 023-327019.

antlth
Voor betaalbaar en
leuk antlelc zoals:

kasten, Idsten, talels,

'

stoelen, boerenantlek,

leuke verlichting,
'

Perzische tapUten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens by
ons komen kUkeu. .

„DE OUDE STAL"
Kon. Jullanataaii 9,

Uithoorn.

Tel. 02976-6B455 of

02974-609.

Iedere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op VTltdagavond tot

21.00 uur.
ITlnsdags gesloten.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

AiiefeQ

Scbagcbelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

BROOKS BREtlKVEBBAUp
eeu gordel die uw breuk ge-

heel (In) kan houden.
Vraag Inlichtingen of mank
afspraak. BROOKS, Singel 25.

tel. 249423, Amsterdam.

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMEBTAFELS

blriddlkte 5 cm droog hout,

scheurt beslist niet.

EIKEN MIMISETS
3 stuks ƒ 195,—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,

125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m. ƒ 325,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IPEREN.
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

ANTIEK
BE ANNA'S HOEVE
boerenantlek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, Rüseifihout.

VrUdag tot 21.30 en
zaterdag tot 17.00 uur'.

TUINCENTRUM
ARIZONA

Gespecialiseerd iii

cacteeëni vclplanten.

.Grote collectie met veel

aparte soorten vanaf 75 ci.

2c Pinksterdag gbopenÜ.
Aalsmecrderweg 93, naast

Peugeot garage.

Telefoon 26133.

Voor repareren van alle

merken wasautomatcn

HARTEKBOR
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig is.

tel. 023-2527C0.

{ Vourrjikostcn S 7.50
[

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Crohjstraat 02,

Haarlem.



zandvoorts^^^
ONAFHANKELUIC NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

itfW mtm «r»
nieuwsblad

rw'^ lai >

Uitgave B.V. Bandstad Publicaties,

Aalaneer, i>ostbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, Aakme<>r,
telefoon 0397T-25141, S Uiaen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Oasbulspleiri 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelijke kontrakttarieven op
ap aanvrage. Ook kombinatletarle-
ren met de overige bladen van RJP.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Zolang veiligheid bader niet in geding komt Siifffilin Parkeermeters
^-^ '^ <D o K^ l/fl.J. JL JLXXJ.JLX De Korpschef van Politie maakt l

Geen vaarverbod
voor speedboten
ZANDVOORT — Mocht blijken, dat het varen met speedboten langs
de ZandToortse kust ergerlijke vormen gaat aannemen en optreden
op grond van de verordening ordemaatregelen strandschap Zandvoort
ontoereikend zal blijken te zijn, dan zal aanpassing van de bepalingen
in ernstige overweging genomen dienen te worden.
Bovenstaande deelde de voorzitter van het strandschap Zandvoort
burgemeester A. Nawijn het bestuur mede tijdens de openbare verga-
dering op donderdag 15 mei.

Burgemeester Nawün gaf hiermee schrif-

telijk antwoord op de opmerking die be-
stuurslid mr. H. H. Knopper maakte tij-

dens de vergadering van 28 november
van het vorig jaar. Mr. Knopper merkte
tijdens die vergadering op dat in de
Verordening van het Strandschap geen
bepaling voorkomt, waarbH het varen
met speedboten verboden is.

Het strandschapsbestuurslid kon zich

voorstellen dat de praktijk het nodig
maakt een zodanige verbodsbepaling in
de verordening op te nemen in de trant
zoals de provincie gedaan heeft met be-
trekking tot het varen met snelle boten.

Niet voor zee
Deze bepalingen, die tot doel hebben de
rekreanten te beschermen zUn echter
niet van toepassing op wateren, welke in
het beheer van het rijk zijn. Dit houdt
in, dat bestuurders van speedboten langs
de Noordzeekust geen sneiheidsbeperldn-
gen kennen, zich niet hoeven te houden
aan de minimumleeftijd van achttien
jaar en een registratiekenteken op de
boot niet noodzakelijk is. Bovendien is

een verzekering tegen wettelijke aanspra-
keltjkheid niet verplicht.

De bestuurder van een speedooot- heeft
zich voor de kust van Zandvoort slechts
te houden aan het artikel' 6A van de
verordening ordemaatregelen strand-
schap Zandvoort luidende:

Het is verboden in de onmiddeUUk langs
het strand gelegen zeegedeelte op zoda-
nige wijze te varen of zich door een vaar-
tuig te laten voorttrekken, dat daardoor
gevaar voor baders ot zwenuners kan
ontstaan.

'Het ligt voor de hand, dat voor gebieden,
die blj uitstek geschikt en bestemd zUn
voor watersportrekreatle voorschriften,
zoals in de betreffende provinciale ver-
ordening zlJn opgenomen, van kracht
zün. Te meer daar met name de laatste
Jaren deze vorm van rekreatie aanzien-,
Itjk is toegenomen. Het bevaren van de
zee langs de kust met speedboten is ech-
ter, voor wat Zandvoort betreft, zeer ge-
ring', aldus burgemeester Nawijn, die
aan deze woorden toevoegde, dat de
speedboot van de waterskischool vrijwel
de enige speedboot is, die langs de Zand-
voortee kust vaart.
In de aan de waterskischool verleende
vergunning is een groot aantal voor-
waarden betreffende veiligheid van ba-
ders en zwemmers opgenomen en bo-
vendien zijn er eisen gesteld, waaraan
de bestuurder van de speedboot van de
waterskischool moet voldoen.

Geen vaarverbod
'Behoudens een Incidenteel ongeval,
waarbü een speedboot was betrokken,
waarvoor overigens geen termen aanwe-
zig waren tot verbaliserend optreden op
grond van artikel 6A van de verordening
ordemaatregelen, is er geen reden om een
toenemende onveiligheid veronderstellne
en aangezien er geen haven aan de kust
is, waar boten kunnen afmeren, is de
verwachting gerechtvaardigd, dat het
varen met snelle boten tot de uitzonde-
ringen zal behoren', aldus de voorzitter
van het strandschap, die op grond van
bovenstaande van oordeel is, dat het op-
nemen van een vaarverbod in de veror-
dening ordemaatregelen niet hoofdzake-
lijk Is. 'Maar', zo liet burgemeester Na-
wijn zUn be::uur weten 'we houden de
vtager aan de pols, want als het nodig
zou z^fn, kan het strandschap nog altUd

,WURF.PRAET"

WULLUM v.d. WURFF
En nou meer afwachtc of de
zeumergaste wille komme.

speedboten op het strand verbieden'.

W.A.-verzekering
Bichard van As pleitte na deze woorden
voor een verplichte WA-verzekering voor
bestuurders van speedboten. Uit het rap-
port van de strandpolitle waren hem het
vorig jaar twee ongevallen bekend, welke
veroorzaakt werden door speedboten.
Op zondag 2 Juni sloeg een speedboot
om, waarna een der inzittenden, een ne-
gentien jarige Duitser, door de schroef
van de buitenboordmotor werd geraakt
en met verwondingen aan de linkervoet
naar een Haarlems ziekenhuis moest
wórden gebracht.
Nog diezelfde maand werd een tweeën-
twintig jarige vrouw door een speedboot
overvaren en ook zU kwam in een Haar-
lems ziekenhuis terecht. Naar aanleiding
van deze ongevallen wilde Bichard van
As een verzekering tegen wettel^ke aan-
sprakeiykheld verpUcht stellen, in ver-
band met mogelijke ongelukken in de
toekomst.
Burgemeester NawiJn merkte op, dat het
strandschap niemand op zee verplichtin-
gen kon opleggen. Als enige mogelijkheid
zag de voorzitter een landelijke regeling.
tWükunnen als strandschap niets doen,
want dezeeis vriJ.

De heer Webcr had wel een oplossing-
Toor het probleem. 'AUe boten, dlc voor
de kust van Zandvoort varen moeten
langs de strandafgangen naar zee en bij
de strandafgangen kunnen wU wel eisen
stellen. Wü zouden bijvoorbeeld slechts
die eigenaars van speedboten op het
strand kunnen toelaten, die een WA-
verzekering hebl>en'.

De verplichte verzekering kwam er ech-
ter niet door. 'De laatste Jaren is er geen
enkel proces-verbaal op grond van arti-
kel 6A van de verordening ordemaatrege-
len opgemaakt en op het moment is er
dan ook geen reden om een toenemende
onveiligheid van baders en zwemmers te
veronderstellen, maar we houden de zaak
nauwlettend in het oog, want als de si-

tuatie in de toekomst verandert, dan zul-
len wU het niet nalaten om maatregelen
te nemen', aldus burgemeester A. NawUn.

Naaktstrand
Tijdens de rondvraag stelde de heer At-
tema de vraag hoe het met het naakt-
strand stond. Het strandschap immers
heeft de verordening aangevuld met een
artikel, waarbij het onveiininderd het be-
paalde in artikel 239 van het wetboek
van strafrecht verboden is zich ongekleed
of op oneerbare of aanstootgevende wljze
te bevinden op voor publiek toegankelijke
plaatsen of op enig terrein, terwijl men
zichtbaar is vanaf een voor het publiek
toegankelijke plaats. Dit verbod geldt
niet voor het zich ongekleed bevmden op
een door de gemeente van Zandvoort
aangewezen gedeelte van het openbare
strand.

Burgemeester NawlJn deelde mede, dat
in de ordemaatregel een bepaling is op-
genomen, die op zodanige wijze is geri-
geerd, dat de verantwoording bU de raad
ligt. 'We zullen de zaak in de raad be-
spreken als we de brief hebben ontvan-
gen van de minister. Nog voor Pasen
heeft een werkgroep rapport uitgebracht
aan de minister en ik weet dat de minis-
ter de kamerleden inmiddels schrifteluk
heeft ingelicht. Helaas weten wü niet
wat er In die brief staat, maar we hopen
hem snel te la-ljgen'.

Het mysterie van de brief werd na deze
woorden van burgemeester Nawljn op-
gelost door mr. j. de Vries. 'De brief van
de minister lag tussen de kamerstukken'
was de simpele verklaring van het
strandschap bestuurslid. Op verzoek van
de voorzitter las mr. De Vries de brief
voor.
In grote trekken kwam de inhoud erop
neer, dat de maatregelen door het open-
baar ministerie geëerbiedigd worden als
een naaktstrand afgelegen ligt en is af-
gebakend.
De moeilijkheid van het Zandvoortse
naaktstrand biyft natuurlijk de afbake-
ning, want aan zeezijde kan het strand-
gedeelte onmogelijk worden afgebakend.
In hoeverre de minister voor deze moei-
lijkheid een oplossing heeft stond niet in
de brief vermeld.
Nieuw aan de bestuurstafel van het
strandschap was drs. W. Lemstra. HU
volgt mr. W. M. MoiTen op, die de pen-
sioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Op zaterdag 24 mei:,zal in het gemeen.'
schapshuis van Zandvoort de surffilm
'ON ANY MORNING' van David Sump-
ter vertoond worden waarvoor de toe-
gang f 3.00 zal zijn.

Deze anderhalf uur durende rolprent
begint om 14.00 uur en wordt door de
Holland Surfing Assoola'tion In verschei-
dene plaatsen van Nederland uitge-
bracht, en is bedoeld om de surfsport
een grotere bekendheid te geven.
De film is echter geen instruktiefilm,
maar toont hoe professionele surfers op
een surfplank in soms balletachtige
aktles van majestleuze golven afsuizen
en het watergeweld tarten. De opnamen
hiervoor zijn vorig Jaar gemaakt In
AustraUë, Nieuw Zeeland, Bali en Hawai,
waarbij de film gemonteerd is met mu-
ziek van Shadowfox, Focus, Moody Blues
e.a.

Deze fascinerende sport die door een
aantal leden van de Holland Surfing
Ass. regelmatig zomer en winter door
met succes in hoofdzaak aan de Sche-
veningse kust beoefend wordt, komt

De Korpschef van Politie maakt bekend,
dat — om alle misverstanden te voor-
komen — de in de gemeente Zandvoort
geplaatste parkeermeters van 1 mei tot

1 september dagelUks — ook 's zondags
— In werking zijn van 8 tot 22 uur. Van
1 september tot 1 mei zün de parkeer-
meters in werking van 8 tot 18 uur. De
tarieven zUn gewijzigd Ingaande 1 mei.

Voor een kwartier parkeren is ƒ 0,25 ver-

schuldigd, voor een half uur parkeren
betaalt men ƒ0,50 en voor een uur is dit

op ƒ 0,75 gesteld.

kortweg neer op het met een speciale

kmiststof plank, hierop liggend, in zee

te peddelen met de armen, waarna men
staande op deze plank met een golf weer
naar het strand terugkeert.

Informaties over deze sufsport zijn te

verkrijgen voor of tui de filmvoorstel-

ling, waar ook enig surfmateriaal te

zien is, of biJ de sekretaris van de Hol-
land Surftog Ass.: G. G. C. Klap, Euy-
chaverstraat 38 te 's Gravenhage, tel.

070-548679.

Leerlingen geven

muziekuitvoeringen
HAARLEM — De afdelingen vakoplei-

ding en amateurs van de Haarlemse Mu-
ziekschool geven op 24-23 en 26 mei een
drietal uitvoeringen en concerten.

Zaterdag zal er een orgelconcert worden
gegeven in de Grote of St. Bavokerk te

Haarlem door Dirk Out en Jan Ouds-
hoorn, orgelleerlingen van Klaas Bolt en
Aat Broersen aan de afdeling vakoplei-
ding van de Haarlemse Muziekschool.
Uitgevoerd worden: 1. Preludium en fuga
- Nicolaas Bruhns; 2. Fatasie in a kl. t,

(op de manier van een echo) - Jan Pzn.
Sweellnck; 3. Preludium en fuga in Es
gr. t. - Johann Seb. Bach; b Wachet auf,
ruft uns die Stlmme - Johann Seb.
Bach; 4. Introductlon und Passacaglia -

Max Reger; 5. Choral II - César Pranck,
6. Litanies - Jehan Aleln.
Het concert begint om 20.30 uur. De toe-
gang is gratis.

Kent u ze nog...

de Zandvoorters
Honderd jaar oud-Zandvoort in woord en beeld

LANGS DE VLOEDLIJN

Een mens zonder plannen Is als
een roer zander schip.

Dr, Norman Vincent Pale

Dodelijk

ongeval
ZANDVOORT — "Woensdagmldöag
kwam de zevenenvijftig Jarige Zandvoor-
ter J. K. door een verkeersongeval om
het leven.

Om kwart over drie kwam J. K. door
onbekende oorzaak op de Van Lennep-
weg op de bromfiets ten val, toen hij ge-
passeerd werd door een vrachtwagen,
die bestuurd werd door een 41-Jarige
chauffeur uit Purmerend,
J. K. geraakte onder de vrachtwagen en
werd op slag gedood.

ZANDVOORT — Bij ie Europese Bi-

bliotheek Zaltbomme! is dezer dagen
verschenen een uniek boekwerkje onder
de titel 'Kent U ze nog, de Zandvoor-
ters' geschreven door de heer P. Bnine,

chei van de afdeling'Burgerzaken in on-

ze gemeente, met grote medewerking
van de Zandvoortse oudheidskenner bij

uitstek, de voorzitter van de Zandvoort'

se folklore vereniging 'De Wurj', de heer

J. A. Steen.

Het is een kostelijke dokumentalre ge-

worden, dat dte gesitóedenls van ons
dorp behandelt van- omstreeks 'l840-.tot

1940.
;

Vanzelfsprekend kan het niet op alge-

hele volledigheid bogen. Dat was, naar
de schrijver ons in zijn voorwoord mede-
deelt, ook geenszins de bedoeling. Maar
het bevat wel een schat aan gegevens

en zeldzame, nog nooit geziene foto's en
is als zodanig een kostelijk bezit.

Er spreekt die warme liefde uit voor de
plaats Van Inwoning, die werkelijk hart-

verwarmend aandoet. Het Is een boekje,

dat men niet eerder weglegt, voor men
het gelieel heeft uitgelezen en daarna
zal men het nog dikwijls ter hand ne-
men om het tot In de details te gaan be-

studeren en te turen naar al die stoere

Zandvoorters, die men er in aantreft,

naar verenigingsfoto's, groepsfoto's,

schoolfoto's, strandgezichten, politie,

brandweer enzovoort.

Er was tot nu toe voor dit boekje nog
geen enkele propaganda gemaakt. Dit

neemt niet weg, dat het zó aansloeg, dat
de eerste oplage van 2000 exemplaren
reeds zo goed als uitverkocht is en dat
ondanks de zeker met lage prijs van
ƒ 24,50, doch dit kon ook niet anders, ge-
let op de fraaie uitgave en de bijzondere

Moole weergave van de talrijke foto's.

Vele van die foto's zijn afkomstig uit

het gemeentelUk foto-arclilef, terwijl

ook talrijke partlkuUeren uit hun per-

soonlijk bezit hiervoor waardevol mate-
riaal spontaan ter beschikking stelden.

Het boekje zal niet alleen de echte
Zandvoorters Interesseren, ook zij, die

Zandvoort als woonplaats kozen zullen

er zeker bijzonder van genieten.

Ter illustratie van dit artikel hebben
wc er slechts twee foto's kimnen uitlich-

ten om u een kleine Indruk te geven,

wat u er alzo in aantreft. Het is maar
een zeer summier beeld van alles, wat u
erin te zien en te lezen lirijgt.

De heren Brune en Steen hebben met
deze uitgave zeer belangrijk werk ver-

richt. Het is, dit mogen we rustig stel-

len, een historisch document geworden
dat altijd ziJn waarde zal behouden,
wy zullen u niet vermoeien met een op-

somming te geven van alles, dat u in

dit boekje aantreft. De rijkdom aan ge-

gevens maakt dat trouwens onmogelijk.
Wèl willen wiJ erop attenderen, dat het
boekje, voor zover daar momenteel niet

meer voorradig, bij de plaatselijke boek-
handelaars besteld kan wx)rden, want
een tweede druk ia reeds in voorberei-
ding.

MODES

EEN KLASSE APART!

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

ftRISTORANTE ITALIANO PIZZERIA'

//LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOUWES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

rr

Specialiteiten:

Lasagna - Spaghetti - Canneloni
DiT. sorteringen pizza's

Komt u ook eens kennismaken?
Uw gastheren z^n:
Mario Martino - Knzo Santoro.

Bezoekt u ook eens Visspecialiteitenrestaurant

DE MEERPAAL }f

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cuslne B. L. Roosen.

TOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKEJSN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERU KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

:m^

nog deze zomer
Maaknu geheel vrijblijvendeen proefles vcwr70r
(OokvoottgeïCtleopIcidpnBW.IF.TwimalingenAetobaltraining)

airborne vliegschool
n~....u, .-«nm / c,-nirM,ni-rvicf ^-^ Postbus 818 / Hilversum

Tel.021S7-201/789^i
postbus 75007/ schiphol-oost
Tel.020-45713a

Deze foto dateert van de jaren negentig van de vorige eeuw. Als men moet aannemen, dat hierop het gehele politiekorps
van Zandvoort uit die tijd staat aangetreden, dan was de omvang van het korps toen nog wel zeer bescheiden! Natuurlijk
waren de tijden toen ook nog geheel anders. Zo viel er bijvoorbeeld op het gebied van het openbare verkeer nog weinig te

regelen. De handhaving «on orde en rust zal nog geen grote problemen hebben opgeroepen, hoewel ... als men Jan Snljer

In zijn eigen levensbeschrijving mag geloven, noopte overmatig drankgebruik in die tijd soms tot krachtig ingrijpen. Hoe
de aanwezigheid van Jan Snljer In dit polliiegezelschap moet worden verklaard is niet geheel duidelijk. Misschien dat zijn

beroep van nachtwaker hier Iets mee te maken had.
Op dê foto poseren (van links naar rechts): Vok Paap, (De Kortstaart) Klaas de Goede, Inspecteur Hiebendaal, G. W.
Ehbrecht, J. Westdorp (Pestiorp zei de jeugd) en Jan Snljer met de ratel, die hij gebruikte als hij 's nachts de ronde deed
door het dorp. J. Westdorp was een oud-kolonlaal uit Soekaboemi.

centrale verwarming

„TECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Faradijsweg 4 - Tel. 7147 ot 3270.

Zondag concerteren blokflultleerlingen

van Baldrlck Deerenberg van de afdeling

vakopleiding van de Haarlemse Muziek-
school In Zaal Kadens, Smedestraat 31

te Haarlem. Het programma, getiteld

'Aspekten van de blokfluit' bevat werken
van oji. van Eyck, Scheld, Vlvaldi, Bank
en Berkelcy. De uitvoerenden zü»: An-
nemleke Husslagc, Nonnie Heyman.s,
Ruiter, Marga van RlJn, Hendriks eu
Doudou de Wit, Merekens, blokfluit, Key
Hengstmangers. clavecimbel en Liet Ne-
derkoom, plano.
Het concert begint om 14.30 uur. Toe-
gangskaartcn h ƒ2,50 (CJP houders
ƒ 1,—) zUn verkrijgbaar voor de aanvang
van het concert aan de zaal.

Maandagavond zal de eerste officiële

leerllngenuitvoerlng van de amateuraf-
deling . der Haarlemse Muziekschool
plaatsvinden In de Tuinzaal van het
Concertgebouw te Haarlem. BI) deze
leerllngenultvoeilng ligt het accent op
de kamermuziek. (Op 13 ixaü volgt nog
een tweede uitvoering met orkesten en
grotere ensembles).

BI) de samenstelling van het program-
ma is er naar gestreefd een beeld te ge-
ven van zoveel mogelijk aspekten van het
muzlekschoolonderwUs zowel in de keuze
van werken uit allerlei tyden en stijlen
als In de afwisseling van instrumenten,
Aan het programma werken dan ook zo-
wel solisten als kleine ensembles mee,
variërend In gevorderdheld.
Met het oog op een aantal nog jeugdige
medewerkende leerlingen begint de uit-
voering om 19.30 uur. Toegangskaarten a
ƒ 1,— zUn vanaf 21 mei as. verkrijgbaar
aan de kassa van het Concertgebouw en
voor zover voorradig voor de aanvang
van de uitvoering.

Oude kranten
ZANDVOORT — M.andagavond houden
de leden van de Zandvoortse Reddlngs
Brigade de avond vrlJ om oude kranten'
In de badplaats op te halen. Heeft u nog
oude kranten, dan wacht de ZRB graag
uw telefoontje af op de nummers 51B6;
'8358;-6383-en 2S9T.

verrul<kelijl<e fondue- en
dipsauzen uit eigen Iceulcen.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Osf en nacht bereikbaar.

SPAARNESTAD
Verwarmingsservice

• GAS- EN
OUESTOOK-
INSTALLATIES

• ONDERHOUD
• OMBOUW OLIE

OP GAS
Tel. 023-31M40*
Friese Varken-

g,gn^ markt 4 - Haarlem

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWTBOUW
VERBOUW

G«tpee}a|{seerd in het
waterdicht maken van

weningen en flat

Tel. 02S07-30 8« en «0 91.

H.W.COSTER

Makelaar o.g.
«3
LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,
Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

TaxÉties Hypotheken
Assanntiën

nII

.)•

M
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* HET TEGELPARADIJS
Daarom van 9 tot 17.00 uur OPEN HUIS voor
alle bezoekers van onze ruime showroom met
de uitgebreide kollektie wandtegels en plavuizen.

Bij een drankje en een hapje kunt u geheel
vrijblijvend de vele mogelijkheden en kombina-
ties zien. Het gastvrij TEGELPARADIJS is de
ontdekking voor sortering en advies van elke
doe-het-zelver. Ruime parkeergelegenheid op
eigen terrein.

In onze sortering o.a.:

Boeren plavuizen; A.B.C, plavuizen; Stalenton
plavuizen; Oud-Hollandse plavuizen; Mozaïek;
Open haarden, geheel compleet; Splijttegels;

Alle soorten wandtegels, vele dekors, structuren,

kleuren; Voegwit; Tegellijm.

@^g] HET TEGELPARADIJS
voor de doe-het-zelver

Showroom Tegelzetbedrijf G. van Oostveen
Oosteinderweg 415 - Aalsmeer- Tel: 02977-26461'

FEESTAANBIEDING NR. 1

alléén op zaterdag 24 mei
SPLIJTTEGELS
(Nr. 225 uit „het grote boek

'

van Teewen") AJ CA
21,5 X 10,5 cm p. m2 L%dv

FEESTAANBIEDING NR. 2
nog slechts 5 PLAVUIZEN
TAFELS met smeedijzeren
onderstel, erg mooi
incl. B.T.W. 395,-

rttttkk
Voor betaalbaar en
leuk antielc zoals:

kasten, liilsten, tafels,

stoelen, boerenantiel:,

leuke verlichting,

Perzische tapijten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens tiii

ons komen kUken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Jullaualaan 9,

uithoorn.

Tel. 02975-66455 of
02974-509.

Iedere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur. ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.
Dinsdags gesloten.

DEALER ROHR DUITSE AANBOUW-
KASTEN VAN WAND TOT WAND .

.

EN DIVERSE MATEN.

DREVE iN

'T TiMMERWi^KELTJE
Binnenweg 17, Heemstede.

Telefoon 023-282275.

Heeft u
moeilijke
voeten ?

Wij hebben voor u

prettig zittende

schoenen, zowel met ingebouwde steun
als voor losse steunzolen.

Kleine Houtstraat 8 — Telefoon 32 31 84

CENTRALE VERWARMING

SROEN&CO. b.v.
Julianalaan 33, Overveen, telefoon 254855.

Slagerij Tol
voor goede kwaliteit en fijne vleeswaren.

Tevens uw adres voor vers mals paardevlees.

500 gram RIBLAPPEN 6,33

100 gram CHAMPI&PNWORST 0,86

100 gram CERVELAATWORST . . 0,86

Wegens vakantie zijn wij gesloten van
26IVIEIt.m.14JUNI.

Raadhuisstraat 12, Heemstede, telefoon 284638.

PARKET-
\'LOERENHOOT

6J mm massief, vanaf
ƒ 25,— per m2, w.o.

Java teak, Cambala,
Mcrbau, Eiken. Panga-
Panga, Mabonif enz.

De grootste sortering.

Door ons te laten leggen
voor billijke prijs.

Opknap van bestaande
vloeren.

TEOPIC-PARKET
Teyllngerlaan 35,

Sassenheim, tel. 02522-

11355 of 03402-2091.

BANDWERB
EETKAMERTAFELS
Wi) maken ze voor u.

Set 5ioocU|m|0

Alléén
Schagcbelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Nevr. D. Sleijsel-

Heemstede.
MED. GEDIPLOMEERD
PEDICURE, MANICURE

Telefoon 286208.

Lieven de Keylaan 2.

iV
Betiaudellng ook 's avonds
volgens afspraak.

SCHiLDERSBED'AIJF

DEKKER
BIEDT r SCHERPE
VOORJAARSPRIJZEN

EN VAKMANSCHAP DOOR
ERVARING.

Doet u het dit jaar eens
anders en laat ons uw

schilder-, behang-, wit- en
slerplelsterwerken enz.

uitvoeren en u zult er nog
Jaren lang plezier van

hebben.

Vraagt u eens geheel vrij-

blijvend advies en prijs-

opgave.
Tel. 02979-1879 (ook
's avonds bereikbaar).

SLEUTELSERVICE
Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer

!

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

BIELZEN TAFELS
Wil maken ze voor u.

Set Pt00rll)mf&i

AUééo
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

In* en verkoop

Juwelen, Goud en Zilver.

H.W. DAMES
KRUISSTR. 19, HAARLEM.
bQ de Ridderstr.. tel. 330431.

VOOR ALLE MERKEN
HOORAPPARATEN

Alle soorten batterUen en
snoertjes.

Ook voor Ziekenfonds.

G. JANSSEK
Gedlpl. audiciën.

Binnenweg 92, tel. 286963,

toestel 4.

Èk̂
ANTIEK

DE ANNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, Rtjsenhout,

Vrijdag tot 21.30 en
' zaterdag tot 17.00 uur.

Te huiu: gevraagd:
VERKOOPRUIMTE
centrum Heemstede, Bloe-
mendaal of Bennebroek.
Pl.m..50/80 m2.

Aanb. tel. 02520-16458.

Rijwielspeciaalzaak

GEORGE VAN WIJK
Voor tour-, sport- en

racefietsen.

SportUedinf en
Racematerialen:

Campagnolo - Sbimano -

Zeus
1ste klas reparatie-

inrichting.

Overveen,

Zandvoorterpad 3-Sa,

Telefoon 326488.

Handgemaakte

eiken meubelen

weikeu nog nooit

gezien hebt
want door ei^en ontwerpen

enig In Nederland.
Tevens veel antieke kasten,

kisten etc.

Bezoekt onze Oudhollandse
toonkamers.

ANTIEKBOETIEK
HOOGENDOORN

Zijdstraat 65, Aalsmeer.
Telefoon 02977-24429.

BROOKS BRGOKVERBAND
een gordel die uw breuk ge-

heel (In) kan houden.
Vraag Jnüchtlngen of aiaak

afspraak. BROOKS, Singel 25,
tel. 249423, Amsterdam.

SHbc-UAIt
En . . klaar terwijl

n wacht bii de
Lindenlaan IA bq

Binnenweg -

Heemstede.

RADIO • T.V. ETC.
DEFEKT?
WU garanderen u vlotte

en korrekte service.

SMIT Technische Dienst,
Kemphaanlaan 22, Heem-
stede. Tel. 285095.

KUNSTGEBITTEN-
REPARATIES

Tandteohn. Laboratorium
K. Ackema, lordensstr. 60,

b/h Houtplein, Haarlem,
Telefoon 315934.

H. HEINSBEBGEN
VOOB BETER SCHILDEB-
EN vnrwEBK
Telefoon 262366.

ACTORUSCHOOI,
..MABGBIET"

voor al uw rijbewijzen,

ook automatlc.
Vamor MX gediplomeerd.

Tel. 023-262317 - 324707 -

264906.

Wij verzorgen bet

METAJjISEBEN
van uw kinderschoentles,

bniidsbloemetjes e.d. in

zilver of brons.

JUWELIER SHIT,
Raadhuisstraat 89,

Heemitede.

Verpleegster zoekt VRIJE
WOONRUIMTE
omg. Bennebroek,
pl.m. ƒ 250,— p. mnd.

C. de Zeeuw, p.a. Vondel-
laan 38, Heemstede.

ECHTE EIKEN
T.V. TAFELS

eicclusiet bij

VAN AMERONGEN .

vanaf 169,—
(iedere maat leverbaar).

Raadhuisstraat 26, Heem-
stede, tel. 285002.

AVTOPLAN NEDERLAND
Een aaarijding? Vfüt u de
kosten zo beperkt mogelijk
houden? Neem dan een
AVTOPLAN!
De ideale kombinatie met
uw verplichte W.A.-verae-

kerinr.

Voor nadere inlichtingen,

Automobiel Bezitters,

Oude Kruisweg 13, Haar-
lemmermeer, Heemstede,
telefoon 023-283758.

Laat uw schUderüen en
reprodukties inlijsten bi)

COEN
Gouwestraat 18, Mijdrecht,

bij het zwembad.
tel. 02979-1145.

Keuze tdt 50 soorten lijsten.

dlrekt voorradig.

Ook voor fixeren.

ENIGE GOEDE
OCCASIONS
ZWABT-WIT EN
KLEUREN T.V.
met garantie.

RADIO JANSSEN,
Binnenweg 92. tel. 286963.

KOOYMAN'S

OCCASIONS
Geheel nieuwe Ford
Escort 1300 OL

ƒ 1000,— onder nieuwprijs
Ford Escort 1300 Bport 1974
Ford Escort 1100

Datsun 1200 Coupé
14.000 km
Mercedes 220 D
Mercedes 280 S
Mercedes 230

Toyota 2600 Crown
Peugeot 204

Mini 1000

Mini 1000 Automaat
Mini 1000

Fiat 128

Opel Kadett
Opel Kadett
Opel Kadett

1972

1973

1971

1970
1970
1972

1971

1972

1972

1971
1971
1973

1972

1973

Ford Escort 1100 de L. 1969

Ford 1300 L 1971

Ford 1300 t, 1971

NSn 1200 O 1972

Simca 1100 LS 1972

V.W. 1300 öec. 1970

V.W. 1200 1971

Gitroën GS 1971

Audi 60 L 1970

Opel Bekord 1700 1970

Ford Escort 13D0 1972

Opel Kadett
HolUde 1200 1973

Toyota 1200 Corolla 1972

Bulme finanelerine.

3 maanden xaranüe.

FRANS KOOYMAN
Boterdijk 27, De Kwakel.
Telefoon (02975) 61483.

HUIZE WIK— VERPLEEGTEHUIS
Crayenesterlaan 136, Haarlem, vraagt:

ZIEKENVERZORGSTER
voor alle diensten.

Sollicitatie na tel.afspraak: nr. 023-281100.

NICK ROOYAKKERS
Zan(dvoortselaan 29, tel. 023-280696,

Heemstede.

Bloemen-, groenten- en

kruidenzaden met groeigarantie.

ERKENDE ZAADHANDEL.

WOONMARKT
uit onze meubelmarkt

!

GROTE PRIJZENSLAG
IN EIKEN MEUBELEN
ECHT EIKEN WANDMEUBEl
met o.a. bar en T.V. ruimte, 250 cm br.. WOONMARKTPRIJS 1470,— NU

EIKEN 3-ZITS BANKSTEL
WOONMARKTPRIJS 1360,— NU

meubelen - tapijten

„woonmarkt"
Koudenhorn 40-42, bij de CatharIJnenbrug en Koepel, Haarlem (buslijn 77). Tel. 023-322125
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OOSTERSE
TAPIJTEN
ih^arwB""^'pmi/HH

BELEG NU IN

OOSTERSE

TAPIJTKUNST

Aan de vooravond van

grote prijsstijgingen in

de oriënt is het nu nog

goedkoop l<open.

Door rechtstreekse import en E.E.G. invoerfaciliteiten,

i.v.m. ontwikkelingshulp, hebben wij de meest zeldza-

me collectie opgebouwd tegen ca. 30Vo lagere prijzen.

IX.Haan
SINDS 1833

5 etages klassieke

meubelen.
Oosterse tapijten.

BARTEUORISSTRAAT 39-41 — HAARLEM — TELEFOON 310488

Nu ook in Zandvoort:

KÜNSTGEBIT-
BEPABATIES:

A. BITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

ÜW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
specialist.

'T INTEEIEDR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
BUderdtJkstr. 5. Tel. 3796.

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 023-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-71 <6.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.
Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIEAANBIEDING
SAKSISCHE SMEERLEVERWORST

| 9c
250 gram 1,42 NU Ij*'

HELE GROVE BOERENMETWORST « i^r

per stuk 3,90 NU W,00

HEMA
NU OOK ZONDAGS GEOPEND I

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 28 mei.

s/iifASofc/rffofir

Uter^
flessen

NOG STEEDS:

8x40f0D0RANr

SFfCK
Voorkomt

hinder/iike geur

20
VOORDEL/G!

GEEN

MAAR:

GEEN

MAAR:

RELAX-

STOEL
Met meebewegende
voetsteun, het

summum aan zitgenot!

* 5 cm dikke zitting

* vaste hoofdsteun
* royale armleggers
* chroomstalen buis

GÉÉN A

WSKOMARGAWIVE

gLUHALViaRlMr^

KjPPESOEP-
PAKKET .f/lf^KET «™'epa"„"h«;„;fc, HEEL ^,;soap! DPtKir^ f^

NORM.
PRIJS:>45'
TIJDELIJK:JttS^
BIJ ONS NU:

HEEFT U LIEVER EEN SPUITBUS?
DAT KAN OOK, of NEEM HEM ERBIJ! qrqTE

VAPONA SPRAY ^'iU

LAVATO TOILETFRIS 1^
spuitbus 10 oz. .J^ö •

J ^ÏÏPENTMNÖSiiï

Jl^Sfe-fe^ e

x"^ fKncS
>^ MAAR: ^U|^ ^

'?^V.
Ky

\e kunt het heter hij

DIRK VAN OEN BROEK

ennuooh:
ZANDVOORT, Bur9-

Engelbertsstraat 21
(volop paH(eerruimte!)

Amsterdam-NOO RO,
MOTORKADE 10
(bij de MeeuwenlaanI

halen i
U9«k

AMSTERDAM, Mercatorplein 49-53 / Jan van Galenstraat 79-85 / Bilderdijkkade 41-53 /2e Nassaustraat 26-30 / Lijnbaansgracht 31-32 /

Tussenmeir 1 (winkelcentrum Osdorp) / winkelcentrum Delflandplein 188-194 / Burg. de VI"Sltlaan 133 / Joh.n Huumgalaan
180J88

ZWANENBURG, Dennenlaan 19a - HOOFDDORP, Kruisweg 640 / Grattermeeraraat 28 (MOBY DICK. mdustrieterre.n Noord)

VEILINGGEBOUW

De Wifte Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen dageltifes weer nette

goederen worden Ingebracht

of afgehaald.

Sonsterraln De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 ot

3713, Privé na 6 uur 6658.

Veillngdirektie

Fa. Waterdrlnker.

Groot en klein vinden

VAN DER WERFF's
brood FIJN

!

Gasthuisplehi 3. Tel. 2129

Teenslippers 2,95

Kruisbandslippers 5,95

Lederen sandalen vanaf 19,95

Prachtige lederen zweedse muilen 27,95

SCHOENBOETIEK HARMS
Diaconiehuisstraat 5A (zijstraat Haltestraat), Zandvoort

Altij(d een voordelige aanbieding.

Sportfondsenbad „De Duinpan"

zoel<t op i<orte termijn een

gedipl. zwemonderwijzer
of eventueel Cios met aantekening
zwemmen.

Soll. ricliten aan:

Sportfondsenbad „De DuÈrr^a;^"

Vondellaan 57, Zandvoort.

Telefoon 02507-2170.
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Het

Rode Kruis

3.Ht

niemand

voorbij

!

Huis -aan -huis - collecte

26 mei t/m 7 juni

Gaat u Het Rode Kruis voorbij?

Dringende oproep!

Helpt mee collecteren

KONTAKTADRESSEN ZANDVOORT:

R. Drenlh. arts. Hogeweg 43. tel. 3355,

II. B. A. Mulder, apoth., Raadhuisplein 11, tel. 3185.

Mej. U. Bosman. Trompstraat 19, flat 6, tel. 4624.

Deze pagina werd

Het Rode Kruis aangeboden door:

PAVEX B.V. TAPIJTEN EN GORDIJNEN, Spaarneweg 75, Industrieterrein Cruquius bij

Heemstede

RABOBANK, Grote Kroclit 34-36, Zandvoort

KEUR VERF, Paradijsweg 2, Zandvoort

REISBUREAU KERKMAN, Grote Krocht 20, Zandvoort

CORODEX B.V., Noorderduinweg 48, Zandvoort

ALGEMENE BANK NEDERLAND, Grote Krocht 12, Zandvoort

DAGMARKT, Stationsplein 9a, Zandvoort

AUTOBEDRIJVEN RINKO, Oranjestraat 2-12, Zandvoort

NEDERLANDSE MIDDENSTANDSBANK, Passage 33, Zandvoort
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Ideale vrouwen op
Zandvoorts eircuit
ZANDVOORT — W» miss Holland Is za-
terdag een tweede Nederlandse schone in
het zonnetje gezet. In het Amsterdamse
Hiltonhotel maakte Herman Emming za-
terdagnacht om precies twaalf uur de
ideale vrouw 1975 1>ekend. Het is de uit
Den Haag afkomstige Fatricia Noorder-
meer. Zy zal ons land in Triest in sep-
tember vertegenwoordigen tUdcns de ver-
kiezingen van de ideale vrouw van Euro-
pa. Als tweede in Amsterdam eindigde
de Amsterdamse Fieke Heide, terwUl
mevrouw Leenhuls uit Meppel beslag
legde op de derde plaats.

By de miss Holland verkiezingen mag
nooit een getrouwde vrouw meedingen
naar de titel. 'B^J ons maakt het alle-

maal niets uit. ledere vrouw van twin-
tig tot vtjfendertig jaar kan inschrUven
voor onze verkiezingen," zegt organisatri-

ce Yvonne van Wegberg-Aalderlnk.
Yvonne heeft in Amsterdam model-ser-
vice Yvonne. Een ultzendburo voor man-
nequins, fotomodellen, speakers, klnder-
modellen, dressmen en figuranten. Daar-
naast lei<jt zt) in haar scholen In Amster-
dam en Hilversum jonge vrouwen op tot

mannequin. Het zou voor Yvonne een
koud kunstje zün om twintig van haar
modellen in te schryven voor de Ideale

vrouw verkiezingen.
Z1) bewandelt echter de demokratische
weg en laat de inschrijving volkomen
open. Advertenties worden geplaatst In

verschillende nieuwsmedia en uit de

brieven, die volgens haar zeggen binnen-
stromen, worden er twintig getrokken.

Van te voren worden de aanmeldlngs-
brleven gesorteerd op provincie zodat el-

ke Nederlandse provincie vertegenwoor-
digd Is.

Op Zandvoort
Donderdagmiddag waren de twintig uit-

verkorenen op Zandvoort, om op het
circuit een van de verplichte proeven,
die in drie dagen worden verricht, af te

leggen. Onder het toeziend oog van de
autospeciallsten Fred van der Flugt en
Rob Slotemaker toonden de kandidates,
gestoken in een smetteloos wit overall

hun kunnen in de gemotoriseerde vier-

wieler.

Na een borreltj e in restaurant Biche
ging de stoet weer terug naar de thuis-
haven Amsterdam, waar de vrouwtjes in
de avonduren werden rondgevaren door
de Amsterdamse grachten.
De ideale vrouw word je niet zomaar. Je
moet er in drie dagen heel wat voor
doen. Er moeten kunsten vertoond wor-
den in bowlen, naaien, koken, het be-
reiden van cocktails en bloemschikken.
Bovendien behoren vreemde talen, alge-
mene vraagstukken en een microfoon-
test tot de verplichte nummers.

Hartstichting
Yvonne van Wegberg organiseert de ver-
kiezingen voor de tweede achtereenvol-
gende keer. Evenals het vorig jaar heeft
z|j aan haar verkiezing de naam gege-
ven: Verkiezing ideale vrouw ten bate
van de Nederlandse Hartstichting. Het
vorig jaar kon zü de adjunkt-direkteur
van de Nederlandse Hartstichting H. A.
van Reenen na afloop van het evene-
ment een cheque overhandigen van ruim
vijfduizend gulden.
Dat de baten naar een of andere instel-
ling gaan vindt Yvonne een 'must'. Op
de vraag waarom zy de hartstichting
heeft gekozen antwoordt Yvonne: 'Mön
vader is aan een hartaanval overleden en
ik ben ervan overtuigd, dat de hartstich-
ting enorm goed werk verricht.'

üw vertrouwd adres voor

PIANO'S

tevens vakknndlg: stemmen
en repareren.

Pianospecialist

DE JONG
Rijksstraatweg 67 — Haarlem.
Telefoon 023-263081.

NED. HERVORMDE KERK
zaterdag 24 mei 10.30 uur ds. K. E. Bie-
seveld. Ectmi. dienst in Nieuw Unicum
zondag 25 mei: 10.30 uur ds. H. A. Win-
kel, Aerdenhout. Gem. Geref.-Hervorm-
de dienst.

Jeugdhuis, 10.30 uur: jeugdkapel. Dhr.
N. H. van WUk
GEREFORMEERDE KERK
10.30 uur gemeenschappelijke dienst in

de Ned. Herv. Kerk. ds. H. A. Winkel
te Aerdenhout.
19 uur ds. Splinter te Overveen
NED. PROTESTANTEN BOND
10.30 uur ds. W. F. Momiee, vrüz. herv.

IJsselstein

BOOMS KATHOLIEKE KERK
Zaterdag 1950 uur en zondag 11 uur vie-

ringen in de St. Agatha. Zondag 9.30 uur
viering in de O. L. Vrouwe Sterre der
Zee.
NIEUW APOSTOMSCHE KERK
Tot nadere aankondiging Madoerastraat
1, Haarlem-Noord, zondag 930 en 16 uur,
woensdag 20 uur.
NED. CHR. BOND
Voorlopig geen samenkomsten in huize
'Pniël'. Nadere inlichtingen tel. 4778.
JEHOVA'S GETUIGEN
Inlichtingen D. v. d. Pluhn, ParadUsweg
16, tel. 6812.

VOIitE EVANG. GEMEENTE
ledere dinsdag 20 uur samenkomst in
gebouw Brugstraat 15.

Yvonne Wegberg (zittend in het mid-
den) temidden van haar vrouwelijk
schoon.

Door Yvonne is Nederland het enige van
de tweeëntwintig Europese landen waar
de ideale vrouw verkiezingen worden ge-
houden, dat de winst afdraagt aan een
goed doel.

Maar er is nog een verschil. In ons land
mogen vrouwen tot vijfendertig jaar
deelnemen aan de verkiezing, terwijl In
de andere Europese landen de leeftijds-

grens is bepaald op dertig.

Nogal jong
Yvonne heeft de leeftijdsgrens opgetrok-
ken tot vijfendertig jaar, want zo zegt de
vrouw achter onse nationale ideale

vrouw verkiezing: 'De Nederlandse vrouw
ziet er over het algemeen nogal jong uit

•en daarom heb ik de leeftijdsgrens op-
getrokken. Maar zelfs vijfendertig jaar
vinden vele vrouwen te laag, want ik

krijg dikwijls telefoontjes van Neder-
landse vrouwen van boven de veertig,

die zich afvragen, waarom zü niet de
ideale vrouw kunnen ziJn. Ik vertel deze
dames dan altijd, dat zÜ liet waarschijn-

lijk ook wel zijn, maar dat ik nu een-
maal een bepaalde leeftijdsgrens moet
trekken.'
Maar deze wijziging in de Europese reg-

lementen brengt nog een moeilijkheid

met zich mee, want de maximumleeftijd
om deel' te mogen.nemen aan,de Euro-

,

pese verkiezing' van de ideale vrouw is

eveneens bepaald op dertig.

Yvonne Wegberg: 'Als een kandidate
van boven de dertig de ideale vrouw van
Nederland wordt kan zy toch naar
Triest. De Europese jury, waarvan ik
deel uitmaak, heeft namelijk schriftelijk .

verklaard in dat gevai geen bezwaar te

maken tegen deelname.'

Pietje precies
Yvonne heeft veel ervaring in dit werk.
zy maakte deel uit van de Europese jury
in Dubrovnik. Tijdens de miss Europa-
verkiezingen vroeg men haar in haar
eigen land ook eens een verkiezing te or-
ganiseren.
'Ik heb toen ja gezegd en heb er geen
spijt van gehad. Ik moet echter wel toe-
geven dat er byzonder veel voorbereiding
aan de verkiezing vooraf gaat. Van ver-
leden jaar juli af ben ik ermee bezig. Je
staat er dan helemaal alleen voor. want
assistentie kryg je in feite pas de laatste

week.' Yvonne geeft toe, dat zU dit voor
een groot gedeelte aan zichzelf te wyten
heeft. Ze is een pietje precies, die alles

zelf moet doen om er zeker van te zyn,

dat de organisatie goed verloopt.

De heer H. A. van Reenen, adjunkt-di-
rekteur van de ruim vijfenzeventigdui-

zend leden tellende Nederlandse hart-

stichting is mensen zoals Yvonne van
Wegberg uiteraard erg dankbaar.
'Gelukkig worden er in ons land vele

evenementen georganiseerd ten bate van
de hartstichting, wy kunnen geld erg

goed gebruiken, want met scheppen ver-

dwynt het in de research en voorlich-

ting, wy geven voecüngsavonden en
voorlichting voor gezonde voeding op
scholen, bedryven en aan huisvrouwen.
Het is voor ons een byzonder belangryke
taak om de mensen te wüzen op de pre-
ventie van hart- en vaatziekten," aldus
de heer Van Reenen, die donderdagmid-
dag een kykje kwam nemen op het
Zandvoortse circuit.

Zaterdagavond was hy ook aanwezig om
de cheque in ontvangst te nemen. Welk
bedrag er voor de hartstichting over bleef
is nog niet bekend, maar zo verzekerde
ons Yvonne Wegberg 'als de kosten die
wy hebben gemaakt zyn afgetrokken,
kan het bedrag op de cheque worden in-

gevuld en ik verwacht dat we aan het
eind van de week rond zijn.'
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Avond-Vierdaagse enige MEDEWERKERS (STERS), die bereid

zijn een controlepost te willen bezetten.

Uw aanmelding wordt gaarne ingewacht bij

N. Paap, Nic. Beetslaan 46.

Indrukwekkend optreden

Zandvoortse Vocalgroup
ZANDVOOET — De Zandvoortse Vocalgroep, onder leiding van Frans

Kocx, opgericht in augustus 1972, concerteerde zaterdagavond in het

verenigingsgebouw 'De Krocht' met een optreden, dat sterke indruk-

ken naliet door het hoog muzikaal niveau dat werd bereikt. Het con-

cert werd onder meer bijgewoond door burgemeester A. Nawijn en

wethouder I. M. Aukema, beiden vergezeld van hun echtgenoten, die

door de zakelijk leider, de heer R. J. Hobé in zijn openingswoord spe-

ciaal werden welkom geheten.

Niet alleen boeide het ensemble op mu-
zikaal gebied, doch ook door de streng

doorgevoerde discipline en de fraaie

uniforme kledy, (lang groene rok met
gele blouse), aangevoerd door een in fel

rood gestoken leider Frans Kocx, zodat

het show-element by deze uitvoering ze-

ker niet vergeten was, hetgeen reeds een
genot op zichzelf betekende.
Het koor, bestaande uit meisjes van 12

tot 17 jaar. bestaat thans uit ruim 32

leden. Slechts 18 ervan traden deze
avond op, omdat velen door ziekte ot

vakantie afwezig waren. Aan het geheel
van de uitvoering deed dit echter weinig
afbreuk, zy het ook, dat het volume van-
zelfsprekend minder was dan by een op-
treden van het gehele koor. Frans Kocx
heeft zyn ensemble tot grote muzikale
hoogte opgevoerd. Daar er voor koren
van meisjes van een dergeiyke leeftyd

geen muziek bestaat, moet elk uit te

voeren nummer speciaal door hem wor-
den gearrangeerd, waarvan hy zich op
uitnemende wyze weet te kwyten. Bo-
vendien toonde hy zich deze avond als

begeleider aan de vleugel een byzonder
knap pianist en het geheel getuigde van
ernstige en enthousiaste studie.

Het koor zong zuiver, maatvast en vol

overgave betrekkeiyk eenvoudige liede-

ren driestemmig, hoofdzakeiyk Engels
en Amerikaans, waarby de Gospelsong
'Amen' wegens groot sukses na het be-
ëindigen van het concert op veler ver-
zoek nogmaals werd gezongen. Daar-
naast brachten 'I don't know how to
love Him' en 'Harmony' Juweeltjes van
prachtige koorklank. Een niet genoemde
bassist (vriend van Frans Kocx) bracht
by de zang een zeer geslaagde onder-
steuning.
Mariaime Bol, (lid van het koor) ont-
popte zich tevens als een veelbelovend
soliste op de blokfluit. Begeleid door
Frans Kocx speelde zy Gavotte van J.

Bameau en do Pastorale van Scarlatti.

Spontaan applaus en fraaie bloemen
vertolkten de dank voor haax boeiend
en zeer muzikaal optreden.

Doch er viel meer te genieten deze
avond. Want er werkten aan mee twee

eindexamen-kandidaten van het Am-
sterdams Conservatorium, nameiyk de
llulttisle Els Oltheten en de pianist
Ronald Brautigem. Het werd een wel-
haast professioneel optreden.
We beluisterden de Sonate voor fluit en
piano van Handel en de Fantasie voor
fluit en piano van G. Pauré. Prachtig
gespeeld werden door de flulttlste twee
landeiyke miniaturen van Van den Slg-
tenhorst Mcyer voor tluitsolo, kosteiyke
muziek, die herinneringen opriep aan de
landeiyke scène uit de Symphonie Phan-
tastique van Berlioz.

Byzonder knap werk aan de vleugel
leverde daarna Ronald Brautigem met
een pianosolo uit Souvenirs d'Enfance
van Louis Andrlessen, waarna hun eerste
optreden besloten werd wet het Rondo
voor fluit en plano van Frans Xaver
Mozart.
Na de pauze bracht het duo de Sonate in
b mineur van Joh. Seb. Bach en Slcl-

llenne van G. Faitfé. terwyi Ronald
Brautigam zyn muzikale kunnen ten
volle demonstreerde mot een gloedvolle
vertolking van de hoge eisen stellende
Sonate 1949 van Ton de Leeuw. Het
aantrekken van deze hoogst muzikale
solisten, die van een byzondere be-

gaafdheid biyk gaven, mocht wel een
zeer gelukkige keuze worden genoemd.
Bloemen en geschenken werden ook hun
deel, terwyi Frans Kocx eveneens in de
bloemetjes werd gezet.

Een opgetogen publiek bracht koor en
solisten na afloop op spontane wyze
dank voor het gebodene en dat was
waariyk wel verdiend want hier kon van
een indrukwekkende muzikale avond ge-

sproken worden.

Ten kantore van:

Mr. J. M. BAST
notaris te Aerdenhout

is plaats voor:

TWEE TYPISTES
Gevraagd wordt:
• grote accuratesse
• bereid om te werken met moderne apparatuur.

Geboden wordt:
• afwisselend werl<

• plezierige omgeving
• honorering niet aflianl<elijl< van leeftijd doch
van prestaties.

Goede busverbindingen (NZH lijnen 80 en 4) met
Haarlem, Heemstede en Zandvoort.

Adres: Van Alphenlaan 1, Aerdenhout.
Telefoon: 023 -24 90 01*.
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Geen bed meer
vrij aan de kust
ZANDVOORT — Volle hotels, pensions

en een topdrukte bU de meeste partlku-

licrcn kenmerkten de Zandvoortse Pink-
sterdagen met ccn gezellige drukte, die

zich vooral konsenlreerdc op het dorps-

centrum. Cafc's en restaurants waren
tjokvol en voor het VVV-kiintoor vorm-
den zich menigmaal een groot aantal

gasten, die van vrUdagavond af (en la-

ter meestal tevergeefs) zich een onder-
komen trachtten te verzekeren. Het werd
op hel laatst zó, d.at men deze badplaats-
bezoekers naar Utrecht moest verwijzen,

waar nog enige loj^lesnilmte beschikbaar
blcch. In Zandvoort en omgeving was
deze totaal bezet.

Tóch hebben de Pinksterdagen Zand-
voort niet geheel en al bevredigd en dit

geldt dan zeker voor het strandbezoek.
Op eerste Pintoterdag viel het strand-
bezoek totaal te verwaarlozen door het

BOEKHANDEL H. COEBERGH

PENCUIN CORNER
Ged. Ondegracht 74, Haarlem-

koude, sombere weer, terwyi op tweede
Pinksterdag van topdrukte geen sprake
was. De aanvankeiyk zuidwestenwind, die

in de loop van de dag omliep naar het
noordwesten, zorgde voor een vry wolke-
loze en stralende zonnedag, doch het
bleef koud.
Slechts achter glas en uit de wind zoch-
ten de gasten verpozing In de zon en
daar was het goed toeven. Een goede
graadmeter was deze tweede Pinksterdag
het aantal zoekgeraakte kinderen, (eerste

Pinksterdag niet een) dat slechts 12 be-

droeg, terwyi twee jaar gelegen op twee-
de Pinksterdag op 24 mei het aantal
zoekgeraakte kinderen 483 had bedragen,
twee lichte ongevallen behandeld.
Ook werden by de strandpolltle slechts

Extra bussen
Een grote doorslag gaf tweede Pinkster-

dag het clrcuit-bezoek dat 22.000 be-

langstellenden trok. De NZH zette in de
loop van de dag op lün 80 (Amstcrdam-
Zandvoort) zeven extra bussen in. Lyn
81 (Haarlem-Zeeweg-Zandvoort) reed
ook met enkele extra bussen, waarvan er

één inplaats van een half uur ruim an-
derhalf uur nodig had, om Zandvoort te

bereiken. Al met al Pinksterdagen, die

hoewel niet geheel bevredigend, voor
Zandvoort een gezellige drukte brachten.

Met oog en oor

de badplaats door

Oorlam voor

strandpolitie
ZANDVOORT — Ter gelegenheid van
de officiële opening van de post van de

Zandvoortse strandpolitie bezocht de

watersportvereniging 'Zandvoort' eerste

pinksterdag het uit 4 man bestaande
stranddetachcmcnt in de post in de Ro-
tonde.

Omstreeks half één arriveerde de grote

vloot van allerhande zeilschepen, ver-

trokken vanaf het botenhuis op het zul-

derstrand, voor de kust voor de Rotonde,
waar alle boten op het strand afmeer-
den. Het was een kostelijk schouwspel,
dat ondanks het minder gunstige weer
grote belangstelling trok van de gaston.

Voorzitter Jan Deutekom sprak het
stranddetachement toe, herinnerde er-

aan dat de verhouding politie/vereni-

ging tot nu toe allerplezlerigst was ge-

weest in een zeer belangryke samenwer-
king en sprak de hoop uit, dat ook dit

seizoen dit weer het geval zou zyn.
Het hoofd van de strandpolitie, briga-

dier zyp twyfelde er geen ogenblik aan,
dat de goede verstandhouding niet zou
biyven voortbestaan, waarna de gebrui-
kelyke 'oorlammeren' werden uitgewis-
seld.

Nog enige tyd bleef men daarna In on-
derling samenzyn byeen waarna op-
nieuw zee werd gekozen, een gebeurte-
nis, die op nieuw door het talryke pu-
bliek met belangstelling werd gadegesla-
gen.

Trouwens, de Zandvoortse Watersport-
vereniging zorgt opnieuw voor een at-
traktie voor de kust. Men is uitgegroeid
tot een niet meer van het zomerse
strand weg te denken vereniging. Twee-
de pinksterdag hield men onderlinge
zeilwedstryden, hetgeen een kleurryk
schouwspel bood.

Pinkslcrcn 1975
Ziezo: I'Iiiksteren 1375 zit er weer op.

Is het 11 nog al meegevallen'? Het zal

wel weer zo zün als altyd: de ccn

«cl en de ander niet.

Er was veel volk in onze gemeente.

Prakttsch was er geen plaiiLsjc vonr

overnachting meer beschikbaar, een

feit. waaruil sommige vcrlumrders

een extra slaatje hebben geslagen,

soms wel een heel schandalig slaatje

wamieer ik dat zo hier en daar hoor.

Dat moeten we toch niet doen, men-
sen, want zoiets komt de naam van
Zandvoort beslist niet ten goede, in-

tegendeel.
Trouwens — ik schroef er vorige

week ook al over: waar halen we
de arrouantio vandaan om Zandvoort

do eerste badplaats van Nederland te

noemen? Om ons gezellige dorpscen-

trum, om ons prachtige strand en
om ons fraaie natuurschoon in de
onmiddeliyke omgeving? Ik geef toe:

dat zOn allemaal pluspunten, maar
verder hebben we ook niets te bie-

den en onze gasten vervelen zich 's

avonds een rotje.

Bovendien, wanneer ik de dagbladen
lees. dan hebben andere kustgemecn-
ten het zeker niet minder druk gehad
dan Zandvoort. Aan patat-eter en
fricandel-kauwers hebben we geen
gebrek, op zichzelf een gelukkig ver-

.schünscl, maar daarvan moet Zand-
voort het toch — algemeen gezien —
niet hebben. Als dal nu Znndvoorts

eerste badplaats moet betekenen, dan
zet ik dat woordje 'eerste' wel tussen

aanhalingstekei\s. 'Zandvoort let op

uw zaak' biyft meer dan ooit gebo-

den.

Duiveiivanger
Van verschillende kanten ben ik be-

naderd, om mü erop fc wUzen, dat

er een man in ons dorp rondloopt,

(lic erop uit is, de duiven te vangen.

De een noemt liet een psychopaat, de

ander een dierenbeul. Hy schynt
voer te strooien, vangt daarna de
dieren en stopt ze levend in een grote

plastic zak. Vooral in deze tyd, nu
de dieren broeden, is zulks wel heel

afkeurenswaardig. Aan de terecht

verontwaardigden kan ik mededelen,

dat onze politie de zaak reeds in on-
derzoek heeft. Volgende week hoop ik

u er meer van te kunnen vertellen.

Dierenliefde
Een heel ander geluid op het gebied

van «erkelijke dierenliefde spreidde

vorige week de machinist van een
trein die van Haarlem naar Zand-
voort reed, ten toon.

Hy hoorde op de heenweg een klap,

doch reed door. Op de terugweg stel-

dete hü een nader onderzoek in en
vond langs de spoorbaan een jonge
ree. die in het liclit van de treln-
llchten was aangereden en nu hulpe-
loos aan de kant van de spoorbaan
lag. Hy tilde het beestje op en legde
het op een zachte bank van een eer-
ste klas coupé .

Op het station Haarlem werd de die-
renbescherming gewaarschuwd. Die

bracht liet gewonde dier naar het
dicren-asyl ui de Keesomstraat. Een
dierenarts stelde daar een gecom-
pliceerde breuk m de achterpoten
vast. Het fraaie dier wordt er nu
liefderyk verpleegd, knapt naar om-
standigheden goed op en zal straks,

wanneer do wonden zyn genezen,
weer in do natuur worden teruggezet.

Hulde aan deze treinmaehinist

Bomengenol
Het Is mij opgevallen, dat de Ka-
stanjebomen in onze gemeente het
7.0 uitstekend doen.

Op het Gasthuisplehi voor café 'Het

wapen van Zandvoort' staat er een,

die een ware lust is voor het oog.

Oude Zandvoorters vertelden my, dat
ze nog heel goed weten, dat het als

jong boompjes geplant word voor het
toenmalige bejaardentehuis aldaar.

Er stond een beschermende ring van
kippegaas omheen, teneinde vanda-
lisme te voorkomen. Nu is het een
prachtboom geworden.
En in een tuin in de Haltestraat

.staat ook al zo'n pronkjuweel. Ieder

jaar wordt de boom groter en mooier.

Do kastanjebomen in de Gerkestraat

biyken het ook byzonder goed te

doen. Wellicht een hint voor Publieke

Werken om speciaal aan de kastanje-
bomen-aanplant nog meer aandacht
te gaan bestedon. Dat er in Zand-
voort geen bomen willen groeien,

moeten ze my niet meer trachten
wys te maken. We hebben de voor-
beelden voor ogen, want ook de aan-
plant van nieuwe jonge boompjes
biykt byzonder aan te 'slaan.

Waar blijft de klok
Verschillende inwoners missen de
gele Prisma-klok, die al enkele sei-

zoenen achtereen prijkte bij de bus-
halte in de Louis Davidsstraat.

Vorig najaar hebben ze die wegge-
haald en iedereen dacht, dat het al-

leen maar was gedurende de whiter-
perlodc. De aansluiting zit nog in de
straat. Wat is de oorzaak dat die

klok niet moer wordt geplaatst? Het
was een opfleuring van het gehele
plein on velen hadden er veel gemak
van. Het is te hopen, dat spoedig
tot herplaatsing zal worden overge-
gaan. Zeer velen zou men er een
groot plezier mee doen.

Wijkverpleeg.sters

Ik wil deze week graag eens besluiten

met een eresaluut te brengen aan
onze plaatselijke wijkvcrpicegsters.

Een kleine, maar belangryke groep
in onze samenleving die ongeloofiyk
veel menslievend werk verricht, al-

tyd met dezelfde biymoedlgheid, al-

tyd met dezelfde hulpvaardigheid.
Er wordt zo licht overheen gelopeii

en hot wordt als iets vanzelfspre-
kends aanvaard, maar ik geef het u
te doen, dag in dag uit altyd met
ziekte, moeiiykheden, pyn en ellende
te worden gekonfrontecrd.
Dag in dag uit, 's zondags en door
de week en dan toch maar altyd Je
goede humeur bewaren. Nu ik met
hen door omstandigheden praktisch
dagelyks in aanraking kom, viel mi)
dat des te meer op. Hier is wel spra-
ke van oen zeer byzondere roeping,
waartoe men zich aangetrokken moet
gevoelen. Ik heb voor deze vrouwen
de grootste bewondering gekregen en
wilde dat graag in deze rubriek voor
deze nimmer slckeneurige \T0uwen,
die wel zeer byzonder met oog en
oor do badplaats doortrekken, eens
even aan de openbaarheid prys ge-
ven. Hulde! Kuyper sr.

WEGErao

Artsen: huisartsenpraktyk Bauman-Mol.
Dr. B. Bouman. Koninginneweg 34,

Zandvoort, tel. 5600

Verdere inlichtingen omtrent de week-

enddiensten woi'den verstrekt via de te-

lefoonnummers van de hulsartson: An-
derson 2058. Drenth 3355, Pllerlnga 2181

en Zwerver 2499.

Tandarts: tel. 023-313233.

Wijkverpleging: zaterdag 24 on zondag

25 mei: zr. E. Poldervaarl-Spaans,

Kruislaan 54. Hoofddorp, tel. 02503-6000

Apotheek: van vrydagavond 23 mei

17.30 uur tot vrydagavond 30 mei 17.30

uur: Zandvooi-tse Apotheek H. B. A.

Mulder. Raadhuisplein 10, hoek Halle-

straat, tel. 3185

Voor patiënten, die niet over een eigen

vervoermiddel beschikken, is na overleg

met de Insiiekteur van do Volksgezond-

heid voor de genecsnilddcleji in Noord
Holland een speciale regeling getroffen,

die door de behandelende arts zal wor-

den uitgelegd.

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3. flat 2, tel. 4437.

Hulpdienst: lel. 023-243340.

Dierenarts: by afwezigheid van de ge-

wenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendlenst te Haar-
lem, tel. 023-313233.

Storingsdienst gasbedrijf: tel. 3737. ook
buiten knntooniren.
Politie: 3043.

Brandweer: tel, 2000.

(Adv. Ingez. Meded.)

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

WATERSTANDEN
ZANDVOOET — De hoogwaterstanden
zyn als volgt:

Vrydag 23 mei — 1.24-13.52

Zaterdag 24 mei — 2.12-14.41

Zondag 25 mei — 3.02-15.31

Maandag 26 mei — 3.48-16.15

Dinsdag 27 mei — 4.29-16.58

Woensdag 28 mei — 5.12-17.39

Donderdag 29 mei — 5.55-18.21

Vrydag 30 mei — 6.37-19.02

Sprlngty — 27 mei
Doodty — 4 juni

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men by bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten by te tellen.

BURGERLIJKE-
STAND '

Geboren:
WlUcmyn, d.v. w. J. M Ackermans en
M. Engel.

Overleden:
Jan Koning, oud 57 jaar, gehuwd met
C. van Duyn.

Ondrrlrouivd:
Roelof van Til en Mclinda Kiefor.
Jacobus Franclscus ter Smltten en Jan-
na CaUiarina Ocrlomans.

Gehuwd:
Adrianus Slmon Petrus Dcmmers en
Hyacintha Wllhclmlna Maria Nyssen.
Gerrlt Bulmer en Catharina Maria Wil-
helmyntje Lunenbcrg.

Geboren builen de gemeente:
Sylvia, d.v. J. Koper en A. J. Weber.
Sandra Maria, d.v. H. A. Jonckers en M,
B. Bcyer.
David Pliillp, z.v. C. Frederking en S.
Groot.
Alleen, d.v. R. S. Korvcr en C. M. Hoek,
Niels Alexandor, z.v. J. Molenaar en M.
Peters.

Ischa Grogory, z.v. E. Markhof en M.
Woud.
Harry, z.v. H. J. Bloem en L. V. M. Kolk-
man.

Overleden buiten de gemeente:
Barend Cobussen, oud 72 jaar, gehuwd
met R. P. van Pol.

Margaretha Adriana van Pothoven, oud
82 jaar, gehuwd geweest met J. J. Spits.

\}\

'n

1
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Gouden momenten

vragen gouden attenties

Bekijk onze uitgebreide kollektie

I

'

Gouden fantasie ring Satiné bewerkte gouden ring

J 1_

gouden ringen v.a. 48,— gouden liangersv.a. 45—gouden oorsieraden v.a. 57,—

Smaakvol gestileerde

gouden hanger
! i

Charmante gouden creolen

juwelier Treur
Jan V. Goyenstraat 22, Heemstede.
Telefoon (023)-288668.

J)

IIIIIIBBillll

[Jm](o]l7lkDg@D 2
zonneschermen met oase-effekt

f f I i

'tïflïiïr»-Tj

MARKISOL zonneschermdoek is geweven uit de beroemde syntlie-

tische draion vezel van Bayer. Dit sublieme, uitgekiende doek neemt
de zon niet radikaal weg, maar tempert en filtert het zonlicht zo ge-
raffineerd dat het in uw kamer 'n zachte, zeefrisse zomeratmosfeer
schept met 'n heerlijk milde temperatuur . . . een uniek „oase-effekt"!
Omdat Markisol zonneschermen zijn uitgerust met een oersterk zwaar
geanodiseerd aluminium frame en zelfsmerende nylon lagers, zijn zij

100% wintergewapend.

&
VAN BAKEL INTERIEUR

BENNENWEG 41 -HEEMSTEDE

TELEFOON 281969.

GEMEENTE BLOEMENDAAL

HERPLAATSING WEGENS MISSTELLING.

Premiekoopwoningen in Vogelenzang

(huizen voor gezinnen)

Onder bepaalde voorwaarden is het gemeentebestuur in principe be-
reid bouwgrond voor een premiekoopwoning te verkopen.

De koopsom bedraagt ƒ 12.000,— per kavel, inclusief B.T.W. Kosten
koper.

Voorkeur genieten zij die in Bloemendaal een huurwoning onder de
i 300,— per maand vrijmaken, waarover de gemeente kan beschikken.

Bovendien mag de hoofdkostwinner in 1973 geen hoger belastbaar
inkomen hebben gehad dan ƒ 35.000,—.

In de koopakte zullen naast de gebruikelijke voorwaarden, een anti-
speculatiebeding, een vervreemdingsbeding en een aansluitingsplicht
op de gemeenschappelijke antenne-inrichting worden opgenomen.

Op verzoek zal het gemeentebestuur een aanvraagformulier toezen-
den, (tel. 023-258051. toestel 20).

Degenen die zich al hebben aangemeld, hebben reeds een aanvraag-
formulier ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan dienen zij een
dergelijk formulier aan te vragen.

De gegadigden zullen in overleg inet de gemeente gezamenlijk een
architect en een aannemer moeten kiezen voor deze in groepen te

bouwen woningen.

Reeds ingediende aanvraagformulieren zullen in behandeling worden
genomen.

De inschrijving sluit 30 mei 1975.

Bang&01ufsen

Een week van ongedwongen
kijken, luisteren, vergelijken,

vragen stellen en deskundig
antwoord krijgen.

Een week om in alle rust kennis
te maken met het komplete
B&O programma van negen
geïntegreerde hifi-systemen.

Een week bovenal om te

ervaren dat Quadrafonie werkelijk

een nieuwe \oxm van geluids-

weergave is. Die nu, met het
Beosystem 6000 volledig

werkelijkheid kan worden in elke

huiskamer. Een sensatie, wanneer
u met de Commander afstand-

bediening balans en volume van

de vier luidsprekers regelt,

een FM-station zoekt of met een

vingerdruk overschakelt van
radio naar platenspeler of recorder.

De Beomaster 6000 is de
enige radio/versterker die alle

bekende geluidssystemen -van

mono tot CD-4 quadra-- met
zo'n perfektie weergeeft.

Elke serieuze muziekliefhebber
moet er op z'n minst mee
kennismaken.
Een week ook om te ontdekken

dat beeld en geluid van kleuren-

televisie op een subtiele manier
mooier kunnen zijn dan de
ondervinding tot nu toe had

k.<^ geleerd.

Een week tenslotte
die door een
vleugje Deense
gulheid en
gastvrijheid

een extra

feestelijk

tintje krijgt

Yilkommen til Bang & Olufsen

Welkom bij:

BINNENWEG 92 * HEEMSTEDE
Openingstijden: woensdag 21 mei van 8.30-18.00 uur, donderdag 22 mei van 8.30-18.00 uur, vrijdag 23 mei van 8.30-18.00 uuren van 19.00-

21 .00 uur, zaterdag 24 mei van 8.30-1 7.00 uur.

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

PIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZI.IN, Bcnnebroekerdijk 205b, Cruquius, Haarlemmermeer,
telefoon 023-283437. Let op .iuistc adres. NIET afslag Cruquiiis-Industrieterrein,
maar voorbij Signodc, Ie nieuwe we^ links, de middenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vri,idag koopavond van 7-9 nur.

Haarlem
Kleine Boutweg 11,
telefoon 023-313140.

's Maandags gesloten.

Haarlem
Tessel.schadeplein 8,

telefoon 023-375614.
's Maandags gesloten.

iJmuiden
Lange Nieuxvstraat 184,

telefoon 02S50-131S0.
's Maandags gesloten.

BENT V 'N MAVO AFGESTCDEEEOE?

Gardner-Denver (Holland) BY
gevestigd te Schiphol-Oost nodigt u uit te sol-

liciteren naar de fimktle

ADMINISTRATIEVE

ASSISTENTE
Tan de Office Manager

Algemene funktie-omschrijvlng:— berekenen en uittypen van fakturen
— verzorging correspondentie en telex
— verantwoording debiteurenadministratie
— assisteren met administratie/boekhouding

Salaris afhankelijk van leeftijd en ambitie tot

verdere ontplooiing met mogelijke uitgroei

naar boekhouder of Sekretaresse.

ITw sollicitatie te richten aan

Gardner-Denver (Holland) BV
Postbus 7558, Schiphol-Oost t.a.v. Direkteur
A. Landwaard.
Telefonische informatie Dhr. A. Boon, tel. 020-
152219 of na kantoortijd tel. 02503-6626.
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) Op 30 mei a.s. zUm onze ouders

ƒ. J. STOOP
C. A. GOUWELEEUIV

40 Jaar getrouwd.

Uit dankbaarlieid wordt er op zaterdag 31 mei a.s.

om 15.00 uur een Euciiaristie\ierine geliouden in

de kapel van „Mariënheuvel", Güpperweg, Heem-
stede.

Gelegenheid tot feliciteren 31 mei van 16.30 tot

18.00 uur in „Landgoed „Groenendaal" te Heem-
stede,

Hmi kinderen en
kleinkinderen.

Burg. V. Leruiepweg 10, Heemstede.

if'^,^^>^^f'^y%,^%^

GEMEENTE HEEMSTEDE

Aan de openbare Crayenester-kleuterschool
wordt gevraagd een

HELPSTER
beneden de leeftijd van 18 jaar, voor het ver-

lenen van assistentie aan de lioofdleidster en
de leidsters.

Opleiding bij voorkeur nijverheidsscliool.

Salaris afhankelijk van leeftijd.

Indiensttreding per 11 augustus 1975.

Sollicitaties met toelichting binnen 14 dagen
aan de burgemeester

Nadere inlichtingen kunnen gegeven worden
door de afdeling Algemene Zaken en Onder-

wijs der secretarie.

IJzerhandel ZWAGER b.v.

Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111, Leiden.

BOSCH heggeschaar

P80K

Een elektrische, dubbelsnijdende heggeschaar
welke takken tot 1 cm dikte doorlaüpt.- Nut-
tige lengte 320 mm. Voorzien van grijptand-
messen. Slipkoppeling. 310 W. Verstelbare

handgreep, voor 178,—.

Voorjaarsaanbieding 139,—

A. M. VAN ZOYLEN
Voorbeen J. de Carpentier

Binnenweg 33, Heemstede. Telefoon 286842.

T. VAN DER STOEL EN ZN. B.V.

AANNEMINGS- EN TRANSPORTBEDRIJF
Vijfhuizerdijk 240, Vijfhuizen, tel. 02508-485,

vraagt op haar kantoor:

JONGE

BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT
bij voorkeur i.b.T. Fraktijkdiploma of studerende

hiervoor.

Goede salariëring in overeenstemming met funktie.
SoU. mondeling of schriftelijk aan ons kantooradres.

Parian Meubelen
Draion bankstel . ^ _
van ƒ 1.300.— voor J 08öj"

Hoekbankstellen v.a. f 695,-

Eiken bankstellen v.a; f 995,-
5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,
koopavonden tot 21 uur.

AIMSTERDAIM, Boelelaan 12, tel. 020-429039.
Donderdagavond koopavond.

2 minuten vanaf de B.A.I. Tegenover Ingang
Bsso Motor Hotel.

BADHUEVEOORP, Nieuwe Meerdijk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

©I{@

HOF VAM HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56. Heemstede.

Telefoon 281328.

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en
zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

RESTAURANT „DEWI"

Sfeervol en uniek is het restaurant

voor u die de Indonesische
gerechten prefereert of wil leren

kennen en apreciëren.

KLEINE HOUTSTRAAT 113,

HAARLEM. TEL. 023-321842.

Elk weekend toevoeging apart menu,

bovendien iedere dinsdag en

woensdag maaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65+ -ers.

IJSSALON -PIZZARIA

'Le Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans Ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

Exdtmef

\lExcjdeiiti

RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE
De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas • Petit Fondue • Zalm -

Saté enz.

MICHE" - ZANDVOORT
SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

Voor al uw recepties en partijen
Badinrlclitlng - Zonneterrassen - Sauna - Solarium

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot

2.00 u. 's naclits. Bar geopend tot 3.00 u. s' nachts.
Boulevard Baraaart 67 - Telefoon; 02507-2553.

SPECIALITEITEN

„GkalêtBet Iffittfie Bais*'

Zeeweg 3 - Overveen - tel. 023-256057.

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenPieid voor:
— voor een gezelig diner bij kaars-

licht .— uw zakendiners, recepties enz.

Ruime parkeergelegenheid.

BAR BODEGA

„CARROUSEL"

\.?l

Uw gastheer en gastvrouw
Honk en Ans Sietsema

Statfonsstr. ^1, tel. 02507-7904, Zandvoort

Hestaurant

HANESBALK
SMAKELIJK ETEN

Uit ontzag voor uw lange
armen hebben wU

OVEKHEMDEN MOtlWL. 7

ID voorraad. ZeUs tiet gehele
hemd Is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat
extra knoopje niet vergeten
Is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINGS
heren- en juniormode,
Hoofdstraat 178. UlUegom.

r de
gul

meuweIUIF46
tv^Ugheiden
gmetbenzine.

miadanmigdditai: «mUxfuMaaarxi i«ffiglwlJ»<luuiiniidiiiiig lini»liilnHniiiiiil»ii»liMrji.

Simitave31glMidlgEvMi

enVetvoudSg*

MASSIEF EIKEN SALON-
EN > EETKAMBBTAFELS

bladdikte S cm droog hout,

scheurt beslist niet.

EIKEN MIMISETS
3 Stuks ƒ 195,—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,

125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m. ƒ 325,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IPEREN,
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

TOPKWALITEIT
GRASZODEN
ƒ 2,90 per m2.

Vrocgtydig bestellen.

Tuincentrum Melanle,
Zwarteweg 75, Aalsmeer.
Langs de prov.weg Haarlem-
ïHIversum (naast de Volvo).

Telefoon 02977-25642.

Chef kok
R. Duin

de eigenaar

Exclusieve
keuken.

Bij ons uit eten,
iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

m. ^^
CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaalseweg 35 (naast postkantoor),

Bloemendaal, telefoon 023-267374.

: 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruiloften

en diners.

Alle gerechten kunnen afgehaald worden.
Onze gasten moeten tevreden zUn,

niet goed ffeld terug.

EIG. P. D. WONG.

£3

dansen en dinkren 70 ivitr.
bovï:n de zeespiegel
Solrees vrij., za, en zo. 19 30 uur
m.m.v. het Florida Kwartet In
het Panornmare&taurant.
Zojidags matinee 15 00 uur.
In Dolflrama: dolfijufn- en ?ee-
leenwoiishows. dagelijks 10 30 - 12
- 2 en 4 uur, Avondshows op dl..

vn). ej: za, om 9 uur,
BOUWËS PALACE
Zandvoort. tel. 02507-2144.

BOUWES PALACE
Zandvoort. 02507-2144. ^

miMIIHM IM

FesfeauFaRöS gas6F©H8miques
Sfeervolle rustpunten

\^mm& - Rotisserie Frangaise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

voor verwende eters

Salie a Manger „La Reine" - Patisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

J

^emm^iasawasssBBESSBsssBssim

ladmalbanden

Datzgndebelangiijksts

eigenschappenvan de nieuwe
DAF 46. Veiligheid tot in elk

detaiLBovencüenisde46door •

toepasangvande 850 ccmotor

in combinatie metde enkel-

voudige vaiiomatic eenvande
zuinigste wagens in zijn prijs-

klasse. Toch zekereen gesprek
en proefritmetonswaaid.

DAF
gebouwd uit veiliglieid

Uw dealer:

H. P. KOOYMA
Brederodestr. 6-10, Zandvoort. Tel. 02507-3242

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-
werend.-zakken van 60 Itr

S: 23 kg, prUzen Incl. BTW
en franco huis.

3 zakken ƒ 16,55 p. zak
5 zakken ƒ 15,75 p. zak
10 zakken ƒ 14,45 p. zak

Grote korting op dieren-

voedsel en -benodigdlieden

DOGGER
Schinkelkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516.

Voor reparatie's van alle

merken wasautomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig is,

telefoon 023-252760.

VoorrUkosten S 7,50

Ook voor doe liet zelf

onderdelen van wasauto-

maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarlem.

Gevraagd:

MEISJE
in oogartsengezin met 3

schoolgaande kinderen,

waar de huisvrouw voor

haar werk ook vaak
afwezig is. Meer hulp
aanwezig.

Telefoon 285990.

DE BABVBOX HEEFT HET
De allermooiste, kleurige en
fleurige baby- en klcuter-

kleertjes.

BABYBOX,
Binnenweg 140, Heemstede.

KINDERCHBECHE
„MICHAEÏi"

heeft vanaf 3 Juni een
plaatsje voor enkele
kinderen van 2-4 jaar.

MaAndafl, woensdag en
vrUdag 9-12 uur.

Inl. 2!emikelaan 18 (Ge-
leerdenwUk), tel. 286448.

Elke werkdag van
half nogen tol half één
en van half twee tot

half zes geopend.
Nu bovendien ooK
vrijdagavond van
19.00 - ai 00 uur.

En zaterdag 's van
10 00 -12 00 uur,

U bent welkom.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's • herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & scniJbis Dv
Da Ridder 8 Slrijbis B.V. Dir. J.M. Slrijbis, makelaar en laxaleur

onroerende goederen, Adr. Pauwlaiin 29 te Heemsledo, Telefoon: 023 •9tiS5ir

AUTO SPUITEN

BloemendaalK
Spultlnrlcbüng

Kerkplein SA, tel. 351304.

HOUTWORM — RATTEN
EN MUIZEN

Dan even beUen 023-252478

of 02SS0-151S4.

VOOR GOED SCHILDER-,
WIT- ÈN BEHANGWERK
DIT TELEFOONNUMMER
BELLEN 377480.

Merry Maisy
viert het voorjaar met vele interessante
aanbiedingen.

Profiteer van voordeelprijsjes in

PAKJES BLOUSES
JAPONNEN VESTEN
PANTALONS T-SHIRTS
ROKKEN TRUITJES

Merry Maisy
Binnenweg 1, Heemstede. Telefoon 284533
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ALFA HAARLEM
SAM VAN LINGEN

EXCLUSIEF ALFA ROMEO-
DEAIER VOOR HAARLEM
EN OMSTREKEN
Delftstraat 50 (tussen viaduct zyi-

weg Julianalaan). Tel. 023-319138.

BRITISH

LEYLANO

Austin- Morris

-

Rover - Triumph
Autobedrijf fa. J. HEINING

SCHCTLPWEG 4-6 - Aerdenhout.

TEL. 242830.

DAF official dealer

Automobielbedrijf

H. P. KOOUMAN B.V.

Brederodestraat 6-10 - Zandvoort

Telefoon 02507-3242.

GRATAMA b.v.

I WLTit|||0»'cieel DATSUN-deaier
iNnfS

I t^voor Haarlem - Heemstede
^^en omgeving.

HEEMSTEDE
Verkoopshowroom
Kerklaan 113b, telefoon 281250.

HAARLEM:
Service en kantoor:

Zijlweg 328, Haarlem, werkplaats

tel. 326787, kantoor 313316.

Fa. van Kooten-Piët

Officieel dealer voor Haarlem
en omstreken.

Showrooms en Werkplaatsen
Houtplein 18-20 — Haarlem
Tel. 319195 (3 UJnen)

Tevens autoshop.

FIAT
rijders; blijde rijders

Autobedrijf H. RHEE b.v.

Dealer
Heemstede - Koedlefslaan 1,

Tel. 289250 en 285576.

DAMJN

Buaa

OPEL - BUICK - CHEVROLET

Van Lent
SHOWHAL DREEPGABAGE

OPEXi Heemsteedse Dreef 261. Tel. 281550.

Raadhuisstraat 49-65.

ZANDVOORT, Kamerlingh Onnesstraat IS.

Teleloon 02507-5346.

PEUGEOT
Autobedrijf fa. J. HEINING
Schulpweg 4-6 - A£ROE3fHOÜT.
TEL. 242830.

PEUGEOT
NEFKENS N.V.
Verkoopcentrum + service

MuDterslaan 2 — TeL 249201

Moderne showroom (380 m2)
Service en schn.de:

Pr. BeatrixplelD 18 - Tel. 333050

RENAULT
Autobedrijf

J. J. Willemsen & Zn.

Dealer voor Haarlem en omstreken

FLORAPLEIN 25 a/h TeL 324920.

HAARLEM-ZaiD.

OFFICIEEL RENAULTDEALER
voor Bluemendaal, Heemstede en
Zandvoort e.o.

AUTOBEDRIJVEN
RiNKO
Oranjestraat 2-12, Zandvoort
Telefoon 02507-2323

SKODA
Dealer

E. W. POLLé
MÜLENSi'HAAT 19 - HILLEOÜM
TEL 02520-1.')807.

^^ VOLVO
/\^-^C* HOOPUAUENl Haarlem e.0.

CvoXiVCQ AUTOMOBIELBEDRIJF
yVsw-V W. G. TWEEHUYSEN^—^ ZUlweg 242 - Haarlem - Tel. 326340

Drankenhandel CITADEL
J. C, Beetslaan 155, Hoofddorp.
Telefoon 02503-6646.

vraagt

CHAUFFEURS
voor bestelwagens met klein

rijbewijs.

Wij bieden: hoog loon bij een
40-urige werkweek.
Vergoeding van reiskosten.

Vaste vergoeding van verteer-

kosten, 20 vakantie- en/of
snipperdagen per jaar.

8% vakantietoeslag.
Winstuitkering, t.z.t. opname in

fiet pensioenfonds.

Sollicitaties telefonisch (Hr. Abbenhues)
of schriftelijk aan bovengenoemd adres.

Gemeente Gas-, Water en

Elektriciteitsbedrijven Heemstede

MEDEDELING
In het kader van de systematische reiniging

van het WATEE-buizennet zullen op woens-
dag 28 mei a.s. de leidingen worden behandeld
in het

a) gedeelte Havenstraat, Kanaalweg ten oos-
ten van de Heemst. Dreef

b) gedeelte Heemst. Dreef vanaf Havenstraat
tot Joh. Wagenaarlaan aan de oostzijde

c) gedeelte Componistenwijk ten oosten Joh.
Wagenaarlaan, begrensd door Joh. Ver-
hulstlaan, Mozartkade en Von Brücken-
Focklaan.

De aangesloten verbruikers zullen per afzon-
derlijk schrijven op de hoogte worden gesteld.

Het is echter onontkoombaar dat ook in de
aangrenzende gebieden t.w.

a) Heemsteedse Dreef (westzijde) tot Zand-
vaartbrug

b) gedeelte Componistenwij k, westelijk van de
Joh. Wagenaarlaan enige tijd bruine zwe-
vende deeltjes in het water merkbaar zijn.

Dringend wordt u derhalve aangeraden om
voor het gebruik van de wasmachine het wa-
ter te controleren.

De Directeur.

Telefoon

voor U

Alg. Pret. Begrafenisondern.
Begrafenissen Crematies Transporten

K. DS VRIES, VaUcenburgerlaan 55. 283164

Alles voor uw huisdieren
Gebr. VEENINOA, Haarlem.
JacobUnstiaat 14. 310859

ATAX
Taxi (ook trouwrljden)

(j. p. ^4. otte)

kastanjelaan 3, Heemstede 282279

Autorijschool Bram Bolluyt
BenncbroekerdUl: 4Sb, BennebroeK.
Toyota en Toyota Automaat (02502) 6333

Bloemsierkunst W. P. de Zwart
Binnenweg 6, telefoon 280337

Blokker's Boekhandel
Bronsteeweg 4/4a.

Dl. t.m. zat. 9.00-5.45 mff. 282472

Brandweer Heemstede
ALARMNUMMER 288444

CENTRALE VERWARMING
KINDERS WARMTE TECHNIEK
Herenweg 17, Heemstede, teL 02S02- 8073

Chemische wasserij
PEEPE21KORN N.V.

Blekersvaartweg 43 281350

Groente en fruit

D. VAN ECK. Raadhuisstraat 8a. 281254

C. HOVINGH EN ZOON
In- en verkoop, boeken, prenten.

KI. Houtstraat 50, Haarlem, tel. 023- 310714

RUIT STUK

GLASZEHER VADr
Celebesstraat 16, Heemstede, tel.

Ook dubbele beglazing. 280790

r^eubelen en gordijnstoffen
Oebr. A. J. BECK, Bitmenweg 37,

b.g.g. 281763. 289049

Politie Heemstede
BUREAU 286150

Politie Heemstede
AliARMNÜMMER 283000

Raadhuis Heemstede 284140

Reisbureau Europa
SCHEEPS-, TREIN- EN
VLtEGTÜIO-PASSAOES
Bloemendaalseweg 74a, BloemeDdaaL 267490

Riolering Service
Elektrisch ontstoppen A. J. BGCE,
Nobelstraat 6a, Haarlem. 316524

Verfhandel
H. REE & ZN., Binnenweg 88. 286479

Wasserij 't Raadhuis
Raadhuisstraat 11. 284087

IJssalon en Cafetaria
Vita Nova
Clooaterweg 4. Open v. 13-34 uur. 284531

TAXI JANSEN
Telefoon (025) 242400, Heemstede.

Standplaats Station Aerdenhout zijde.

Gevestigd sinds 1957.

MOEILIJKE VOETEN?

GUOA VAN EDEN
Voet- en Sciioenkundig Pedicure
S.V.0. gediplomeerd— üd L.O.V.
Achterweg 11, Heemstede, telefoon 282525.
Ook voor steunzolen en elastieken kousen.

Leverancier voor alle zlekenXondsen.

VERZiSCERINGEN EN KLEINE LETTERTJES
Bij de Rabobank,

waar vertrouwen en

deskundigheid

hand in hand gaan,

wefen ze er alles van.

Hun verzekerings -deskundigen

lichten uw verzekeringen gratis Sc

grondig voor u door.

de banl<vooriedereen

ZANDVOORT^
Grote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, telefoon 023-287650
Zandvoortselaan 179
Wilhelminaplein 21
J .V. Goyenstraat 20
Amstellaan g

OPENINGSUREN KANTOREN:
maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-16.30 uur, openingsuren Amstel-
laan 9: woensdag en vrijdag van 14.00-16.30 uur. Alle kantoren zijn ook geopend
op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur.

Keukenhuis B.V.i|

U WEETWEL

VERKOOPT NIET DETOPMERKEN
zoafsPoggenpoM,AIno, Siematic enz^

maarheeft welde vergelijkbare topkwaliteit,

scheeltten allen tijde Inprijs ± 25%

METALS KLAP OP DE VUURPIJL
ONDERSTAANDE AANBIEDING GELDIG T.M. 31 MEI

HABEIUIAT
PROGRAMMA'S

iKNALLER?!

of spiegelbeeld.

No.
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Herinneringen aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD

Wandel-

/ tochten

Henk Bo^ sr.

Reeds ;eruime t(id heb ik u beloofd, eens
iets te 'vertellen over Henk Bos sr., de
man, (Ue ongeveer een half Jaar geleden
overleed, naar ik meen op 76-jarige leef-

tUd '^ die voor zUn moedig gedrag de
hoogite Franse verzetsonderscheiding
ontving.

Op jvrijdagavond 4 mei 1945 bevonden
zyn' zoon Arend en Ik ons, na een emo-
tiefolle dag die vol was van de meest
wilde geruchten, In een kelder van een
leegstaande woning achter het huls van
Hank Bos, de rywlelhandelaar aan de
Cjrrote Krocht, waar we een bespreking
hadden voor de samenstelling van het
/aatste nummer van TDe Kleine Patriot'.

We werkten er met kaarslicht en een pe-
troleumlamp en maar heel weinigen wa-
ren met deze kelder In het leegstaande
huls, waar onze imitatle-drukkentj, te-

kenafdeling enzovoort* gevestigd was, op
de hoogte. Wanneer er ooit in Zandvoort
een standbeeld zou worden opgericht
voor de man die in de bezettingstijd zeer
veel voor de goede zaak betekend heeft,

dan zou Ik persoonlijk voorstellen dit te

maken van rijwielhandelaar , Henk Bos
sr., want nooit heb ik een man ontmoet,
die ons in alTes zozeer terwille was, ons
steeds opnieuw een hart onder de riem
stak, n66it ook maar één ogenblik ge-
twijfeld heeft aan de goede afloop van
de oorlog, zelfs in de donkerste tijden

niet.

Hij dacht daarbij nooit aan het gevaar
voor zichzelf en ziln gezin. Ook heb ik
nimmer Iemand ontmoet, die ziJn' afkeer
van de bezetter zó brutaal liet I blijken,

Dat men hem nooit gegrepen heeft, is

mij nog altijd een raadsel. We hebben
wel biJ hem in de huiskaiher gezeten
soms midden op de dag en dikwijls met
zo'n vijftien nian, om te luisteren naar
een uitzending van Radio Oranje. ZUn
toestel had hö nooit Ingeleverd. Het
stond voor een ieder zichtbaar in de ka-
mer en wat kon hij enthousiast zijn,

wanneer er weer goede berichten door-

kwamen. Hij hielp ons, waar hU helpen
kon en dacht daarbij nimmer aan zich-

zelf.

Een typisch voorbeeld van zijn brutale
onverscbllUgheld vergeet ik nooit. Op
een morgen, midden in de oorlog, — bet
was voorjaar 1944, was Ik bij Henk Bos
in zUn werkplaats, waar Ui een fiets-

wiel stond te spaken. Er kwam een Feld-
webel binnen met een fiets op luchtban-

den, die wü toen^al lang niet meer had-
den, omdat wi] bet met houten banden
moesten doen, of ook wel gewoon op de
velgen, zonder banden reden.

Die Duitser had een lekke band en op
hoge toon verzocht hij, deze onmiddellijk

te maken. Henk Bos keek eens over zijn

schouders en zei toen: 'Zet dat ding,
maar neer, wanneer ik tijd heb zal ik

hem maken.' Dat was niet naar de zin

van die Duitser, die op de reparatie wilde

wachten. Hij wilde waarschijnlijk grap-
pig ziJn en zei: 'Was wollen Sle, Krleg
oder reparieren?' 'Krleg!' zei de heer Bos
onverstoorbaar en ging door met zijn

werk. Ik hield mün hart vast wat
de Duitser zou antwoorilen, maar die

bleek door dit antwoord zeker wat uit

het lood geslagen want hij begon te

lachen en vroeg daarop deemoedig, wan-
neer Wj de gerepareerde Tiets kon terug
krijgen.

'Morgen frlfh' zei Henk Bos en de Duit-
ser af 'Is die vent belazerd* zei Henk,
'eerst onze fietsen jatten en dan nog
haast met de reparatie ook!' Een derge-

lijke hpu'dlng tegenover een medogenloze
bezetter zouden maar heel weinigen heb-
ben durven aannemen, maar Henk Bos
had er maling aan. Hü. betekende voor
ons een van die stUlC' werkers op de ach-
tergrond, die voor ons van de allergroot-

ste betekenis is geweest en daarom wilde

ik dat in dit arl;ikel over de bezettings-

tijd nog eens even extra naar voren ha-
len.

Werk voltooid .

In die nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5

mei voltooiden we het bevrijdingsnum-
mer van 'De Kleine Patriot'. Het werd
nummer 173. Via onze ontvanger, die we-
gens het ontbreken van electriclteit werd

^beluisterd met behulp van een eigen ge-
bouwde kristal-installatie konden we, —
zij het met moeite — het volgende be-
richt opnemen:

'De Duitse strijdkrachten in Nederland,
Noord-West Duitsland. Denemarken,
met inbegrip van de .Wadden-eilanden,
Sleeswijk Holstein en Helgoland hebben
zich onvoorwaardelijk overgegeven. Het
aantal daarbij betrokken soldaten be-
draagt een miljoen man. Grosz-Admiral
Dönitz, opperbevelhebber van de Duitse
strijdkrachten heeft verklaard dat het
voorzetten van de strijd tegen de Weste-
lijke mogendheden zinloos is.

Aangezien de regeling der capitulatie

nog enige tijd vorderen zal, wordt de

bevolking in het bevrijde gebied in haar
eigen belang aangeraden zich van elke

demonstratie te onthouden. De Duitse
kommandanten in West-Nederland heb-
ben namelijk nog niet allen het bevel

tot capitulatie doorgekregen. Over de
wijze van overgave wordt nog onderhan-
deld. Radio Oranje zal heden, (zater-

dagavond) een kwartier extra zendtijd

hebben en dus uitzenden van 8.15 tot

8.45 uur. Om 8 uur zal H. M. de Konin-
gin voor radio 'Herrijzend Nederland'
zich met een toespraak richten tot de.

Nederlandse bevolking.

Hoe het daarna In Zandvoort na de be-

vrijding verder verliep, vertelde Ik reeds
in vorige artikelen, doch wél kan ik u
verzekeren, dat er die avond en nacht
heel wat in ons is omgegaan.

Diep gezonken wereld

Een apart artikel hoop ik te wijden aan
ons distributie kantoor, toen gevestigd in

de Haltestraat naist het oude postkan-

toor en tegenover het politiebureau. En-
kele ambtenaren, die daar werkzaam
waren, waaronder de heer J. G. Bisen-

berger hebben in die tijd in belangrijke

mate meegewerkt om de ellende, ont-

staan door de steeds nijpender wordende
voedselvoorziening en meerdere malen
door het verstrekken van extra bonnenr

SPAARNDAM — Zaterdag en zondag
organiseert speeltuinvereniging Nieuw

,

Leven wandeltochten '^oor Spaarndam
en omgeving, ^

De afstanden gaan over 5-10-15- en 20
kilometer.

Gestart wordt op zaterdag van 11.00-

14.00 uur en op zondag van-10.30-13.00
uur by het speeltulngebouw aan de
Boezemkade te Spaarndam. Zij, die de
tocht volbrengen ontvangen een fraaie

herinnering.

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen

bij het sekretariaat ÏCerklaan 32 te

Spaarndam, telefoon 023-374^93 of bij de
wandellelding Cruqiusstraat 12, tele-

foon 023-373441.

waarvoor men heel veel riskeerde, ook
deze zorgen te verlichten. Hoe dat alles

in z'n werk ging, daarover in een der
volgende artikelen later meer.

Het Noorderbad
Dit artikel zou ik willen afsluiten met
een fraaie overzichtsfoto van het Noor-
derbad. Eens het centrum van gezellige

strandgenoegens dat in het najaar van
1942 als een der eerste afbraakprojecten

aan de sloopwoede' van de bezetter ten
offer viel.

Het was nog maar het begin van de el-

lende, die Zandvoort tegemoet ging. On-
voorstelbare gebeiutejilssen en toestan-

den deden zich voor. Dingen, waarvan je

je nu afvraagt, hoe dat allemaal moge-
lijk was. Zandvoort werd een stukje diep

gezonken wereld. -

KUYPER SR.

5e Ayro-rally Feestelijke finish op Grote Markt

Avondvierdaagse
10 juni van start

HILVEKSUM — De AVRO organiseert

in samenwerking met de Koninklijke
Nederlandse Automobiel Club (KNAC)
de 5e AVKO-Rally, welke ïal worden
verreden op zaterdag 14 juni. Deze rally

heeft een louter toerlstisch-rekreatiet

karakter, uiteraard zonder enig snel-

heids element, en is bedoeld voor het
gehele gezin.

De deelnemers kunnen in of nabü hun
woonplaats starten, want de organisato-

ren hebben ons land in dertig regio's

verdeeld, waardoor de in totaal te ryden
afstand de 200 km niet te boven zal gaan.

Per regio worden tien kontroleposten In-

gericht, welke zijn geopend van 7 tot 15

uur. Door ondernemingen en instellingen

zUn voor deze jubileumrally vele fraaie

prijzen beschikbaar gesteld. .

Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 12,5| per

auto, ongeacht het aantal inzittenden.

De prijswinnaars van de,!e 5c Avio-Rally
zullen op zondag 15 juni in het radio-
programma 'Muzikaal Onthaal' tussen
12 en 13 uur worden bekendgemaakt.

Tennisclub

Zandvoort
uitslag zaterdag 17 mei
Zandvoort I-Metselaars III 7—2.
Programma zondag 25 mei
Zandvoort I-VIctoria'II

Thor RW Il-Zandvoort II

Joy Mozaïek Vl-Zandvoort Iir

Zandvoort IV-Retum I J

Weesp I-Zandvoort V
Zandvoort VI-Martinus VI
ABC Il-Zandvoort VII

Jcugdteams
DSS I-Zandvoort I

Zandvoort II-Bloemendaal

Orgelconcert

St. Bavokerk
t

KENNEMERIiAïJD — Op zaterdag 24

mei zal er een orgelconcert worden ge-

geven in de Grote of St. Bavokerk te

Haarlem door Dirk Out en Jan Ouds-
hoorn, orgelleerllngen van Klaas Bolt

en Aat Broersen aan de afdeling vakop-
leiding van de Haariemse Muziekschool.

Uitgevoerd worden: 1. Preludium en fu-

ga, Nicolaas Bruuns; 2. Fantasia In a kl.

t. (op de manier van een echo), Jan Pzn
Sweellnck; 3. a. Preludium en fuga in

Ës gr.t., Johaim Seb. Bach, b. Wachet
auf, ruft uns die Stlmme, Joh. Seb.

Bach; 4. Introduction und PassacagUa,
Max Reger; 5. Choral II, César Franck;
6. Lltanies, Jehan Alaln.

Het^oncert begint om 20.30 uur. De toe-

gang Is gratis.

De jaarlijkse Avondvierdaagse van de
' K.N.B.v.li.O. zal dit jaar worden gehou-
den van 10 tot en met 13 juni. De organi-
batic van dit evenement is weer in han-
den van de Haarlemse wandelsportvere-
niging 'Jan Passtoors', de Haarlemse
Katholieke Vereniging voor het Gezin
en de Cliristelüke wandclsportvcreni-
ging 'Het Spaarne'.

Men kan starten vanuit de volgende
twee startplaatsen: Clubgebouw 'Dar-
tele Jeugd' aan het Plevoplein (nabu
Jan Gyzenkade en Gen. Spoorlaan) te

Haarlem-Noord èn Clubgebouw 'Geel-
wit', van Oosten de Bruynstraat te

Haarlem-West.
Deze start en tevens finishplaatsen gel-

den alleen voor de eerste drie avonden,
waarbij kan worden gestart tussen 17.30

uur en 19.00 uur.

Op de laatste avond, vrijdag 13 juni,

zal voor ALLE deelnemers van de twee
rayons de start plaats vinden vanuit de
Parkeergarage aan de Raaks te Haar-
lem. Na het enorme succes van voor-
gaande jaren zal dit sportieve evene-
ment op die laatste avond weer worden
besloten met een feestelijke finisch op
de Grote Markt. Deze grootse finale zal

gepaard gaan met veel feestgedruis:

liefst zeven muziekkorpsen zullen de
wandelaars door de binnenstad bege-

leiden naar de Grote Markt, waar de
medailles en plaquettes zullen worden
uitgereikt. De intocht-route gaat van.if

het Emmaplcin via de Tempeliersstraat,

Houtplein en Grote Houtstraat.

De deeinemers vanuit gebouw 'Geel-Wit'

zullen het natuurrijke bos- en duingebied
van Bloemendaal doorkruisen, waarbij

op één van de avonden de route o.a. zal

lelden door het natuurreservaat 'Mid-

denduin'. Deelnemers aan de grote af-

stand komen bovendien over het land-

goed '.OToestduin'.

Ook de deelnemers vanuit Haarlem-N.
komen ruimschoots aan hun trekken met
parcoursen door o.a. Santpoort en Bloe-

'mendaal, met als bijzonderheid, dat op
'één van de avonden zal worden gewan-
deld over de terreinen van het Open-
luchttheater en het landgoed 'Caprera'.

In afwijking met voorgaande jaren is

' Spaarndam dit keer niet in de route op-
genomen.

,

De organisatie verwacht dit jaar een
deelname van meer dan 4000 wandelaars.

Deelname aan de Avondvierdaagse Is

opengesteld voor ledereen, zowel indivi-

dueel als in groepsverband. De afstan-

den bedragen voor deelnemers van 8 t/m
13 jaar: 4 x 10 km. In de leeftijd van 14

jaar en ouder heeft men keuze uit de

afstand van 4 x 10 Icm óf 65 Icm (te we-
ten: 3 X 17 en 1 X 14 km).
Het inschrijfgeld bedraagt per persoon
ƒ2,50 bij inschrijving tot en met 31 mei.'
Na deze datum bedraagt het insclirijf-

geld ƒ3,—. Ook aan de start (10 juni)

kan worden tageschreven.

Voor inschrijving en nadere inlichtingen

kan men zich wenden tot: A. van Breu-
kelen, De Genestetstraat 1 te Zandvoort.
Telefonisclie inlichtingen worden tevens
verstrekt; via telefoonnummer 023-320981

(tot 17 uur) — 034084-241927.

H. Hesseling

direkteur

kliniek

verslavingS'

ziekten
HAABLEM — Het bestuur van de stich-

tingen Consultatiebureau voor Alcohol

en Drugs en Kliniek voor Vcrslavings-

ziektcn, beide te Haarlem, heeft tot di-

rekteur van beide stichtingen benoemd
de heer II. Hesseling te Driebuis, ge-

meente Vclscn.

De heer Hesseling is voornemens in de
naaste toekomst kontakten te leggen

met instellingen, organisaties en parti-

kulieren die relaties met bureau en kli-

niek onderhouden. Wie prijs stelt op
eerder kontakt kan hem bereiken in het
gebouw Spaarne lOG te Haarlem of te-

lefonisch onder nummer (023) 319294.

Haarlems burgemeester mr. dr. L. de
Gou zal de nieuwe kliniek voor vcrsla-

vingsziektcn aan hel Spaarne lOG offi-

cieel in gebruik stellen op donderdag 39

wei.
De instelling heeft een werkterrein In

de regio's Zuid-Kcnnemerland, Meerlan-
den, de bollengcmeentcn Hiilegom en
Lissc en de Zaanstreek.

HAARLEM — Zaterdag 24 mei is er kof-

fiebar van Youth for Christ In 't Turf-
schip, Turfsteeg 2a, Haarlem, met de
groep Gimmick uit Haarlem. Iedereen is

Tvelkom.

i

Op vwjdag 30 mei a.s. zyn onze ouders en
schoonouders

H.B.J.fANDERZEE
en

M. VANDER ZEE-LANGEJAN .

35 jaar getrouwd-n».; ,j_. . f,.f.^ iar' \
- ' -.'-'..

Wij nodigen hiervoor familie, 'vrienden en
kennissen uit om het- gezamenlijk te vieren in
gebouw „de Krocht", Grote Krocht 41, Zand-
voort.

Gelieve om 20.00 uur aanwezig te zijrC

Fred en An _^

Hanneké en Rob

Zandvoort, mei 1975.

Louis Davidsstraat la.

Gevraagd voor'onze levensmiddelenzaak:

AKTIEYE MEDEWERKERS

KASSIÈRES

voor in vaste dienst.

LeeftUd vanaf ± 18 jaar.

Voor goede krachten betalen wij een hoog sa-
laris.

SolUcitaties:

DAGMARKT
stationsplein Sa, Zandvoort. Tel. 68^.

HERENKAPSALON
HENKV.D. FEER
Diaconiehuisstraat 24, telefoon 38'74

Vanaf 3 juni a.s. behandeling

UITSLUITEND VOLGENS

AFSPRAAK.

Wegens vakantie gesloten van
27 tol 31 mei.

AFWASBARE ROLGORDIJNEN

IN FRISSE DECORS
breed <0-90 em ƒ S2.ro

breed 90-120 cm ƒ 59,75

xeer eenveudlg op te hangen.

J.H.VEitMEIJSB.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204.

MAGER

RUNDVLEES
2e 500 GRAM

EXTRA MAGERE

RUNDERLAPPEN
500 gram 6,98 ' ^^ Q
ELKE 2e 500 GRAM ^*^

MALSE

BIEFLAPPENsPEc.
500 GRAM 7,48 T7^
ELkE 2e 500 GRAM 4^ # «#

RUNDGEHAKT
SPECIAAL

500 gram
van 3,98 voor

3,75

BIEFSTUK
TARTAAR
3, stuks

van 2,69 voor

,49

GEHAKT
half om half

500 cjram
van 3,29 voor

HAMBURGERS
3 stuks 1,49

GELD.
SCHIJVEN
3 stuks

l 1,89

DIKKE
VLEESKRABJES

kilo

van 2,48 voor

1,98

Fijn gekruide
SAUCIJZEN

500 gram 2,98

GELD.
ROOKWORST
vacuüm p. st.

1.49

Voor uw
huisdier

MAGER HART
500 gram

van 2,98 voor

2,25

HAMWORST
TONGEWORST
naar keuze
150 gram

1,09

GEK. VARKENSLEVER, KATENSPEK, .

SAPPIG PEKELVLEES NAAR KEUZE 150 GRAM 1,

DIRK VAN DEN BROEK
BURG. ENGELBERTSTRAAT— ZANDVOORT

t:\A/ee\A/iel voordeel
PEUGEOT bromllels Type 102 . . . ƒ.750,—
PEUGEOT bromfiets Type 103S . . /• 805,—

PEUGEOT bromffets Type 103VS . . ƒ, 870,—

VESPACIAO • . ƒ 699,—

VESPA BRAVO ƒ 829,—

yersteege b.y.

haltestraat 18 — telefoon 4499

zandvoort

06
'>-.

Doet de werker Iets verkeerd, dan is hel hem
niet goed geleerd. Staring (1767-1840)

Maar dat kan nooit gezegd worden van

HORLOGERIE

C.
HET KLOKKENHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TEtEFOON 23 07

bQ de KostTcrlorenstraat.

want die heeft — dank zi) een gedegen en goede

opleiding op het gebied van uurwerken het beste

nauwelijks goed genoeg is.

Komt u maar eens kijken in zijn showroom.

't Is een belevenis! Eigen reparatie-aldcling met
electronische apparatuur.

Bij de basketballver. „THE LIONS" is er

voor hel seizoen 75-7£ nog plaats voor

15 JONGENSWELPEN (7 t.m. 12 jr.)

15 MEISJESWELPEN (7 t.m. 12 jr.)

5 MEISJ ESADSPIRANTEN (13 t.m. 15 jr.)

6 HERENSENIOREN (vanaf 19 jr.)

2 DAMESSENIOREN (vanaf 19 jr.)

Aanmeldingen - 's avonds na 7 uór - bij

dhr. P. Bluys, Brederodestr. 54, tel^3977.

GEVRAAGD:

OF PART-TIMESTER
5-daagse werkweek, goed loon.

Sfagerij Vreeburg en Zn.,

Haltestraat 54, Zandvoort. Telefoon 2451.

Wtl ecven b(j aankoop van
een nieuwe fiets ot bromfiets

|

VEEL GELD
voor viw oude vervoermiddel.

|

Versteege B.V.
Haltestraat 18, Zandvoort.

Tel. 02507-4499.

KONTAKTLENZEN

Voor horeca-medewerker

KAMER GEVRAAGD
H. Gans, Kerkstraat 27,

telefoon 2537.

Gevraagd:

HULP IN DE nülSH.
HULP V. D. KEUKEN
+ AFWAS
RESTAURANT KEtNER

Tel. 2537, Harocamo.

APWASHULP GEVB.
van 1530 tol 24,00 uur
voor de maand Juli.

tunchroom Berkhout,
Kerkstraat 17, Zandvoort,
telefoon 02507-3273.

Te koop: mooie ^

JONGENS RACEFIETS
merk Peugeot.

Hofdykstraat 8, tel. 5609.

Ook voor ü heeft Konlokllens-

instlluut Loomsn passende
tenren fn voorraad zowel de
conventioneló",ha>d,é als de
cbmfortabele.'.-zathte . lenzen.

Vraag. • gratie .'• rrjllchtlngen ; en
folder of niiuk :'dlrékl ,uw af-

spraak. Gratlt'/^oefperlode.,

LOOMAN
Haltestraat 5, Zandvoort; ,

02507-2174.V

PART-TIME ADM.
KRACHT GEVR.

voor licht adm. werk.

Goed kunnende typen.

Werktijden in overleg te

regelen.

Telefoon 02507-3046.

Protestants Goöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

'ai
- Transport - Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — Tel. 31 37 53 - 31 04 57
Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

L'iïï''.\*wA«

Naast onze gerenommeerde
woonvitrines worden ook

eiken hockkasten voor u op
maat gcmjiakt bij VVctc-

rings wandvitrines.

Jan van Vuurenstraat 2.

Nunspcct.

Het hoogtepunt van uw
bruiloft Is een gedicht van
FIGAIIO, onvcrgetelUk als

uw trouwdatum.
Jan van Vuurcnstr.iat 2.

Nunspcet.

wrmmmmmmmmmiaai

Reserveer vrijdag 30 mei .i.s.

voor hot

CONCERT DOOR HET
ZANDTVOORTS CHRIS-
TELIJK KINDERKOOR
o.l.v. Bert van Laar.

Aan de vleugel Teke
Bülsma.

Aanvang 8 uur n.m.
in de Gcref Kerk, ingang
Emmawcg.
Medewerking Bas en Barbra.

Vermist sinds 1 mei:
SNÜFFIE
middclgr. kortharige wlt-

bolge hond, rosé neus.

.

Heeft u haar gezien? aat.b.

bellen 023-316900.

GOEDGEKEURDE
AUTOKINDERSTOEL

slechts v.a. 79,

—

Versteege B.V.
Haltcstraat' 18. Zandvoort.

Telefoon 02507^499.

mmmim^aamsniSim^sm

Gevraagd:

HULP IN DE IIUISH.
2 ochtenden per week,

ƒ 6,— per uur.

Keesomstraat, telefoon na
19.00 uur 6182.

Mot spoed gevraagd:

VERZORGSTER
voor 3-Jarig zoontje, om
hem om 8.45 uur naar
school te brengen en om
12.00 uur op te halen en
zonodig te blijven tot

moeder thuiskomt, ca.

15.00 uur.

Tel. na 15.00 uur 2794.

Tc koop:
NSU 1200 TTS
Speciale uitvoering.

Telefoon 02977-25159.
S

Te koop:
BIELZEN TAFEL
nieuw, 120x75, ƒ 325,—.

Tel. 02507-2789, na 18.00 uur.

Aangeboden

:

STRAND-BOOTWAGEN
mot grote polyester wielen.

Prüs ƒ 125,—.

Telefoon 3092.

VERHUSZtHGEN
A. J. Behage & Zn

Azalcalaan 11, Heemstede
Telefoon 023 - 2H 62 71

SPECIAAL
PIANO TKAN.SPÜHI

aammssmaoBa SSBBt

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975.

UW GOKDI.INEN MAKEN?
Komt u eens met ons
praten.

KUIK -TE.XTIEL
Grote Krocht 3U-32.

•T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

DESSO
'T INTERIEUR,

Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

STOFFEERDERIJ
DE GREBBER,
Pakveldstraat 34, tel. 3740.

Vriiblijvend prijsopgave.

Enorme sortering

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek

mot garantie. Bijzonder
lage prijzen.

Martex HoUand B.V.,

Koudenhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Eig. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltink.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

banrn.

Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 3658.

LAMPENOLIE
in 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Dreg. BOUWMAN,-
Oranjcstr. 7, Zandvoort.

Dél'OSITAIRE MARBERT
Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort,

VOOR UW PKIVé.
VERENIGINGS- EN
ieA\'DELSDKÜK\VERK
Drukkerij F. M. v. Deursen
Schoolstraat - Tcicf. 25 02

KUNSTGEBITTEN
SI'OEDKEPARATIES

J. A. HESSELS
Lcid.sevaart 82, Haarlem,
Telefoon (023) 316092.

G. KOL
Sclmltengflt flat 7. Tel. 3212

ALLE VEKZEKERINGEN
Auto - Brand - Leven

ZANDVOOBTSE
UITVAARTVERENIGING
Begrafenis - Crematie

Transport

Keesomstraat 61. Tel. 5351
Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

't (kinder) WINKELTJE
heeft füne kleren voor
kleuters, peuters, tccners
en grote mensen met
kielne maatjes.

Buurcweg 1-3, tel. 6580.

zijstraat V. d. Kerkstraat.

METSELAAR
heeft nog tUd voor

ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812.

Verkoop van nieuwe en gebruikte
stoomketels
Verliuur van stoomketels
Verkoop ketelappendages, pakkingen,
pompen etc.

Reparatie van stoomketels

Inlichtingen bij:

N.V.PROKALSTOOMTEGHNIEK
Purmerend, telefoon: 02B90-27751.
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SHIRT RECUAME
STICKERS
SHQ\A/CARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERU OASE
KERKLAAN55 HECMÖTCDC TEL 023-?8f>fl()l

REFORM VOEDING

EEN GOEDE BASIS VOOR

UW GEZONDHEID
% elixers en vers'.erkingsmiddelen

% b/J. tuinDouwprodukten van ProSöroiiia

Demtter procJuWen

# diverse granen

plantaardige Kcsmetika

Loverandcle. Lima- en inannatirocd

9 dr. Vogel artikelen

boeken over betere leat- on voeüinuswi/ze

diverse soorten tiotiing

REFORM -DIEETHUIS .

Zandvoortselsan So - MeetnsteiJB - lel 0'2'Ó-2B7BV)

iOORPS

JUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraai 115, Haarlem

t/o De Vries

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

kollektie echte DAMESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

KLEINE HOUTSTRAAT 11 — HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

GEMEENTE BLOEMENDAAL
HEKPLAATSING WEGENS MISSTELLING.

30 Premiekoopwoningen in het bestemmingsplan

Bovenweg-Van Haemstedelaan III te Aerdenhout

(hulzen voor gezinnen).

Onder bepaalde voorwaarden is het gemeentebestuur in principe be-
reid bouwgrond vooreen premiekoopwoning te verkopen. .

De koopsom bedraagt ƒ 12,000,— per kavel. Inclusief bIt.W. Kosten
koper.

Voorkeur genieten zij die een huurwoning onder de ƒ 300,— per maand
vrijmaken waal-over de gemeente Bloemendaal kan beschikken.

Bovendien mag de hoofdkostwltmer in 1973 geen hoger belastbaar
Inkomen hebben gehad dan ƒ 35.000,—.

In de koopakte zullen naast de gebruikelijke voorwaarden, een anti-
speculatlebedlng, een vervreemdingsbedlng en een aanslultingspllcht
op de gemeenschappelijke antennerinrichüng worden opgenomen.

Op verzoek zal het gemeentebestuur een aanvraagformulier toezen-
den, (tel. 023-258051, toestel 20).

Degenen die zich al hebben aangemeld, hebben reeds een aanvraag-
fonnuUer ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan dienen zij een
dergelijk formulier aan te vragen.

De woningen (blokjes van 2) worden gebouwd door het makelaars-
kantoor W. Bos B.V., Zandvoortselaan 57 te Heemstede en de firma
Huizen Smit Makelaardij, Schotersingel 115 te Haarlem en bevatten
i slaapkamers. Een bouwplan kan nog niet worden getoond.

De mogelijkheid bestaat, dat zal worden beoordeeld of het inkomen
voldoende Is om de aan te gane verplichtingen na te komen.

De bouwkosten, exclusief garage, bedragen ƒ 83.000,—

.

Reeds ingediende aanvraagformulieren zullen In behandeling worden
genomen.

De inschrijving sluit 30 mei 1975.

NimKEN-WONING
i®^^

^n de inrichting?

net als jan en alleman, of .... >

wilt u een eigen sfeertje?

dan is een goede adviseur nuttig.

daarmee kan MIVA INTERIEUR u vari dienst zün met een grote
sortering eksklusieve meubelen, vloerbedekkingen, gordUnstoffen en
alles wat daarbij hoort. ^

u bent welkom bü MIVA INTERIEUR In de HOOFDSTRAAT van
ZWANENBURG,
voor elke partlkulier vrij entree.

lekker dlchtBlj tussen haarleni en amsterdara, met volop parkeer-
ruimte.

~~

miva interieur
dennenlaan 53-zwanenburg - telefoon 02907-4590/5909

vrijdag koopavond tot 21 uur, 's maandags tot 13.30 uur gesloten.

over de vloer
„RACE"
400 cm; breed

'

6 kleuren verkrijgbaar-

'jit voorraad

.MÉENEEMPRIJS

per strekkende meter

keijzer

Bonaparte
tapijt

BOKAPARTE
380 cm. breed

u kent 'm van de t.v.

7 kleuren. Zeer geschlkt_

voor trappen en gangen.

Per'strekkende meter

89,-

MONTE GARLO
400 cm. breed,

SOVo wol 20% nylon,

kleur berber.

Perstrekkende 140 CA
meter MAijff^V

BRAVO
groen,

400 cm. breed

een juweelvan een tapijt

per strekkende meter ^q oq
Gratis gelegd ^~y^^

HOLLAND
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jaartest Mitsubishi Galant

Vbor een nieuwe duurtest hebben

:

we onze keus laten vaUen op een
Japans produkt.' Meerdere Japanse
merken z^n al Jaren op de Neder-
landse markt vertegenwoordigd,
waarvan enkele al vele jaren en
één -al ruim 10 Jaar. De Japanse
auto is een vertrouwde verschijning;

op onze wegen geworden en ook
elders In Europa zUn 'de auto's uit'

het .land van dé rijzende zon' geen
onbekenden meer., .Het nieuwste
merk dat zich ii^ het begin van dit

1 Jaar In ons land presenteerde was
Mitsubishi. 'Volgens gegevens is

'Mitsubishi 's werelds grootste in-

dustriële concern en de fabricage
van automobielen is maar een deel
van het veel. omvattende program-

,
ma, dat o.m. bestaat uit de bouw
'van vliegtuigen, schepen en vele

'andere technische apparatuur.

. Hart Nlbbring & Groeve, een lm-

'

.
portbedrüf. dat' al meer dan 40 Ja-

ren . automobielen importeert' en
grote bekendheid kreeg met de
Auto Union automobielen, dat later

Audi werd. Is na het kwötraken
van het Audi-agentuur direct be-

gonnen met het ' aantrekken van

'

een nieuw importschap. Aangezien
Mitsubishi hier een vrijwel onbe-
kende was en het Jabricagé-

programma een aantal aantrekke-
lijke automobielen bood, heeft men
onmiddellijk aktlc genomen om de

import te verkrijgen.' De organisatie
was er en de dealers, die vele Jaren
voor Hart Nibbjing & Greeve de
Audl's verkochten, keken met be-
langstelling uit naar een nieuw
nierk. Dat het zowel .voor de Im-
porteur als voor de dealers een
asintrekkeliJke zaak aan het worden
is, blijkt uit de verkochte aantallen
gedurende- de eerste drie maanden.

In' die tyd werden meer dan 1000

Mltsublshl's afgeleverd en dat Is

voor een nieuw op de markt geko-
men merk lang niet gek. De .basis-

typen zUn een Lancer 1400 en. 1600
en een Galant 1600 en 2000. Twee-
en vlerdeurs modellen, coupé's en
stationcars behoren tot de range.

Omdat de Galant 1600 een model
Is met de grootste carosserie en
een cilinderinhoud, die het' midden
houdt tussen de zeer veel ge-

vraagde " kleinere klasse en- de,
duurdere middenklasse met rond
de 2 liter cillnderlnho.ud, hebben
we onze keus lateii vallen op de
1600 cc. Galant In dit korte bestek.
de eerste indrukken van de auto,
die. we eind maart J.1. In gebruik
namen en die inmiddels al tegen
de 4000 km gelopen heelt.

UlteriUk oogt de Galant sportief.

Een vlotte HJn, velgen zonder wiel-

doppen maar met een keurige

naafdop en verchroomde moeren
afgewerkt. Het Interieur biedt

plaats aan .vier volwassenen, die
vooral voorin over een uitstekende
zitplaats beschikken. Achterin gaat
het allemaal wat krapper toe,

vooral wanneer 'de voorstoelen in

,de achterste stand, staan. De kof-

ferruimte Is opmerkeiyk groot en
reisbagage voor vier kan gemaklie-

,llJk meegenomen worden. De eerste

2000 km hebben we er niet opti-

maal aan getrokken omdat we ' er
van uitgaan' dat inrijden, alhoewel
dat lang niet meer zo voorzichtig
dient te gebeuren als een aantal Ja-
ren geleden, .toch van belang is

voor .de levensduur van het mecha-
niek. Het benzineverbrulk is voor
een 1600 cc-er erg gunstig. Vooral
op lange ritten en bU een snelheid

van rond de 120 Em op de teller,

wat neerkomt op ongeveer ruim
110 echte kilometers, noteerden we
In doorsnee een verbruik van 1 li-

ter op 11.9 km. De eerste service-

beurt, vond plaats bU 1000 km,
waarbij volgens schema een aantal
werkzaamheden uitgevoerd werden,

O.a. kleppen stellen en oUeverver-

sen-van motor, ,versnellingsbak en
differentieel. De werkzaamheden
waren gratis en voor de olie diende
een bedrag betaald te worden, dat
ƒ 23.61 grcjot was.

• De eerste foto waarop de Mit-

subIsfU tijdens de komende jaar-
test staat werd. genomen in het
schilderachtige havenplaatsje
OudeschUd op Tezel. Tten(a«en
«issersseftepe» lagen afgemeerd
in. de hanen en een
achtergrond-decor van schepen
doet het altijcl erg goed.

Audi-NSU

import in

Nederland
Het Bundesgerichthof Ie Karis-

ruheheeft het arrest van het Ober-
landesgericht te .Btuttgart van 23-

10-1973 bekrachtigd, waardoor de
Audi NSU Auto Union AG te In-

golstadt (West Duitsland) verplicht
is de alleen import van Audi
NSU-auto's en onderdelen voor Ne-
derland voor het tijdvak van 5 Jaar,

,

gerekend van 1-1-1072 tot en met
31-/2-i876iaah de NV v/) Firma van
Oorschot ,te geven.

.

Volkswagenwerk AG, die thans
de directie voert met betrekking

tot het verkoopbeleid van Audl
NSU heeft

,
daarop onmlddeliUk

kohtakt met de Firma van Oor-
schot opgenomen in verband met
de voortgang van de Audi NSU
import 'hier te lande.

Inzake het Importschap voor
Audi NSU-auto's in Nederland is

overeenstemming bereikt, waardoor
vanaf 1 mei 1075 Pon's Automo-
bielhandel BV te Leusden alleen-

importeur werd voor Audl NSU-
automoblelen In Nederland. Aan de
bestaande dealers van NV v/)

Firma van Oorschot' zullen door
Pon's Automobielhandel BV naast

de eigen VW Audi NSU dealers tot

1 januari 1977 uitsluitend Audi
NSU-produkten worden geleverd.

* Opel produceerde 50.000e Rekord
Diesel. Begin dit Jaar liep • de

50.000e Opel Rekord met dieselmo-

tor van de band. BUna 8S%' van de
Opel diesel produktie was bestemd
voor de export. In Nederland wer-'

den in 1974 tuim 1350 Opel Rekord
Diesels verkocht.

Ford Capri

De viaag naar zwarte auto's begint
weer toe te nemen. 'Vergeleken met
1970 verdubbelde vorig Jaar de
vraag naar auto's in zwarte kleur
Ford lanceerde kortgeleden de Ca-
pri 'S', die van binnen en van bul-

ten zwart Is. Ook de bumpers heb-
ben, deze in-donkere kleur evenals
de deurkrukken, de raamstljlen en
de uiüaat. Gouden slerstrips wer-
den langs de zUkanten gemonteerd.

Zelfs de spaken van de aluminium
ztJn In goudkleur uitgevoerd. Als
motor werd de 1600 GT met boven-
liggende nokkenas en een vermo-
gen van 88 Dln. pk. gekozen.

*
Roemeense

auto ih ons land

Een Roemeense Jeep of terrein-

auto kan meii de Aro noemen.
'Voor het eerst is dit model in ons
laad verkrijgbaar. De importeur, 'H.

Englebert, NV in 'Voorschoten, die'

recentelijk ook de import op zich

nam van de Folski Flat; hebben er

met de
I

Aro weer een nieuwe auto-

agentuur 'bij. De Aro heeft aandrij-

ving op alle vier de wielen en
wordt geleverd met een vlercllindèr

2 5 liter motor, die 80 DUi. pk. le-

vert. De auto is uitgerust met een
95 liter benzinetank, hetgeen bete-

.

kent dat de actieradius groot. is.

'

Topsnelheid UD km. en een stUg-

vermogen tdt een helling van 35?o.

De prijs bedraag ƒ 11,785 excl.

BTW.

*
Se nieuwe Peugeot C04 zal om-
streeks september in ons land
gepresenteerd worden. Deze
nieuwe grote Peugeot werd In

Genève vuor het eerst getoond
en -komt in de klasse, waarin
o.a. de 6-cilinder BMV/'s vallen.

De G-cilinder motor ts een V-G,

die met Volvo en Renault gc-

zamcnliik ontwikkeld werd.' In

Frankrijk is er een speciale fa-

briek voor gebouwd. De 'eerste

indrukken geven een fraaie lijn

weer, ruim en, smaakvol van
binnen. Van de prijs is nog
niets te zeggenj maar we taxe-

ren de 604 'tussen de 24 en 28
mille.

auto-test Triumph 2500 TC

Het model van de Triumph 2500

bestaat al weer een aantal Jaren.

Het Is echt karakteristiek Engels,

niet direct een moderne styling,

maar wel smaakvol.' Ook na Jaren
heeft men weinig behoeven te ver-

anderen om het ulteriyk op peil te

houden. De 2500 TC is een versie

met een 2.5 Jitcr motor verdeeld
over 6 cilinders, waarbU het vermo-
gen 99 Dln.-pk. bedraagt: De letters

TC duiden aan dat het een twee
carburateurs versie is. Voorheen
was de type-aanduldlng 2500 PI,

^

hetgeen Petrol Injection betekende.'

.Het motorvermogen van de huidige
versie Is wat Jager dan van de
voorganger met InJectle-motor. De
prestaties reiken wat minder hoog,
maar liggen op een zeer aanvaard-
baar niveau. Men kent drie versies

van 'de 2500 TC. De drie verschillen

liggen in het vfak van de versnel-

lingsbak. De goedkoopste heeft een
vlerversneUingsbak,' de opvolgende
heeft als extra een overdrive op de
36 en 4e versnelling en de duurste
is uitgerust met een automaat.
Deze laatste hadden we een aantal
dagen om een . test te maken.

Waarom we de automaat namen
had als reden, dat . het de goed-

koopste 6-clUnder automaat Is en

het toch zeker een automobiel Is

met een .aantal zeer aantrekkelijke

facetten?

Wegligging
Een zeer goede rechtultstabiUtelt,

een duidelUk onderstüur wanneer
men snel bochten neemt. Het is

dus niet direct een sportieve auto,

maar wel een comfortabele. De be-

sturing gaat dan ook wat zwaar,
hetgeen we In het licht van het ka-

rakter van de auto geen bezwaar
vonden. De besturing werkt nauw-
keurig en van ultest links naar uit-
erst rechts zyn bljn^ 4 omwentelin-
gen nodig, hetgeen aangeduid kan
worden met vrU Indirect. De vering
is comfortabel, grote en kleine onef-

fenheden in de weg worden goed
verwerkt. Rondom onafhankeHJkc
wielophanging. Het remsysteem be-

staat ült schUfremmen voor en
trommels achter. Het bekrachtigde
systeem was bijzonder goed te do-
seren c'n ook vanaf hoge snelheid
stond de auto in korte tUd Jtil.

Weest op uw hoede
Het zal niet de eerste keer zUn

dat deze . uitdrukking gebezigd
wordt, maar ook niet de laatste

keer. WU bezigen deze waarschu-
wende woorden om kopers van een
gebruikte caravan te attenderen op
titt feit, dat by een caravan met
een hoger totaal gewicht (is ledig

gewicht en'iading) dan 750 kg. een
registratiebetv^s aanwezig moet
zUn. In vele gevallen ontbreekt dit

belangrijke document, vooral wan-
neer de caravan uit het buitenland
geïmporteerd wordt en de .impor-
teur", niet de fabrieksimporteur is.

Ontbreekt het bU caravans die al

jaren in gcbruUc ztJn, dan kan men

met medewerking van de impor-
teur, mits de caravan via deze ka-
nalen ons land bereikt heeft, alsnog
een registratiebewijs kiiJgen. Vrij

recenlelUk werden we geconflron-

teerd met de -vraag van een parti-

culier, die een caravan wilde kopen
en waar geen registratiebewijs bU
was. BU navraag van de betrokkene
bU de handelaar bleek de caravan
uit Duitsland të komen en op le-

gale wiJze ingevoerd te zUn. De do-
uane verstrekt dan een identiteits-

bewijs of een invoerdocument,
wanneer de invoerrechten betaald
zUn. Het identiteitsbewijs is voor.
een caravan met een max. toelaat-
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DE ONDEROETUKENDi;. AMBTENAAR DKR INVOERRHCH-TEN EN ACCIJNZEN

TE .5?°?S?S::^ ;,..„, VERKLAART HIERBIJ. D,SY AAN IICM

IS VERTOOND Enj'_^-.. (-Si!^,//.^i<:C*^.l .. . .,

é^r^ Xfjop /
/rfTtJ-Jf

') VOORZIEN VAN
EEN .PLOMBE NR.

_.jU-)--
.

De nn-bicpaaV,»-—^;~-.

Invullen met jnki erf in duiddijk idtrilu \

•) Doorhalen wat niet v&n toepkuing Is. '. -.

(1) Enntuecl nnJer aanscbrAcht herkenningsteken.'^

B
Registratieteken; WU "" 25"94
Soort voertuig: -l,,assige aanhangwagen

Merk.'ïlunsterlaad (f)

chassistype: Münsterland 450
Chassisnummer: 8744 (G)

Plaats r» ^^ 4n,ti voorste
chassisnummer: d

AfM'-

de '*-6 cm

opleggers: alstatid iiart

koppeling tot hart aciitcras

^^^IZc^iP^" c.

Bovenbouv/: ianrpeerwageü.
Laadvermognn max,: '175 ^S

Ledig gewicht.' 724 kg

Maximum totaalgewiclit: 900 kg

Maximum ( onder de vooras(sen tezamen)/koppeling: — kg

druk ( onder de achteras(ser) tezamen): 900 kg

Koppeling: AIiBE. EM 130-C
Koppeling klasse: ML

Code: 00MUNA-006a744-AW0000017
Bijzonderheden: geen

Zie voor voorwaarden ex art, 94 van liet Wegenverkeersreglement

bladzijden 3 en 4.

Afgegeven te 's-Gravenhage, de ^-^-^^'P^ (B)

De Directeur van de Rijksdienst voor het Wegverkeer,

baar totaal-gewicht tot max. 750
kg. Hier is dus geen regtsbaUebe-

wlJs nodig. Dit impliceert het cara-'

varigewicht en de. .belading. Deze
mogen in geen geval de 750 kg.

overschrijden. Komt men daarbo-
ven dan Is een registratiebewijs

noodzakelijk. Dit bewlJs wordt af-

gegeven 'door -de Rijksdienst voor
, het ' Wegverkeer. De fabriek levert

aan de Nederlandse Importeur ca-

ravans af die op diverse essentiële

punten afwykend kunnen zUn t.o.v,

caravans die o,a. op de Duitse
markt verkocht worden. 'B.'v. het
chassis dient In enkele gevallen

versterkt te worden, rcmkabels
moeten een andere bevestiging

hebben, koppelingen kunnen anders
zjjn en aan de verlichting worden
ook nog wel eens anderef elsenges-

tcld, In tegenstelling tot allerlei

beweringen, die men van de zUde
van de verkoper kr(igt en zelDs van
de douane, dat een registratiebewijs

afgegeven . wordt wanneer de In-

voerrechten betaald zün, moeten we
hier met nadruk stellen, dat deze

beweringen totaal onjuist zUn en
getuigen van weinig kennis van de
wettelijke materie. Heeft men nu
een caravan gekocht op een adver-

tentie of van een handelaar met
een hoger eigen gewicht dan 750

kg. of eeri caravan met een as, die

beladen meer dan 750 kg. weegt, en
er Is geen registratiebewijs bU, dan
komen onherroepeltlk de proble-

men,. Wordt men onderweg in ons
land of bU het terugtrekken uit het

buitenland gecontroleerd op de pa-

pieren, in deze dus het registratie-

bewijs en' kan men dat niet tonen,

dan mag de betreffende caravan
niet op de Nederlandse wegen ach-
ter een auto vervoerd worden. Het
kan goed gaan, maar er zUn ons
gevallen bekend dat by een con-

trole naar het registratiebewijs ge-

vraagd werd.

Een waarschuwing is

het minst onprettige, een bekeuring

is nog to betalen maar bU een vol-

gende controle overkomt de gecon-

troleerde precies hetzelfde. En dat

registratiebewijs is zo zonder meer;
niet te krijgen. tJltslultend de door

de fabriek aangestelde Importeur is

op de hoogte van de wijzigingen

die de fabriek In overleg met de

RUksdlenst aan de caravan heeft

aangebracht en uitsluitend de Im-

porteur of de fabrikant kan een

bewUs afgeven dat de caravan vol-

doet aan deze eisen en waarop de
bezitter bU de RUksdlenst het

noodzakelijke document kan ver-

krijgen. Bent u uit op een ge-

bruikte caravan, en wilt' u die ko-

pen, betaal niet eerder dan nadat u
het registratiebewijs in handen
heeft, (Wanneer de caravan vla een"

door de fabrikant aangestelde dea-

ler geleverd wordt, dan behoeft de
koper geen achterdocht te hebben,

omdat, hU er op kan vej;trouwen

dat deze zorg draagt voor een bij-

behorend registratiebewijs, dus ook
wanneer het een gebruikte caravan

betreft). Een ,spreekwaord zegt; een

gewaarschuwd mens telt voor 2 en

dat is hier zeker van toepassing,

omdat het om grote bedragen gaat.

Afgedrukt zUn een Identiteitsbewijs

en een registratiebewijs. Het onder

A gemerkte Is een identiteitsbewijs,

het onder B gemerkte is een regi-

stratiebewijs.

6-cilindcr in lijn

De. motor is een oude bekende.
Al in de 2 liter versie en In de 2500
PI werd de 6-cillnder motor toege-
past. Het Is een al jaren bestaande
krachtbron, die in de 2500 TC 89
Din-pk. levert, hetgeen niet direct

een hoge waarde is. De motor Is

laag belast, waardoor de levensduur
lang zal zUn. -Een felle sprinter is

het dan ook niet, alhoewel de pres-

taties toch op een aanvaardbaar
niveau liggen. Van 0-80 km. noteer-
den we ruim 10 sec, tot 100 km.
kwamen daar nog eens 4.5 sec. by,
hetgeen het totaal op bi}na. 13 sec.
maakt. Dit was met een bezetting
van één persoon en gold voor de
automaat. Van stilstand tot 100
werd het gaspedaal dan ook fors
ingetrapt. Normaliter zal men met
een bezetting van enkele personen
en een iets^nder geforceerde rys-

tyi er 2 i 3 ïec. langer over doen.
Het verbruik viel ons erg mee.
Gemeten over twee trajecten kwa-
men we óp een gemiddelde van 1

liter op 8.3 km. Voor een 6-clUnder
automaat zeker niet hoog.

I
De Borg-Wamer automaat waar-

mede de 2500 TC uitgerust is- scha-

kelt voortreSeUJk. Geen merkbare
overgangen van 1 naar 2 en van.

2

naar 3. De derde versnelling kan
evenals de 2e geblokkeerd worden.
Dit is vooral van belang by het
stygen en dalen in de bergen.

Karakteristiek model
Alhoewel de Italiaanse stylöig-

speclallst Mlchelotti destUds het
ontwerp voor .de grote Triumph
maakte, zlJn er toch onmiskenbaar
Engelse details aanwezig. Een vriJ'

lage taillciyn, waardoor een groot
glasoppervlak ontstond en het uit- .

zicht rondom bevorderd werd.- Het
voorfront duldt van verre- al aan
dat het een Triumph is. 'Vier ronde
koplampen, met in de hoeken de
speels' gcstyleerde knipper- en
stadsUchten. De achterkant is recht
af gesneden en daarin zyn de fors

uitgevallen achterlichten onderge-
bracht. Gelukkig niet al te veel

chroom langs de zyoanken.

Smaakvol interieur
Een echt houten dashboard- treft

men niet veel meer aan. De En-
gelse traditie maakt, dat Triumph
het nog in ere houdt. De instru-

menten liggen keurig gegroepeerd
voor de bestuurder in een licht ge-

bogen paneel. Het stuurwiel Is in

de hoogte verstelbaar, waardoor ie-

dere bestuurder in samenhang met
de grote verstelbaarheid van de
stoel een optimale ryposltie kan
kiezen. De stoelen zitten goed en
geven zowel op het zitvlak als In

de rug een goede steun. De rugleu-

ning Is traploos verstelbaar. De be-

kleding, gelukkig van stof. is van
een smaakvol de.>Bin vooiïlen.

wy vonden de auto vrU stil, zelfs

tot op hoge snelheid. Een ander die

de auto bereed, was op dit punt
niet zo positief. Het kan een kwes-
tie zyn van wat je gewend bent te

ryden. Bestuurt men veel kleinere

automobielen, dan kan de Triumph
als opmerkeiyk stil overkomen. Be-
rUdt men vaker grote auto's dan
kan men zich een kritischer beeld
vormen. -Al met al vonden we dat
deze auto niet uit de toon viel en
qua klasse ook op dit punt behoor-
lijk hoog scoorde. De koSerrulmte
heeft zeer behoorlijke afmetingen.

Een 6-tal koffers van verschillende

afmetingen waren er in onder te

brengen. Verwarming en venülaüe
lieten geen wensen onvervuld. Zeer
goed regel- en doseerbaar.

Concluderend
kan men stellen, dat de Triumph

met automaat in zUn prijsklasse de
meest gunstige is,- vooral omdat het
een 6-clllnder betreft. Ook de uit-

voeringen met vierversneliingsbak

en die met een „overdrive" op drie
en vier liggen gunstig geprlisd. Ve
automaat kost op het moment dat
we dit schreven ƒ 17.460,- Incl.

BTW af Importeur. Uiteraard is

vaak niet alléén de prys bepalend,
maar zyn ook andere eigenschap-
pen van belang. Wanneer we alle

facetten kritisch bekeken hebben,
durven, we rustig te zeggen dat we
deze Triumph een aantrekkelijke
auto vinden, zeker wanneer men
veelvuldig grote afstanden comfor-
tabel moet afleggen.

OCCASIONS^ AUTOHAL
ZANDVOORT
Burg. Fenemaplein. Tel. 02507-4580

FIAT
FIAT SERVICE

ZANDVOORT

AUTOBIANCHI

1^!^,
Burg. Fenemaplein,

Zandvoort
Telefoon 02507-4580

N-i

BRITJSH

LEYL/UMD
rviirüi

AUSTliM
MORRIS^
MG

TRIUfVJPH

Vooi' inlichtingen en
documentatie

Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Brederodestraat
Tel. 0250-7-6748-4580,

~YALV0LiHE

Voor tsctv

M.L. naar

ZANDVOORT

Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Brecjerodestraat.

Tel. 02507-6748-4580.

Q g •

Alfa Romeo 2000 G.T.V. '72

Fi£^ 850 Spec. 1972
Fiat COO 1970
Fiat 850 Spec. 1970
Ford Taunus 15 M RTS '70

VauxhaH Viva 1970
Rover 2000 TC 1968

Verder diverse goedkope

inruilwagens
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13 PLUSPUNTEN
VAN DE GSPECIAL
% 4 cyl. luchtgekoelde motor 55.5 pk

# hydropneumatische vering

% 4-deurs

# targa bekleding

% achterruitverwarming

# knipperlichtinstallatie

# warme en koude luchtblower

# verstelbare rugleuningen op voorstoelen

# controlelampje op remmen en remblokslijtage

# grote vierkante kofferruimte 465 dm3 -

# prestaties 148 km
# benzineverbruik volgens Din norm. 1-14,3 bij gemiddelde snelheid

van 80 km
# ook leverbaar met schuifdak /415,— incl. B.T.W.

# GS toch al vanaf ƒ 11.400,— incl. B.T.W.

CITROEN
Il HOOCEVEEN
Grijpensteinweg/hoek Westelijke Randweg -

Leidsevaart, Haarlem, Telefoon 023-248221.

Motorenrevisie VAN RIJN vof.

— Revisie en reparatie-van
— benzine- en dieselmotoren
— Krukas balanceren— Vermogentestbank— Motorafstelstation
— Race- en rallymotoren

(motorvermogenproe(bank)
— startmotor-! dynamo- en
— verdelertestbank '

Amsterdamsevaart 22
Haarlem— Telef. 023-32 14 48/31 21 17.

WOONRUIMTE
Te huur aangeboden in

Heemstede: 1 kamer met
gebruik van douche. Liefst

iemand uit de verpleging.

Telefoon 287735.

Gevraagd:
HULP ÏN DE HUISH. >

• in gezin met schoolgaande
kinderen voor 1 of 2 maal
per week.

Telefoon 2502-7567.

2 Blocmendaalse studenten
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Vele ploegen nog in de race naar fina

MICROVOETBALTOURNOOI GROEIT NAAR EEN KLIMAX
s ANDVOORT — Zaterdag werd dè tachtigste wedstrijd gespeeld van

ie microvoetballcompetitie, die draait van 17 april tot vrijdag 6 juni

Is de finales worden gespeeld van de twee divisies. Welke Zandvoort-

s clubs in de finales zullen zitten is nog moeilijk te voorspellen, maar

u de tweede helft van de kompetitie is ingegaan begint de zaak zich

vngzaam maar zeker at te tekenen. Velu clubs geloven nog in een

laats bij, de eerste twee In hun. poules en terecht, want van de veer-

;g teams, die onderverdeeld zijn in vijf poules blijven er tien ploegen

rer, die op '4 tot en met 6 juni gaan uitmaken, wie zich uiteindelijk

impioen eerste- en tweede divisie mag noemen.

aanvoerder Engel Koper. Voorts beschikt
me&i over Peter Logmans enZandvoort-
meeuwenjeugdkeeper Joop Koops.

.n de in pioule A en poule B verdeelde

rste divisie blUven uiteindelijk vier

. .ims over (van alle poules gaan de eer- •

j twee ploegen over). Op.het ogenblik

.•')rdt in i»ule IA de ranglijst aange-
rerd door de Boedha Club. Achtercen-
\ ülgens zyn Luiten, Beursbengels, Snoo-
, en Sporting Club verslagen zodat het

nam met. acht punten uit vier wedstrU-
fit-n nog ongeslagen is.

'Maar we zijn er nog lang niet' zegt Llva
Lx;k, die het Boedha Club team heeft

'formeerd. Joop Blemersma, die met
Jn. gelijkmatige team eveneens In poule

\ is Ingedeeld vindt .de leiderspositie

.m de Boedha Club enigszins geflatteerd.

Ule Jongens krijgen nog drie hele zware
vredstrljden. Ik ben er vrijwel zeker van,

dat ze het tegen ons niet redden, maar
n'lj hebben dan ook een goed team. Als

nog resterenfle drie wedstrijden zo

verlopen als Ik verwacht eindigen we by
de eerste twee en dat betekent verder
oetballen'.

Topkondilie

Geluk nodig
FJva Lock geeft toe, dat zDn team nog
oen zwaar programma van drie wedstry-
den wacht. De krachten moeten nog ge-
neten worden met Riemersma, Eric Be-
nout en Politie. Stuk voor stuk sterke
cams en kanshebbers voor een finale-

plaats. In de 'politie, waarvan o.a. Aal-
lert Stobbelaar deel uit maakt, ziet Llva
liock zyn grootste konkurrent. 'Om hoog
te eindigen, moet je net dat beetje ge-
luk hebben, wat een ander niet heeft'

zegt Llva Iiock.

0:n de gok tot een minimum te beperken
heeft de bar-danclng exploitant een
sterk elftal geformeerd. Hy had de keus
uit de spelers van zyn Boedha Club elf-

tal, dat 8l drie Jaar meedraait in de be-
drijfskompetitle. Deze kompetitie wordt
elke zomer gehouden op de velden van de
witte paters, aan de voet van het kopje
van Bloemendaal.
De kern van het Boedha Club team be-
staat uit eerste', elftalspeleVs van Zand-
voortmeeuwen, zoals Llva Lock, Frans de
Vlieger, Manfred Bakels, Guus Paap en

De Boedha Club telt slechts zeven spe-
lers, terwijl de rpglementen een selektle

van twaalf voetballers toestaan. Llva
Lock heeft echter aan, zyn zeven mensen
voldoende en hy zegt: 'ik heb allemaal
goede spelers, die nog in topkondltie ver-
keren, omdat de voetbalkompetitie net
achter de rug is. Door die goede kondltie
kan Ik mün spelers een hele wedstryd
binnen de lynen houden en daarin zie Ik
'onze grote kracht.
Omdat wy zo weinig wisselen raken de
spelers op elkaar Ingespeeld. Ze vormen
een hecht team, waaruit een geweldige
teamgeest en kameraadschap straalt'.

In poule B gaat de siryd om de ereplaat-
sen Toomameiyk tussen de teams van de
Kopertjes, Firn Janssen en de Leico Boys.
Een team, dat in deze divisie al.vyf jaar
goed heeft mee kunnen, komen, en nu
geen enkele kans maakt Is Blnko. Twee
maal bereikte de ploeg de finale, maar
nu zegt doelman Hans Versteege: 'Dit
Jaar is het niet gelukt. We missen, te veel
de Vastenhouws, die dit jaar in het team
van Leo Steegman uitkomen in de twee-
de divisie'. .,

Dit argument lykt redelijk, want dankzy
de Vastenhouws staat Leo Steegman on-
geslagen aan kop van de tweede divisie
A. Rlnko is een ervaren ploeg, want de
ploeg draalt in Haarlem redeiyk goed
mee In de winterkompetitie van de twee-
de klasse HVB zaalvoetbal. Andere Zand-
voortse klubs ale^ln kompeütleverband
spelen zyn Sporting Club en Nihot.
Sinds 1 mei is er in de badplaats een
vierde team bügekomen. Als lid van de
clftalkommlssie van Zandvoortmeeuwen
vond Hans Versteege het min of meer
zün plicht om een zo'n grote voetbal-
vereniging als Zandvoortmeeuwen met
een team in te schryven voor de. zaal-
voetbalkompetitie.
Hans Versteege: 'Ik heb een oproep ge-
daan in de klubkr^int' van Zandvoort-

meeuwen en momenteel beschik ik over

een selektle van twaalf man. Uit de eer-

ste twee elftallen van Zandvoortmeeu-
wen kreeg ik geen spelers, maar dat had
ik ook niet verwacht, want oe voetballers

die interesse voor de zaal hebben spelen
'

reeds in kompetitieverband In de teams
van Rinko, Sporting Club en Nihot'. Hans
Versteege beschikt over- enkele spelers

van Zandvoortmeeuwen drie.

Als hy in september de derde klas van
de HVB binnenstapt, hoopt hy nog te

beschikken over een , tweede doelman.
Dat Zandvoortse teams voor de zaalvoet-

balkompetitie moeten ultwyken naar
Haarlem vindt Hans een trieste zaak,

•Een Zandvoortse ploeg moet zyn thuis-

wedstryden in de plaats zelf kunnen spe-

len, maar helaas is er in de PelUkaanhal
geen zaalruimte beschikbaat-',,

Het is een veel gehoorde noodkreet van
Zandvoortse voetballers. Het ziet er naar
uit, dat men de realisering van een
tweede sporthal moet afwachten om In

de badplaats te kunnen spelen.

In de mecde divisie A schUnen de kaar-
ten na vier van de zeven te spelen wed-
strijden al eeschud. Zowel Leo Steegman,
als 'AleiGliem boys zfjn ongeslagen, ter-

wijl sportschool Buchel met vier .winst-

punten uit vier wedstrijden 'beslag legt op
de derde plaats.

Man achter de Alelchem Boys is Egbert
Poster. Verleden Jaar haalde hy met zyn
team een tweede plaats. De gemiddelde
leeftyd van zyn spelers ligt met vyfen-
dertig jaar erg hoog en dat is ook de re-

den, dat de Alelchem Boys in de tweede
divisie uitkomen.
'In de tweede divisie Jlgt het tempo la-

ger dan in de eerste divisie en da'arom-
spelen we een klasse lager', zegt Eglsert,

wiens team bestaat' uit oud-betaalde spe-
lers. Het team doet het erg goed en .het

is nu reeds vrywel zeker, dat de Mei-
chem Boys de eerste beker blimen heb-
ben. Het is de wisselbeker voor de hoog-
ste wedstrydscore. •

•

Vrydagavond heeft het team het record
van Erio Renout (15-0) verbeterd door
met 19-0 van Bouwes te winnen. Egbert
vindt Leo Steegman erg sterk en hU is

van mening dat het team goed mee kan
draalen in de eerste divisie. 'Dat zy in
de tweede divisie uitkomen, komt waar-
schyniyk, omdat de ploeg voor het eerst

• aan het toemcxjl deelneemt. Ze moesten
het team nog uitproberen, maar ik zie

Leo Steegman het volgend 'Jaar uitko-
men in de hoogste divisie', aldus Egbert
•Poster.

In 2A bezetten op het ogenblik Plumbers.
Cglpitt en Duysterghast de cr(ajlaatsen

niet respektieveiyk 8, 6 en 5 punten. In
20 zyn het ChJn-Chin, Luyks en Rea, die

op het ogenblik de . beste papieren in
'

handen hebben.

Duizend toeschouwers
Organisator Dirk van der Nulft van Spor-

ting Club Zandvoort spreekt nu reeds

over een zeer geslaagd toeumooi. Alles

verloopt probleemlozer, dan de voor-

gaande Jaren, omdat we door een vyf-

Jarlge ervaring wys geworden, de regels

erg streng hebben gehouden. De ploegen

zyn zeer gediclpllneerd en wy als organi-

satie ervaren het toumool als pure sport-

rekreatie'. Aan publieke belangstelling

heeft men in de Zandvoortse PeUlkaan-
hal niet te klagen en Dirk van dor Nulft

verwacht met de finales zeker duizend
toeschouwers.
Dat de wedstryden ordentelijk verlopen

wyt Dirk van der Nulft voor een groot

gedeelte aan de goed leiding van de ge-

diplomeerde scheidsrechters l«o Huis in

't Veld, Jan Aanholt, Cys Keur, Cor
Drayer en Cecs Stokman. Eveneens pryst

Dirk zUn grensrechters Jaap Schuiten en
Kors Zwemmer, die elke wedstrydavond
(dat zün er dertig) langs de lUnen van
de Felllkaanhal staan.

Cees Stokman Is het met de organisator
• eens, als hy zegt, dat het toumool zeer

geslaagd is. Cees Is bondsscheidsrechter
in de zaal en fluit in het veld In de twee-
de klasse HVB. 'Ik kan grandioos genie-
ten van een wedstryd, die ik fluit'.

Handicap
'Er voetbalt veel talent In de zaal. Talent
dat ongetwyfeld kan meedraaien in top-
klubs'. Dat Cees als Zandvoorter in een
Zandvoorts toumooi optreedt .vindt hy
een handicap. 'Het kan my ontzettend
dwars zitten, als ik een speler, die ik

goed ken, naar de strafbank moet sturen.

Helaas komt het wel eens voor dat spe-
lers niet willen begrypen, dat Ik me
streng aan de regels moet houden. In
enkele gevallen houd Je er vyanden aan
over. Er zün enkele spelers die me in het
dorp negeren, omdat ze het niet eens wa-
ren met een beslissing. Kyk, dat vind ik

erg jammer en op zo'n moment moet je
echt van de voetbalsport houden om met
fliüten door te gaan. Als Je weinig om
de voetbalsport geeft, dan houd Je dit

werk beslist niet vol'.

Cees Stokman is vooral erg attent In het
gebied binnen de blauwe lyn. Het is het
tieruneter-gebled' 'waarbinnen de blauwe
lyn op het doel geschoten mag worden.
De meest belangrykste overtredingen
spelen zich in dat gebied af, omdat het
nogal eens voorkomt, dat men een penal-
ty wil forceren. Cees houdt niet alleen de
bal, maar ook de spelers goed in de ga-
ten want zo zegt hy: 'Als een speler op
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de man gaat loeren inplaats van op de

bal, dan gaat het fout, jnaar het is alle-

maal te .verklaren, want hoe dichter je

de spelerè op elkaar zet hoe agressiever

ze worden en dat moet je goed in de ga-

ten houden. Als scheidsrechter moet je

die agressie kunnen overwinnen, ook al

zet dat wel eens kwaad bloed'.

Trouwste supporter

Iemand die ook altyd in de PelUkaanhal

van de party Is, is Olga Poots. Ze slaat

geen wedstryd over en houdt op de tri-

bune de stand nauwgezet by. De vierde

klas HAVO-leerlinge is zonder twülel de

meest trouwe bezoekster. Zelf speelt ze

ook voetbal in het damesteam van Zand-
voortmeeuwen.
Ze vindt "het geweldig, dat haar mede-
speelster Astrid Molenaar onlangs gese-

lekteerd is voor het Nederlands dames-
elftal. Op verzoek van haar coach Jaap
Koper speelden de dames van Zand-
voortmeeuwen dinsdag 15 mei tussen het

mlcrovoetbalprogramma door een wed-

stryd van twee maal vijftien minuten

tegen de dames 'van THB. Zandvoort-

meeuwen won het duel met 2-1. Olga

vertelt; 'Dl(; wedstrüd was erg zwaar.

Het was net ol we voor het eerst lii het

veld kwamen na een zomerstop. Ik heb

wel gemerkt, dat je voor zaalvoetbal

over een zeer goede kondltie moet be-

schikken'.

Resteert aan CMga de vraag, welke ploe-

gen zy tipt als poule-winnaars. Haar
voorspellingen: Uenoul l.\; Kopertjes

IB; Leo Steegman 2.4; Tlumbcrs ZB;

Luyks ZC.

Het programma voor deze week luidt als

volgt:

Donderdag 22 roei

2B Plumbers-Politle 2, 19 uur

IB Dinky Stars-Kopertjes, 19.50 uur

2C NRM-REA, 20.40 uur

2C Luyks-NMB, 2130 uur
,

IA Pólltie-RenouL, 22.20 uur

. Vrijdag 23 mei

IA Riemersma-Boedha Club, 19 uur

2A Postiljón-Steegman, 19.50 uur

2A Alelchem Boys-Nutsspaarbank, 20.40

uur

IA Beursbengels-sporting Club, 21.30 uur

IB Leico Boys-Rinko, 22.30-uur

Maandag 26 mei
2C Sandevoerde-Scharrekoppen, 19 mu-

IB Juttersbar-Sauna Buchel, 19.50 uur

IB Leico Boys-Pim Janssen, 20.40 uur

IA Boedha Club-Politie, 21.30 uur

IB DVS-RinkO, 2230 uur

Dinsdag 27 mcl
2B DVS 2-Reprox. 19 UUr
2B Plumbers-Sporthig OSS, 19.50 uur

2B Duysterghast-PoUtie 2, 20.40 uur

IA Snoopy-Sporting Club, 21.30 uur

2B Handbal-Colpitt, 22.20 uur

Woensdag 28 mei
2A Raadhuis-Postiljon, 19 uur

2A Bouwes-Nutsspaarbank, 19.50 uw
IB DV.S-Juttersbar, 20.40 uur

IA Boedha Ciub-Renout, 2130 uur

IA Dinky Stars-Sauna Buchel, 22.20 uur

Handbalbeker voor
Hannie Schaftschool

ZANDVOORT — Hoewel niet ongesla^
gen, zoals de meisjes de vorige loeek
zaterdag, hebben de jongens van de
Hannie Scfia/tschool de handbaleer za-
terdag hoog gehouden toen zi} ip. het
handbaltoumooi voor ZaTidvoortse ba-
sisscholen aan bod kwamen. Vit vijf

wedstrijden behaalden de jongens zes
vuntcn en dat, bleek voldoende om de
ecrpte plaats die de meisjes de week te-

voren hadden bereikt te behouden. Met
zestien punten werd de Hannie Schajt-
school handbalkampioen van Zandvoort.

Zaterdag werd het duidciyk, dat de wis-
£clt>eker naar de Hannie Schaftschool of
de Plesmanschool zou gaan. De meisjes
hadden voor de Plejananschool acht
punten vergaard en dat Was uiteraard
een redeiyke uitgangspositie voor de
jongens. Beide kanshebbers verloren van
de sterke^OranJe Nassauschool maar de
inspanningen van de Oranje Nassau-
scholleren mochten niet baten. Door 'de .

twee punten, die de meisjes hadden ver-

gaard waren de Jongens zaterdag by
voorbaat kansloos voor de eindzege.

Onbereikbaar
Door het 'maximimiaantal vaa tien pun-
ten uit vyf wedstryden te halen bezorg-
den de jongens de Oranje Nassauschool
nog een derde plaats. De Plesmanschool
verspeelde de kans op de titel door niet
verder dan een geiykspel to komen te-

gen de Van Heuven Goedhartsdiool en
de Beatrlxschool.

Dat de Plesmanschool in de laatste wed-
strijd van het tournooi met 3-1 won van
dn Hannie Schaftschool was een leuk
sukses voor de Plesmanschool, maar de
bekerwimiaar was toen al onbereikbaar
geworden voor de Plesmanscliool." die

eervol tweede werd.

In tegenstelling tot de weck tevoren had
liet organiserende Zandvoortmeeuwen
tfdeling handbal niet te klat:en over de
belangstelling van ouders en leerkrach-

ten, op het handbalterrein binnen het
circuit. Langs de lyn werden de Johge
spelers aangemoedigd en vrUwel elke

Ploeg beschikte over een coach. •
,

Weinig krachtsverschil

Er heerste sfeer op het Zandvootiïneeu-

^enterrein, waar het handbaltoumooi
deze laatste zaterdag werd gekenmerkt

door ideale weersomstandigheden . en
weüilg kraehtsverschlllen.
Monsterzeges kwamen by de jongens
niet voor en dat maakte de wedstryden
aantrekkeiyker en spannender, dan de
duels van de meisjes.

Al met al kan dit eerste liandbaltour-
nooi voor Zandvoortse basisscholen als

geslaagd worden beschouwd en Zand-
voortmeeuwen afdeling handbal heeft
zich dan ook bereid verklaard de orga-
nisatie het volgend Jaar weer op zich te

nomen. •

De uitslagen van zaterdag:
Oranje Nassauschool-Beatrixschool 3-1

Nloolaassohool-Hannie Schaftschool 2-6

v. H. Goedhartschool-Plesmanschool 2-2

Hatmle Sclmftschool-Oranjc Nassau-
school 1-3

Beatrlxschool-v. H. Goedhartschool 2-1

Nicolaasschool-Plesmanschool 0-5

Beatrixschool-Hannle Schaftschool 0-1

Oranjeschool-Pltsmanschool 2-1

Nlcolaasschool-v. H. Goedhartschool 2-J
Beatrixschool-Plesmanschool 3-3

Oranje Nassauschool-Nlcolaasschool 4-1

Hannie Schaftschool-v. H. Goedhart-
school 3-1

Beatrlxscliool-Nicolaasschool 3-3

Oranje Nassauschool-v. H. Ooedlmrt-
school 9-4 (

Hamile Schaftschool-Plesmanschool 1-3

De eindstand jongens: 1 Oranje Nassau-
school 10 pnt; 2 Plesmanschool 6 pnt;
3 Hannie Schaftschool 6 pnt; 4 Beatrlx-
school 4 pnt; 5. V. Heuven Goedhart-
school 3 pnt; 6 Nicolaasschool 1 pnt.

Eindstand toumool: 1. Hatmle Schaft-
school 16 pnt; 2 Plesmanschool 14 pnt; 3

Oranje Nassauschool 12 pnt; 4 v. Heu-
ven GoedhartBchobl 9 pnt; 5 Nicolaas-

school 5 pnt; 6 Beatrlxschool 4 pnt.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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Swing ^slangs
voorde autoago^go
- De Datsun Gherry 100A is er nu in een swingende

versie: de Gherry 120A Coupé. Een ware auto a go-go.Met

een panterachtige fastback.Met een cockpit-achtifi^interieur,

kompleet niet hoofdsteunen:

En met een vloerpookje om flitsend naar 150 te

schakelen. En verder? Verder met yoor-

wielaandrijving.En veilighéidscarros-

serie. En neerklapbare achterbank.

Kom de auto a go-go ontmoeten.

Maar wees gewaarschuwd: na 'n

proefrit wilt u 'm niet meer kwijt! I

Datsun 120A Coupé

Wij behoren tot het corps van

160 Nederlandse dealers.die achter Datsun staan

Rob Janssen
Kamerlingh Onnesstraat 23, Zandvoort. Telefoon 02507-5966.

Te koop: 80 Jr. oude

KEKK/BIDSTOELEN
uit Kloosterkapel.

ƒ 75,— p. st.

Alleen zaterdag 2-5 uur

Maaslaan 12, H'stede,

telefoon 281663.

„SPARTA"

DAMESFIETS

met rcmnaaf, snelbindcr,

spatlap, lamp, slot, bel 315,—

Idem met 3 versnellingen

en handremmen 361,50

Versieege b.v.

Haltestraat 18,' Zandvoort.

Telefoon 02507-4499.

Krijgt U gasten?
üeen bezwaar!

WIJ VEitHUREN:
bedden, ledikanten, dcKens.

tafels, stoelen,' glaswerk, '

porcelein enz. voor elke

gelegenheid

!

Ooh verhuar vao leuke ea
praktische buiabare.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

of 3713. Privé na 6 uur 6658.

CHBISTIEN
VEBSTEEGE-THIELEMAN
Plemlngstr. 146, tel. 5185.

Medisch gedlpl. pedicure
van het Elisabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huis.

Bij geen gehoor bellen na
19.00 uur.

CENTRALE VERWARMING
iilAt

Technisch installatie bureau

RADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingb Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 6845*.

Gedlpl. install. - Erk. A.C4. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VGNTILATIE
AIRCONDITIONING .

WARMWATERVOORZIENING
ADVIES .EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASPORNUIZEN.

Deskundig advies.

voor al uw: SANITAIKE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. PABER, BENRAAD GASHAARDEN,

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

Het oudste zelfstandige
naaimachinebedrljf in deze
omgeving is dealer van
BEBNINA NAAIMACHINES
en levert ze met de STERNA
POLIS. De garantie en
service verzekering van de
Alg. Ver. van Naaimachine-
handelaren.

AUG. V. d. MME
Marisstraat 13a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHiLDERS- EN

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas fn

lood, glasplaten en thermopane.

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINÜINRICIITINU

voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEOTAPUT, o.a. Batcma. Desso, K.V.T.,
Floegtapijt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Linoleiuns Krommenie '" VUtzeil —
Balatred — TapUlez — Heuga^elt tegels.

'

Alles voor uw woning !

Luxaflex Jalouzieën — Bala$tores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3:5a-ll)15

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715,

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel, 02507-6747 of

3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 025Ó2-5667.

ERKEND INSTALIATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

.^A«.^» tevens uw

rnóÊÜlE^iN looWer e.

sanitair-

installateur

Kam. Onnesstraat 38

ZANDVOORT
Telefoon 5845*

anoRoaa

VOOR UW

WEKELIJKSE BLOEMETJE
NAAR

BLOEMEN-
MAGAZIJN //ERICA 9t

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

WONINOSIUIL ZAS^DVOO^T
,

Aangeb. mooie tweekamerflat Lorentzstraat
voorkant zuid, cv., lift, tiouche, berging,

(lid E.M.M.), eventueel geheel nieuw gestof-
feerd. Huur ƒ 289,—.

Gevr.: woonruimte centrum, liefst met tuin.

Br., ond. nr. 534 bur. v. d. blad.

VOOR AI; UW BEHANG-,
WIT- EN SCHILDERWERK

Schildersbedrijf

„SE B0ET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655.

STENOLWERK

j. siJTsms
van Lennepweg 75

UW service^
/ RenaultS

bij rinko
De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurten ep reparaties met de modernste
apparatuur worden uitgevoerd (o.a. electro-

«nische diagnose). Dus snel. Door speciaal
opgeleide monteurs. Met vaste reparatie-

tijden zodat alle arbeidskosten u vooraf
bekend zijn.

Renault-service waar u als Renaultrijder op
kunt rekenen.

een renault loopt langer 'op een liter RENAULT*

rinko
Oranjestraat 2-12, Zandvoort Tel. 02507-2323 en 2424

VWMot luinige auto -

gvotepreflaties.

Hijbzuinig met vreg- en

Da'saaniig.¥Miruwgeiin is iiiinog aardiger.

Dot geeft hQiroyaalderuimte en^lllrengtbym^

pit totop helverste plelcfe. DaarWi gebruikt

liilmdarï liter normalebeiiziiieop 1i^2 icm bij

100 km/b constant.
'

,

'.
'

.

''
' , . .

'

Garage H. Strijder
Burg Van Alphenstraat 102, Zandvoort. -

.. __

Telefoon 02507-4565.
,

mnmmQ |^ LA«I#AM MJ%A#1Vil roio:Konen goedo
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ONAFHANKELfJK NIEUWSBLAD
VOOR 2ANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

<^^
nieuwsblad

Oltgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 261.

Kantoor Stationsweg 38, Aakme-'r,
telefoon 02977-25141, 5 lünen.

Abonnementsprijs /1G,80 per Janr.

Per post ƒ 45,—

.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gasliulsplelr 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkeiyke kontrakttarieven op
DP aanvrage. Ook komblnatletarle-
i'en met de overige bladen van R.P.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Nu Bergen belangrijke trekpleister is \kwijfgeraakt

anssen éast op

Zandvoorts zee-aquarium
ZANDVOORT — Nu Bergen aan Zee zijn ongetwijfeld belangrijkste
toeristische attraktie van slecht-weer-rekreatie, het zee-aquarium
na drieëntwintig jaar is kwütgeraakt vanwege moeilijkheden tussen
exploitant de zeebioloog De Vries en de gemeente Bergen ziet in Zand-
voort Hans Janssen een reden te meer om deze toeristische trekpleis-
ter in Zandvoort te gaan exploiteren.

tropische- en Midc!cllandsezeevisseii I<o-

men.
Momenteel ztjn er langs de Nederlandse
kust nog zeeaquarla te vinden Jn Delf-
zijl en Scheveningen, terwijl landin-
waards Amsterdam naar de mening van
Hans Janssen een fantastisch biologisch
opgezet zéeaquarium heeft. Van Scheve-
ningen zou Hans geen konkurrentle on-
dervinden, want zo zegt hy : 'PersoonlUk
vind Ik Scheveningen erg slecht. Ik wil
mezelf "niet op de borst kloppen, maar
ik ben ervan overtuigd, dat mUn zee-
aquarium mooier zou worden', en Hans
kan dit makkelijk zeggen, want het ma-
teriaal uit de Noordzee heeft hü letter-
lijk voor het oprapen.

Water uit zee
Nu maakt Hans neg zelf zyn zeewater
voor de twee bakken, maar als hü de
ruimte krügt gaat h« het zelf halen met
zyn eigen kotter. 'BU een gunstig wes-
tenwindje is het zeewater op vüfUen i,

twintig mijl uit de kust schoon genoeg
om te gebruiken.,Alleen In .!iet voorjaar
lukt het niet, want dan zijn er teveel
plauktonexplosles'.;;

Op welke ^wflze Hans zélfs z^jn zeewater,
maaktls een Ingewikkelde materlé.maar .

het komt er in het kort op ix&&ï, dat htl
praktisch alle elsmenten nodig heeft, die
het zeewatei: bevat. 'Het Js een brok hob-
by, waar je koppig voor moet zijn. Toen
ik ermee begon zat ik meer bij de apo-
theker, dan thuis', zegt Hans.

'Als dat toch eens zou lukken' zegt Hans
Janssen, die ervan overtuigd is, dat een

zéeaquarium Zandvoort een enorme op-

pepper zou bezorgen'. Dat aquarium trok

in Bergen tweehonderdduizend bezoe-

kers en- niet alleen toeristen, maar ook
scholieren, die er enorm veel kennis op-
staken. Wat is het niet geweldig om te

zien, wat er allemaal in onze Noordzee
leeft. Die schoonheid blült voor de mees-
ten van ons verborgen. Neem nou die

doodgewone makrelen. Dat zijn net
scheermessen die door het water schie-

ten',

Hans Janssen praat zeer enthousiast

over het zee-aquarium. Hij is weliswaar

geen zeebioloog, zoals de heer H. de
Vries, maar hij weet ontzettend veel van
zeewatervlssen af. De kennis heeft hU
vergaard uit boeken en praktijk. Er Is

naar zijn zeggen geen boek over zeevls-

sen, dat hlJ niet gelezen heeft. De ken-
nis heeft hl] wel om een zee-aquarium
In te richten, maar zlJn grootste ime Is

waar haal je ruimte vandaan.
'Het is te realiseren, maar dan moet je

in tegenstelling tol Bergen, alle mede-
werking hebben van het gemeentebe-
stuur', zegt Hans; dlertn.de catacomben
van het Zandvoortse Dolflrama'èën zee-

aqirarlum in miniatuurvorm heeft. Het
zlJn twee bakken, van vyfhonderdveertig
liter. De ene is een lagere dierenbak,

waarin zoal zeeanemonen, zee- en brok-
kelsterren, zeeëgels, garnalen, krabbetjes

en spons leven, terwijl in het andere
aquarium tropische zeevissen zoals de
giftige koraalduivel, trekkervis, de pan-
tervis en de argusvis, die Hans in drie

maanden heeft omgekweekt van zoet-

naar zout water door het zoutgehalte
van het water langzaam op te voeren.

De rest van de wand, waarin de bakken
zUn verzonken bestaat uit een viertal

zoetwaterbakken, eveneens eigendom
van een partikulier, maar met zoetwa-
tervissen houdt Hans zich niet bezig.

Van zoetwate-Tlssen weet hU niet meer
afi dan de kennis die je moet hebben om
het dibevo-dlploma te halen. Hans heeft
het diploma gehaald om via de groot-
handel goedkoper te kunnen inkopen.

In Dolfirama
'Als ik toch eens over de ruimte onder
het Dolfirama zou kuimen beschikken'
zegt Hans die steevast van plan is, om
by Nico Bouwes (dlrekteur van Bouwes
exploitatie maatschappij, waartoe het
Dolfirama behoort red.) zijn plannen op
tafel te leggen. Een zéeaquarium is In
het Dolfirama niet nieuw. De tentoon-
stellingsruimte waarin Hans zlJn twee
bakken heeft heet elgeniyk sinds de ope-
ning van het Dolfirama zeeaq'iarium.

Drie jaar draaide het zéeaquarium on-
der de supervisie van de heer De Graaf
van Artis. Maar met de heer De Graaf
verdween hét zéeaquarium en Hans
Janssen vertelt: 'Zoetwaterbakken na-
men de plaats in van de zeewaterbak-
ken, In één bak zaten jonge kaalmanne-
tjes. Eén is er nu nog in leven. Hij is

inmiddels tweeënhalf Jaar en ik verzorg
hem samen met. myn hulp Dries de Jong
onder het Dolfirama'.

Als Hans Janssen de ruimte zou kunnen
krUgen, zou hU naar zyn zeegen geen
moeite hebben om vijftien a twintig
bakken te vullen met levend materiaal
uit de Noordzee. Daarnaast zouden er

„WURF-FRAET"

WULLUM v.d. WIIRFF
Mtsschlen kan Hans Jansse wel wat
oit m'a netje gebnilke, venr z'n zee-
aquarium.

Schepnetje
Op de vraag hoe Hans aan zUn zeeflora
en -fauna komt antwoordt hlJ: 'Met
mijn kotter ga Ik er zelf op tüt en ik heb
vele relaties die me aan materiaal kun-
nen helpen. Maar zelf kim je ontzettend
veel materiaal vangen. Je hoeft slechts
met een schepnetje door het zwin te
gaan. Wat je dan voor een levend ma-
teriaal vangt Is onvoorstelbaar, alleen'
de leek ziet het niet, want het zlJn
slechts eitjes, die nog uit moeten komen.
Voorts biedt de pier bU IJmulden enor-
me mogelijkheden. Ik heb er zeepaardjes
gezien, zeedahUa's en zeeanemonen. Het
zou toch geweldig zUn, als het leven In
de Noordzee tentoongesteld kan worden
en dan nog wel In een badplaats'.
Op het ogenblik moet Hans het slechts
met zön twee bakken doen, maar hU
blöft hopen op de toekomst. Een stunt
heeft Hans al In zijn achterhoofd. HU
zal dan trachten om een haalcëi uit de
Noordzee te laten uitkomen.
Hans vindt het een uitdaging, temeer
daar men er in Engeland en Delfzijl ook
in Is geslaagd. Nu is het laten uitkomen
van een eitje niet zo'n kunst, maar dat
wordt het wel als de ontwikkeling van
embryo naar larf en haal voor de aqua-
riumbezoeker zichtbaar wordt. 'Hoe Ik
dat doe! Je snUdt eeh haaleël onder wa-
ter open en plant het embryo over In
een doorzichtig plastiek zakje, zodat de
ontwikkeling voor een leder zichtbaar
wordt'.

Gewijzigde

openingstijden

postkantoor
ZANDVOORT — In de periode van 31
mei tot en met 30 augustus Is het post-
kantoor op zaterdag uitsluitend geopend
voor spoedzaken, zegelverkoop, telegraaf
en telefoon van 830 uur tot 1150 uur.

Hans Janssen voor een van zlfn twee
bakken in liet DoUirama.

LANGS DE VLOEDLIJN

Veel ondernemende mensen misluk-

ken, doordat ze een klein plan te

groot, of een groot plan te klein op-
zetten. Alexander Pope (1688-1744)

De giftige koraalduU'cl, zoals h(j te zien

is in een tropisch zccwaterbak Jn het

Dolfirama.

o.s.s.

12i/2 jaar organist

in St. Agatha-

kerk
ZANDVOORT — Lourens Stuifbergen,

oi-ganist van de St. Agathakerk herdenkt
op 1 juni hot feit, dat hü 12^ Jaar geleden

als organist in deze kerk werd benoemd.
Ter gelegenheid van dit feit zal hU zon-
dag, dlrokt na afloop van de kerkdienst

een orgelconcert geven dat om circa

11.50 uur zal aanvangen. Het programma
vermeldt werken van C. Ph. E. Bach,
Gesar Franck en Ch. M. Wldor. De toe-

gang is gi-atis. Dit concert zal ongeveer
een half uur in beslag nemen en de

toegang is gratis.

Lourens Stuifbergen werd geboren in

Haarlem In 1946. Hij studeerde oi^el bU
Nico Waasdorp en aan het Amsterdams
Conservatorium bil Albert de Klerk. In
1972 behaalde hlJ het sollstendlploma

met onderscheiding en B-akte. In 1973

slaagde hU voor het einddiploma mu-
ziektheorie. Hij gaf concerten in binnen
en buitenland en is thaa-i docent har-
monie, contrapunt en analyse aan het

Amsterdams Conservatorium.

ZANDVOORT — Aan de Kenncmer

toestelwedstrijden welke zaterdag in

sporthal Zeewljk te IJmulden plaats-

vinden neemt OSS deel met een meisjes

tumploeg en reserveploeg alsmede een

jongensploeg.

Een week later zal In de morgenuren op

het Duintjesveld een jeugddag plaats-

vinden voor alle OSS Jeugdleden en hun
vriendjes. Op deze jeugddag zUn fraaie

prijzen te verdienen.

Kruidenkursus
ZANDVOORT— De kruidenkursus in de
wereldwinkel aan de Kleine Krocht 3

wordt wegens de grote belangstelling, die

ervoor bestond h'^rhaald op 3 en 4 juni.

Aansluitend wordt op 6 juni 's avonds
van zeven tot negen uur een kruiden-
excursie gehouden in het Middenduin
te Overveen.
Informatie en aanmelding In de wcreld-
Mnkel of bU de heer A. de Vries, HogO'
weg 60 Zandvoort, telefoon 5927.

Duin-avondvierdaagse

start 19 augustus
ZANDVOORT — Het bestuur w.v ie
Autosportvcreniging 'Sandevoarde' heeft
het voornemen een avondvierdaagse door
de duinen in de omgeving van Zandvoort
te organiseren op 19, 20, 21 en 22 au-
gustus. Het ligt in de bedoeling dit te

doen in de Amsterdamse Waterleiding-
duinen, viaarvoor kontaKt za'' worden op-
genomen met de directie van dit gebied.

Men wil elke avond starten om 7 uur blJ

de Ingang aan de Zandvoortselaan on-
der leiding en toezicht van ervaren duln-
experts. Er zal steeds een nieuwe route

worden uitgezet over uitsluitend aange-
legde paden, zodat hot duinterrein zelf

niet zal worden betreden.

Elke avond zal vijftien kilometer moe-
ten worden gelopen. De belangstelling

voor het evenement is reeds nu bijzon-

der groot. Alle gewenste Inlichtingen en/

of aanmeldingen worden gaarne Inge-

wacht bU de heer N. t>aap, Nic. Beets-
laan 46 of blJ de Zandvoortse V.V.V. op
het Raadhuisplein. Naast het sportieve
element staat de organisatoren ook voor,

de deelnemers (sters) meer kennis bU te

brengen wat betreft -de scho'inheld van
het Zandvoortse duingebied.

Opbrengst kollektf

ZANDVOORT — De van 14 tot en met
19 april In Zandvoort gehouden Slma-

vl-koUekte heeft een netto bedrag op-

geleverd van ƒ 1390,—.

Mevrouw C. Johen dankt bU dez". na-

mens het Simavi-komltee afdeling Zand-
voort alle kollektanten en gulle gevers.

4^
c
r
X
I
X

,,RiSTORANTE ITALIANO PIZZERIA"

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOUWES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

//

Si^clatiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna- - Spaghetti - Canneloni Uw gastheren zUn:
Dlv. sorteringen pizza's Mario Martlno - Enzo Santoro.

BézAekt ü ootc eens Visspecialiteitenrestaurant

^^DÊmEERPAAL "

Haltestraat 61, telefooBi 2171. Maltre de Cuisine B. L. Roosen.

PUBLIKATIE

Peter

Hierbij deel ik u mede dat mijn zaak vanaf 1 juni 1975
voortgezet wordt door dhr. en mevr. C. IVloerenburg.

Ik dank u voor het in mij gestelde vertrouwen en hoop
dat u dit ook aan dhr. en mevr. C. Moerenburg zult

schenken.
Met vriendelijke groeten,

PETER KLOKKENS

>.1

ï

Vliegen
nog deze zomer
Maak nu geheel vrijblijvendeen proefles voor70r
IOokvoort0c;ette opleidingen; IR,TwJnraling en AeroballrainingJ

airborne vlieqschoo
Postbus 75007/ schiphol-oost ^-^ Postbus 818 / Hilw

1.020-^57134
- - Hilversum

Tel. 02157-201/789 ^

MODES

vraagt

EEN YERKOOPS
eventueel part-time.

Soll. Wagenweg 94, Haarlem, tel. 023-312418.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

Open huis

voor kleuters

op basisscholen
ZANDVOOKT — Op vrijdag 30 mei

(taan om elf uur alle deuren van de

Zandvoortse basisscholen open voor toe-

komstige cersJc-klassertjcs.

Op deze uinulcr kunnen de kleuters vast

kennis maken met hun toekomstige

school en nieuwe juffrouw, zo zl) al niet

kennis hebben gemaakt met de Juffrouw

van de eerste klas, via bezoeken van de
onderwijzeressen van de eerste klassen

nan de kleuterscholen.

Deze bezoeken over en weer beogen de
overgang van kleuterschool naar de
grote school voor de kleuters wat te ver-

gemakkelijken. Ouders kunnen vrijdag-

morgen van halt elf af hun kleuter van
de kleuterschool halen en naar de ba-
sisschool van hun keuze brengen, waar
de kleuters om twaalf uur weer kunnen
worden afgehaald.

H.W.COSTER

Makelaar o.g. LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties Hypotheken
Assurantiën

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Das en nacht bereilcbaar.

- \
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^ Op dinsdag 10 juni z^n miin schoonouders en *l

^ onze grootouders <

i i
t J. WINGENDER
^ en

y. WINGENDER.KUIK
60 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren: 7 juni van 3 tot 5
uur in restaurant v. Aken.

> ZUS
J JENNIE
J PIETER
1 Hendrik Hoozelaan 35, Haarlem.

Op 6 juni a.s. zijn onze ouders

ƒ. KRAAIJENOORD
en

T. KRAAIJENOORD-VAN KEULEN

40 jaar getrouwd.

Hun kinderen en kleinkinderen

Schelpenplein 15, Zandvoort.

Op vrijdag 30 mei a.s. zijn onze ouders en
schoonouders

H.B.J.VANDERZEE
en

M. VAN DER ZEE-LANGEJAN
35 jaar getrouwd.

vvy nodigen hiervoor familie, vrienden en
kennissen uit om het gezamenlijk te vieren in
gebouw „de Krocht", Grote Krocht 41 Zand-
voort.

Gelieve om 20.00 uur aanwezig te zijn.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Roiisserie Fran^aise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Restauriint La Reine - Patisserié Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

BHI

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur

Zandvoort, mei 1975.
Louis Davldsstraat la.

Fred en An
Hanneke en Rob

fc.^^^^-^'^.^.^-^^^^-^-^^.-^'^^-^.'*

Tot onze grote droefheid overleed in de leef-

tijd van 74 jaar, onze lieve man, vader, groot-
en overgrootvader

Charles Donktrvliei

Op wens van de overledene. heeft de crematie
in stilte plaatsgevonden.

Thuis geen bezoek.

Zandvoort, 28 mei 1975.

Uit aller naam:
H. DonkervUet-Oeges

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons be-
toond na het heengaan van mijn lieve man, onze
vader. opa. broer, zwager en oom, betuigen wij u
onze oprechte dank.

Uit aller naam;

M. WIJNSCHENK-OVERBEEK.

L. Davldsstraat 6, Zandvoort.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

wim mensink huis
In Zandvoort Is er nu een nieuw, klein verzorgingstehuis voor ± 38
bewoners. Speciaal voor hulpverlening aan een tot nu toe wat vergeten
groep. Een huls dat de kloof tussen verzorgingstehuis en verpleeghuis
overbrugt. Met optimale mogelijkheden voor de verpleging van somatisch
extra verzorging behoevenden binnen aangepaste woonomstandigheden.
Elke bewoner heeft zijn of haar eigen appartement. Het Wim Mensink Huls
staat onder dlrektle van het Reinalda Huls, een bejaardentehuis te

Haarlem. Er Is behoefte aan een

huismeester

of huisdame
met goede kontaktuele of leidinggevende eigenschappen.

Taak? Ontvangst van goederen, verzorgen van koffie en thee In het
personeelsrestaurant en de rekreatlezaal. Supervisie over
huishoudelijk onderhoud, optreden als gastheer/vrouw bij verjaardagen
etc. van de bewoners, de verantwoordelijkheid voor maaltijden (ontvangst
en uitgifte) en voor de pantry.

Dit alles volgens een dienstrooster voor 7 dagen op en 7 dagen af.

Interne hulsvesting is niet mogelijk, maar In en om Zandvoort zijn er
voldoende mogelijlüieden. Hebt u Interesse? Vraag dan telefonisch een
Sollicitatieformulier aan bU onze afdelhig Personeelszaken,
tel. (023) - 33 91 09, toestel 114 of schrijf een brief aan de dlrektle van het
Wim Mensink Huls, p/a Leonard Springerlaan 1, Haarlem.

V..

v^ WIM MENSINK HUIS

CENTRALE VERWARMING
Tecbnlscb installatie bureau

^;adiator
Qroenestein
Arapèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Gedipl. Install. - Erk. A.C.l. Ud

AARDGAS
OLIÊSTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

Protestants Coöp. Begrafenisverenigïng U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport ~ Crematie
Haarlem, Witte Heereustraat 20 — Tel. 31 37 53 • 31 04 57

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

RANDSTAD PUBLICATIES B.V.

Uitgeverij van nieuwsbladen in

ÖB regio Amsterdam en
Haarlem

vraagt in verband met
uitbreiding van het relatie-

pakket voor Heemstede en
omstreken

EEN AKTIEVE

ADVERTENTIE-

VERTEGENWOORDIGER

C^

Hebt u vakbekwaamheid, dan
geniet u de voorkeur.

Met gemaakte vakantie-

afspraken houden wij natuurlijk

rekening.

Brieven met uw informatie

kunt u richten aan de directie

RANDSTAD

PUBLICATIES B.V.

Stationsweg 38, Aalsmeer.

Geen abnormale inruil

of korting maar
WERKELIJK ZEER SCHERP
GESTEIDE PRIJZEN en
ons bekende garantie en
service systeem.

LEKKER WEEKEND
Xoe ga nog even ver-
sieren met leuke stuk-
jes en bloemen van
Bloemenhuis

„V. d. Mey"
J. BLUÏS
Haltestraat 65,
Zandvoort.

P.S. Vergeet vooral nw tuin niet

!

De specialist in al uw bloemwerken.

Grill-Bar-Resfauranf Flipper

Passage 38-40 te Zandvoort. Telefoon 4981

vraagt voor het seizoen

nette serveerster
en

aankomend kok

GEVRAAGD:

WINKELMEISJE

OF PART-TIMESTER
5-daagse werkweek, goed loon.

Slagerij Vreeburg en Zn.,
Haltestraat 54, Zandvoort. Telefoon 2451.

G. KOL
ScbuJtenitat flat 7. 'I'el. SUU
ALLE VEKZGKBKINKKN

Auto - Brsnd . liCfrn

ZANDVOUKTSË
UITVAABTVEKENIUINO
Begnrenls • Cremttie

Traniport

KeeMmstrut 61. Tel. 5351

Zandvoort
Dag en nacbt te oatbtedeu

't (kioder) WINKELTJlf
beeft rUne kleren voor
kleuters, peuters, teeners

en grote mcnten met
Uelne maatjes.

Buureneg 1-3, tel. 6580.

zUHraat v. d. Kerkstraat.

VOOR UW PUIVi.
VERENIGtNGS- EN
HANDELSUBUKWEKK
DrokkerU F. M. j, Oeursen
Schoolstraat - Telet- 2507

RUNSTOEBITTBN
SPOEDREPABATtES

J. A. HESSBLS
Leldsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 316092.

OW GORDIJNEN MAKEN7
EEomt u eens met ona
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 80-32.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-ls.

Telefoon 02507-6375.

EELTINK'S

SOUVENtERSHUiS
Bier. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltlnk.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartlkelen . stabo-

banen.

Alle soort<i? spellen.

Grote jkeuze.

Stationsstraat 16 - TeL 2658.

0ES8Ó
T INTERIEUR,

Stationsplein 13-16,

telefoon 02507-6975.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT
bt)

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975.

Te koop: 80 jr. oude

KERK'/;BU>SrOELEN
' uit Kloosterkapel. -

ƒ 75,— p. st.

Alleen zaterdag 2-5 uur
Maaslaan 12, H'stedo,

telefoon 281663.

VERHUIZINGEH
A. J. Behage & Zn

Azalealaan 11, Uremitcde
Teleroon 023-21163 74

SPECIAAL
PLANO THANSPüRl-

Mevr. Geerlliigs, Willink-

laan 4, Bennebroek, vraagt

HULP IN DE HUISH.
voor 3 ochtenden p, w.

Telefoon 02502-6465.

Te koop gevraagd:
JUNIOR RACEFIETS
met versnellingen.

Telefoon 287608.

Gemeentepolitie Zandvoort
Te koop aiangeboden:

FORD CORTINA b.}. 1968

DAF 66 bj. 1973

Te bezichtigen zaterdag

31 mei van 10.00-16.00 uur
op het Politiebureau, Hoge-
weg 37 te Zandvoort,

Havo-leerlinge zoekt voor

enige maanden
VAKANTIEWERK
Idefst In een boutique of

iets dergelijks.

Telefoon 5164.

Te koop:
V.W. 1300 type 1970

km.st. 65.000, pr. ƒ 2250,—

.

Tdefoon 02507-6489.

Tc koop:
snacAioooGLs

.

2i ]r. oud, metallic blauw,
met radio, In perf . staat.

Vraagprüs ƒ 3500,—

.

Telefoon 02507-6131.

Aangeboden:
DAF 44 COMBI 1968

voor knutselaar ƒ 375,—.

Kostverlorenstraat 34.

WONINGBUIL
Aangeboden:
3KAMERFLAT
m. ruime zolder, 2 balkons'

ƒ 125,— p. mnd.
Gevraagd:'
FLAT OF EENGEZINS-
WONING
ƒ 100,— meer geen bezw.

P, de Jong, Hannie Schalt-

straat 28 II, Haarlem.

TOILETJUPFROÜW
GEVRAAGD
Strandpaviljoen 26. .

Te koop aangeboden:
ROSÉ VELOURS
BANKSTEL (4-zlts bank)

TPlefoon 37C8.

Te koop;
GR. MODEL IJSfcAST
niet diepvriezer, 3 sterren.

Telefoon 3156.

Aangeboden:
STRAND-BOOTWAGEN
met grote polyester ttieleu.

Prüs/125,—

.

Telefoon 3902.

Aangcb. V. liefhebber:

ITAL. TROPISCH
AQUARIUM
ca. 80x50x40, geil. plexi-

glas, dus geen frame, op
éénzulllge yoet alles in-

gebouwd, compi; met
plfinten en vissen, t,e.a.b.

J. Boere, tel, 3544, Cort. v.

d. Llndenstraat 2. flat 17

Wie heeft per ongeluk
MIJN GRIJZE POESJE
meegenomen?

Rioky Keur, Nieuwstraat 8.

NETTE BABY-OPPAS
GEVRAAG».
Inl. tel. 6725 tussen 18 en
20 uur.

Te koop:
SIMCA 1000 GL 1971

38.000 km.
Telefoon 6163.

LAMPENOHE
In 5 geuren ƒ 4.75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oranjestr. 7, Zandvoort.

AUTO KINDERZITJE
T.N.O. goedgekeurd

vanaf 79,—
VERSTEEGE B.V.,

Haltestraat 18, Zandvoort.
Telefoon 02507-4499.

Restaurant La Reine

Kerkstraat 15. Telefoon 2253 "

vraagt' voor direct:

jonge ervaren caffé-rest. kelner

Buffetmeisje voor dé middaguren

DêPOSITAIRE MABBEBT
Drog. BOUMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort,

SPECIALE
AANBIEDINGEN

Simplex derailleur 12,50

Toeclips met riemen 8,50

T-shlrts 4,95

Race petjes 2,15
BaJly Jacks va. 39,50

Bulten- en binnenband
26 XI 3/8 nu 9,—
VERSTEEGE B.V.,
Haltestraat 18,

tel. 02507-4499.

VOOR AL UW REPARATIE
NAAR DE VAKMAN

Tweewielerbedi^Jf
VERSTEEGE B,V,
Haltestraat 18.

werkplaats: WlUemstr. 12.

Eigen ophaaldienst.

BETSELAAB
heeft nog tlJd vooi
ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812

SARIS

AANHANGERS

alle types uit voorraad.

V. d. Zwaan,
Hoofdweg 1398, Nleuw-
Venaep, tel. 02626-2321.

bandelsdrukweric

voor

ieder

doel

handelsdrukkerij van

b.v. randstad'publicaties

bestelkantoren:

stationsweg 38, aalsmeer,
postbus 264

berkenlaan 17, zwanenburg
binnenweg 53, heemstede

DUMPHAL
VRMETIJDSKLEDING

LOIS
LOIS
LOIS

WIJ hebben alle soorten en malen

van LOIS

BEL OF KOM KIJKEN!!

J. A. BUNGENER
Nieuwemeerdijk 329 (t.p. Ni«uw« Mear).
Badh.oevedorp. Telefoon 0296B-S75S.

r

Plaats UTT
adTerfentie
in dit blad
Succes Tcrzekcrd

Bel 02977-25141 voor nadere inlichtingen.

J
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H. W. COSTER
Makelaar o.g.

LidNBMJ

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort Tel. 5531.

Voor aan- ot verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Ilypothelien

ZANDVOORT
TE KOOP:

VRIJSTAANDE VILLA

met mooi zomerhuis,
tot. oppervl. 6,81 A eigen grond.

BREDERODESTRAAT 156. .

ZANDVOORT
TE HÜÜR: /

ENKELE GARAGE^

aan de Van Galenstraat en
De Ruyterstraat.

ZANDVOORT
TE KOOP:

LUXE VAGANTIEFLAT
gestoffeerd.

Ind.: 2 kamers, keuken, hall,

toilet, badk./douche.
Pracht uitzicht.

Gebouw ROTONDE — de Favauge-
pleln.

ZANDVOORT
TE KOOP:

BOVENHUIS
]:oekwoning, met L-kamer,

2 slaapk., keuken, toilet en douche.

2e et.: 2 kamers, keuken en bergi'.

Vr.prijs: ƒ 55.000 — k.k.

DR. GERKESTRAAT 49 rd.

ZANDVOORT
TE KOOP: nog enkele

2-EN3-KAMERFLATS
in nieuwlxjuwprojcct.

PASSAGE 3.

Koopsom: v.a. ƒ 112.500,— v.o.n..

met garageplaats.

Hema
Vleeswaren

Nieuws
Hema Vleeswaren.

Vers v^an het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.
En zeer voordelig.

CONSUMPTiEAANBIEDING

RAUWE HAM 4 aa
100 gram 1,41, nu I W oa

GROVE B6ERENW0RST O CC
per stuk 3,95, nu W WV
PAUNGWORST

.f
aa

250 gram 1,62, nu I awO
GOUDSE JONG BELEGEN O Cf)
500 gram 5,75, nu iJ %lW

NU OOK ZONDAGS GEOPEND !

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 4 juni.

A. VISSER— GROTE KROCHT 22
TELEFOON 2252

^ v^33)
Hardappeienreciame:

IRENE S kilo ƒ 2,29
BINTEN S kilo ƒ 1,29

Ruime sortering BOERENKAAS
ZEER SPECIALE AANBIEDING

500 gram ROOMKAAS ƒ 5,50
500 gram J. BOEREN ƒ4,—

Ruime sortering FRANSE KAAS.

AlTUD VERSE KIP.

BRAADSTUKKEN ƒ 5,50 kilo

EIEREN van 15 cent tot 21 cent.

BIJ KEUR

LKE KLEUR
dat is mogelijk met ons l<leurmengsysteem, waarop wij

nagenoeg elke kleur kunnen maken, en wel in:

Acrylatex mm. : een muurverf voor binnen en buiten
die zeer goed wasbaar is.

Zijdeglans mm. : voor binnen en buiten een zeer ster-

ke zijdeglans.

Hoogglans mm.: Is de welbekende hoogglans binnen,

buiten en boten.

Paradijsweg 2, Zandvoort. Telefoon 5602.

Heliqfonh.

ART.4I.503

59.95

Helioform.
Zomerenpasvorm
onderdeknie.

-Bij wie?.

SCHOENBOETIEK

HARMS
Diaconieliuisstraat 5A

(zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

Altijd een voordelige aanbieding.

HERENKAPPER
HENK V.D. FEER
Diaconiehuisstraat 24, telefoon 3874

Vanaf 3 juni a.s. behandeling

UITSLUITEND VOLGENS

AFSPRAAK.

Wegens vakantie gesloten van
27 tot 31 mei.

Zandvoorts Nieuwsblad

I.v.m. de vakantie van onze mevr. Leyenhorst,
zoeken wij voor ons kantoor te Zandvoort
voor de periode van 14 juli t/m 1 aug. a.s.:

vri. kracht
die de daar voorkomende werk-
zaamheden kan overnemen, zoals:
advertenties aannemen, kranten
afgeven aan de bezorgers, enz.

Ons kantoor Is 3 dagen per week
geopend: dinsdag en woensdag-
morgen en donderdag en vrijdag de
gehele dag.

Voelt u hier iets voor, belt u dan even naar:

w
RANDSTAD
PUBLICATIES
stationsweg 38, Aalsmeer,
telefoon 02977-25141 (vragen naar
de heer B. L. Berger).

't Is al weer juni, de hoogste tijd

voor iets zomers. Zoals bijv.:

VLOTTE DENIM- en JACKPAKKEN
van 109,— en 139,— V

SPORTKOLBERTS vanaf 89,4-
«

i

JACKS div. kleuren én modellen
van 36,— en 79,— ^

PANTALONS in vele soorten 4n
kleuren

%M^t€^
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE^ HERENKLEDJNG

KERKÖTR.aO TELt3136

FA.LBALLEDUX&ZN.

COMPLETE WONINOINRICiniNU

Vunr SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leg^sen van alle bekende nierkrn

BKEEÜTAl'UT, o.a. Ilatema, Desso, K.V.T.,

Ploeetapijt enz.

DIVANBEUDEN — STAPELBEUUEN
MATRASSEN — DEKENS - SLAAH-

Z.^KKEN - SLAAPKAMERKLEEUJES -
BIEZEN MATTEN.

I.inuleums Krommenie — Viltxeil —
Balatred — Tapiflex — Ueu^afelt tegels.

Alles voor uw woning !

Luxaflex jalouzicën — Balastores.

HALTKSTRAAT 27-2.9 —TEL. 2596-3759-41)15

GEMEENTE ZANDVOORT

Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken ingevolge het be-
paalde in de Verordening bescherming bodem en grondwater Noord-
Holland bekend, dat op de gemeentesecretarie (kamer 4) met ingang
van 30 mei 1975 gedurende 30 dagen voor een leder ter Inzage liggen
verzoeken om ontheffing van het verbod, vervat in artikel 3, eerste
Ud, sub a van voormelde verordening ten behoeve van het hebben en
houden van reeds aanwezige ondergrondse brandstofreservoirs In deze
gemeente.

Gedurende bovenvermelde termijn kan iedere belanghebbende schrif-
telijke bezwaren tegen het verlenen van ontheffing indienen bij het
bestuur van de Belangengemeenschap Drinkwatervoorziening Zuld-
Kennemerland, adres: Kamper.singol 4 te Haarlcin.

Degene, die tijdig schriftelijke bezwaren heelt ingediend, wordt in-
dien hij/zij daartoe de wens te kennen geeft, door voormelde Belan-
gengemeenschap gehoord.

ZANDVOORT, 23 mei 1975.
'

Burgemeester en Wetiioiiders voornoemd,

De Burgemeester, De Secretaris,

A. Nawijn. J. Hoogendoorn.

Altild guldens
goedkoper

WHISKY JOHNNIE WALKER
WHISKY JOHN HAIG
WHISKY HIGHLAIMDER ou'd"'

COGNAC COURVOISIEB
COGNAC REMY MARTIN
COGNAC DUMOURIER
VODKA RELSKY
VODKASMIRNOFF
RUM BACARDI
RUMPLAYERS
GINHENKES
ROSÉ MATEUS
SHERRY BOBADILLA
SHERRY DRY SACK

JSx95- 12.95

J3=9!ri1.95

J.3.95- 10.95

..ZhTS" 17.95

JiT^Str 23.95

J7;95* 14.95

JLSnTST 10.95
ja^SS" 10.95

.IvWr 12.95

U^ZS 9.95

I2^9r 9.95

5.95
6.50

8.95

\ y

Heeft u zealeens geproefd I

UUuntermeei
verschifneni

591

GILDEMK
JONGE

JENEVH

^VIEUK
WAAR0M:J3;75^:l2^5'?

Deze Giidemecster- ^
artikelen worden met de meeste zorg samen-
gesteld uit de allerbeste grondstoffen. Overtuig

u zelf, u loopt geen enkel risil<o. Is dit artikel

niet geheel volgens onze voorspelling of voldoet

het niet ean uw wensen, breng dun de aan-

gebroken fles gerust terug.

U krijgt dan uw volle bedrag van ons retour, zelfs al is do fles halt leeg!

15=50"JlA95'nü: 1195

^Kl RSCH MET WHISKY^
opwindend lekker!

^^ -795
TIJDELIJK: 1^

>\:

PONCHE KUBA

uit Curacao

JGRAND MARNIER
^

Franse Triple Sec likeur

gordonjauna Mnnc
14:95'j3=95'nü:l^';^

>v >

SUPERSUJTERUEN

OIRK VAN OEN BR
AMSTERDAM, Lijnbaansgracht 33 / Bos en Lommerweg 1 (bij de
Haarlemmerweg) / Martini van Gtffanstraat 47 (Osdorp, achter onze
supermarkt) / Plein 40-45 nr. 3 / winkelcentrum Delflandplein 182
Kamperfoeliewcg 13 - ZWANENBURG, Dennenlaan 17 —
HOOFDDORP, Graftermeerstraat 28 (MOBY DICK MULTIMARKT)
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zonneklaar
Onze kollektie zonnebrillen Is afgestemd op een zonnige zomer.

Wat ons betreft kunt U de zon uiterst modieus én goed voorbereid

tegemoet zien. Vandaag nog.

A. G. summ, üpmm
Grote Krocht 20a, Zandvoort.

Telefoon 4395.

EESBEBBBBiSSSSSBIS

blanke

500 gram 4,98 kslo 8,S0

500 gram 5,48
malse magere

VAKKINSIappen
500 gram 4,48

magere dikke

500 gram 5,75

70^GET«fiS
verse

van 2,69

OEëCOOSCTE üOOÊCWOSiST

ofdeLEKKESlSTE

GEf^^ELAATWORST,

KATENSPEKofAM.

OOR^EOBEEF naar keuze

SAPPIO PEKELVLEES

259 gram 1,2

naar keuze

BURG. ENGELBERTSTRAAT — ZANDVOORT

GEMEENTE ZANDVOORT

De Burgemeester van Zandvoort geeft hierbij kennis van het voor-
nemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van ar-

tikel 17, Ie lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de tijd

van ton hoogste vijfjaar vergunning te verlenen voor het oprichten
van een Romney-loods op het perceel Kamerlingh Onnesstraat 1.

Het bouwplan ligt ingaande 2 juni 1975 gedurende 14 dagen ter Inzage
ter gemeentesecretarie, afd. Algemene Zaken (Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Oi-dening).

Eventuele bezvi^aren tegen het bouwplan kunnen gedurende boven-
genoemde termijn door rechthebbenden op aangrenzende en nabij-
gelegen gronden schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden
ingediend.

ZANDVOORT, 26 mei 1975.
De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn.

lAieVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-7166.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo

gus. Snelle aflevering.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert hef meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws

Wij hebben de nieuwe Passat Comfort met bijzondere mogelijkheden
Naast de bekende Passaten PassatVariant heb-

ben wij nu ook de Passat Comfort met grote ach-

terdeur. \n styling, zuinigheid, veiligheid en rijcom-

fort helemaal de vertrouwde Passat. Maar.. . met

extra veel ruimte. Als de bank in gebruik is, beschikt

u voor uw bagage over een ruimte met een vloer-

oppervlakvan 1,21 m^en een inhoud van 420 liter.

Wanneer u de bank wegklapt, hebt u zelfs 1 320 I.

Wanneer mogen wij de Passat Comfort voor ü

demonstreren? U hoeft ons maar te bePen voor

een afspraak.

Zoals elke Volkswagen is de Passat econo-
misch in gebruik. Zo liggen de tarieven voor
onderhoud en reparaties vast.Uweetw/aaraan
u toe bent en dat voorkomt onaangename
verrassingen.

Valkswageu:gewoon even relrenen®
Sirsgs M. STI^IJDER

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort.

Telefoon 02507-4565.
PI

Bsn

geeft gedurende de maand

,-koriinsophoteSreken

,- op appariemenlsmszen

naar de Costa del Sol,

in samenwerking met
Gulliver Flytours.

inlichtingen:

Gr. Krocht — Telefoon 2560.

-OÖ
Het kostbaarste uurwerk telt toch niet meer dan
zestig minuten per uur. Oscar Wilde (1854-1900).

HORLOGERIE

C.
HET KLOKHUIS MET PIT

SOrHIAWEG 4 - TELEFOON 23 07

bU de Kostvcrlorcnstraat.

is daarvan terdege overtuigd, daarom verkoopt liU

uitsluitend uurwerken, waar u altyd van op aan
kunt.

Komt u maar eens kijken in zijn showroom.

't Is een belevenis I Eigen reparatie-afdeling met
eloctronlsche apparatuur.

Naast onic cerenoniaierrde

woonvilrincs worden onk

eiken hnckkaüten voor u op

maat gemaakt bü Wete-
rings wandvitrines.

Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspcet.

Het hooBtcpunt van uw
bruilort is een gedicht van
FIGARO, onvergetelijk als

un trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspect.

4m,ya||iHtfmi iiiiiii nii^^ifiiB i

B;e!it zich aan voor het Horecabedrijf

Êl

echtpaar 49 jaar, in bezit van alle Hcreca-
papleren, voor het sciTcen of jaavbetrekldng.

Gaarne zo spoedig moselij Ic.

Tel. te ber. onder nr. 05178-3050 of schrift. A.

Groen, Klipperstraat 31, Harllngen.

üroot en klein vinilen

VAN DEK WEKFF'S
brood f-IJN !

Gasthuisplein 3. Tel. 2129

UW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
specialist.

•T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

BEHANGER
STOFFEERDER
UEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
Btlderdilkstr. 5. Tel. 3796.

Nu ook In Zandvoort:
KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. BITMAN,
lelcroon 4365.

Binnen 1 uur klaar !

HOTEL HOOGLAND
Westerparkstraat 5, Zandvoort
vraagt voor zo spoedig mogelijk

FÜNKE KRACHT
voor de ontbijtkeuken.

Tevens

EEN PAAR PITTIGE

VROUWEN
voor het schoonhouden van de kamers

(van 9 tot 12 uur).
Telefoon 02507-5541.

Enorme sortering
DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek

met garantie. Byzonder
lage prezen.

Martcx Holland B.V.

Koudenhorn 32, Haarlem
Telefoon 023-3153 00.

Reserveer vrUdag 30 mei a.s.

voor het

CONCERT DOOR HET
ZANDVOORTS CHBIS-
TELIJK KINDERKOOR
o.l.v. Bert yan Laar.
Aan de vleugel Teke
Btjlsma.

,

Aanvang 8 uur n.ra.

in de Geret. Kerk, Ingang
Emmaweg •

Medewerkiné Bas en Barbra

Slagerij Gor van Eiik,

Haltestraat 12, telefoon 2616, vraagt:

voor de vrijdag en zaterdag.

Marisstraat 13a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHUE^S- El

^^r.^^.

BINNEN- EN
BÖITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas In

lood, glasplaten en thermopane.

mm & co.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Sciielpcnplein. Tel. 5068, 3612, 2518,

iittlflIiiail'igEMgWIIiHiliWWB

J. l. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderliouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

Wismsss^iiasmiimausa

MeSGAMPlG-GAZkunfualle

kanSen op!

Verkrijgbaar in 93 landen.

Officieel dealer.

J. H. VERMEIJS B.V.
•v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204.

KONTAKTLENZEN

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of .

3176 b.g.g. 023-330192. /
Sliowroom: Deken Zondaglaan 53, /
Vogelenzang. Tel. 02502-6667. /
ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Ook voor u heeft Koniakllons-

insliluut loomon passende
lenzen In voorraad rowel de
conventionele harde als de
comlortabele zachte lenzen

Vraag gratis inlichtingen en

folder of maak direkt uw af-

spraak Gratis .proefperiode

LOOMAN
Haltestraai 5, Zandvoort,

02507-2174.

wim mensink huis
In Zandvoort is er nu een nieuw, klein verzorgingstehuis voor ± 38

bewoners. Speciaal voor hulpverlening aan een tot nu toe wat vergeten

groep. Een huis dat de kloot tussen verzorgingstehuis en verpleeghuis

overbrugt. Met optimale mogelijkheden voor de verzorging van somatisch

extra verzorging behoevenden blnöen aangepaste woonomstandigheden.

Elke bewoner heeft zijn of haar eigen appartement. Het Wim Mensink
Huls staat onder dlrektle van het Reinalda Huls, een bejaardentehuis te

Haarlem. Er zijn de volgende funkties te vervullen:

huishoudelijke hulpen

voor halve dagen
Zij zorgen voor het onderhoud van de appartementen.

De werktijden zijn van 8.15 tot 12.15 uur.

Hebt u interesse? Vraag dan telefonisch een sollicitatieformulier aan bij

onze afdeling Personeelszaken, tel. (023) - 33 91 09, toestel 114 of schrijf een

brief aan de dlrektle van het wim Mensink Huis, p/a Leonard
Springerlaan 1, Haarlem.

WIM MENSINK HUIS



66
-•J«r DONDERDAG 29 MEI 1975

Gemeente in beroep tegen afkeuring GS van grondaankoop^.

Nieuw Noord

r

voorlopig g
ZANDVOORT — Dinsdagavond rees sterk de vraag of het kollege van
burgemeester en wethouders geen assistent nodig hebben Inplaats

van de raadsfraktles. In een preadvies aan de raad stelde het kollege

de raadsleden voor afwijzend te beschikken op het verzoek van de

PSP-PPB om de mogelijkheid te scheppen tot aanstelling van fraktie-

assistenten en wel onder meer om de reden, dat in het verleden vele

één- of tweemansfrakties (PSP-PPR is een eenmansfraktie) waren

vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Zandvoort. Nog nooit heeft

een fraktie kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan hulp en bij-

stand van een fraktieassistent. Om die reden vraagt het kollege zich

af of de behoefte aan een fraktie-assistent wel zo groot is, als de

PSP-PPR doet voorkomen.

Enkele punten na de behandeling van

dit preadvies werd echter duideiyk, dat

een assistent in het kollege 2eer nuttige

arbeid had kunnen verrichten. Deze as-

sistent had byvoorbeeld het kollege kun-
nen wüzen op de noodzaak en belang-

rijkheid om de korrespondentie onder

ogen van de raadsleden te brengen, die

het kollege op 7 februari had gevoerd

met het ministerie van Volkshuisvesting

en BuimteWke Ordening, Inzake de niet

goedkeuring van Gedeputeerde Staten

van een raadsbesluit d.d. 17 december
van het vorig jaar, dat zou moeten lei-

den tot de aankoop van een stuk grond
ten oosten van de Kostverlorenstraat.

Gedeputeerde Staten maakten bezwaar
op grond van de aanwijzing van de mi-
nister van Volkshuisvesting en Ruimte-,
lyke Ordening van 4 april 1975 tot her-
ziening van het Streekplan voor.Zuid-
Kennemerland, onder meer met betrek-

king tot -de omvang van de bebouwing
van Zandvoort, het aan te kopen gebied

niet langer voor bebouwing in aanmer-
king zal komen. In het 150.828 vierkante

meter grote terrein had Zandvoort een
weg gepland, die Nieuw-Noord door aan-
sluiting op de Zandvoortselaan zou moe-
ten ontsluiten.

Brief
Ken uitvoerige uiteenzetting omtrent de
vraag hoe het onderhavige raadsbesluit

zich verhoudt tot de, toen nog voorge-
nomen, aanwijzing van de minister van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde-
ning heeft het kollege op verzoek van
deze bewindsman reeds gegeven in een
brief aan hem van 7 februari van dit

Jaar. De raadsleden waren echter niet

op de hoogte van deze brief en een
schorsing van een half uur was dinsdag-
avond tijdens de raadsvergadering nodig
om de raadsleden over de inhoud van

Raad mogelijk

binnenkort

dit schrijven In te lichten.

Biu^emeester NawiJn excuseerde zich

met de woorden: 'U als raad hebt volko-

men gelijk als u stelt, dat de raad op een
veel eerder tijdstip In keimls had moe-
ten worden gesteld van de inhoud van
deze brief. Ik snap zelf niet hoe het mo-
gelijk is dat wil als kollege dit niet heb-

ben gedaan'. Nu kregen de raadsleden

een half uur om zich op de hoogte te stel-

len van de Inhoud van de brief. In dit

schrijven heeft het kollege gepoogd aante
tonen, dat de aan te kopen grond beslist

nodig is voor de opvang van de woning-
behoefte van de Zandvoortse ingezete-

nen, ook wanneer het door de minister

voor Zandvoort maximum toelaatbaar

geachte inwonertal van achttienduizend
niet wordt overschreden.

Weg naar Noord
Maar het kollege voerde nog meer ar-

gumenten aan. Zo maakt de aankoop
van het stuk terrein opheffing mogelijk

van de- geïsoleerde ligging van de wijk
Nieuw-Noord door doortrekking van de
Herman Heijermansweg. Voorts schrijft

het kollege dat het bezit van het gehele
' gebied in gemeenschapsbanden van
groot belang is, wat ook de uiteindelijke

bestemming van deze gronden zal wor-
den. 'Het bezit van deze grond in par-

tlkullere handen zal slechts spekul^tieve

doeleinden dienen', zo schrUft hetikoUege.

Op Lou Koper na stemden de raadsleden

in met het beroepsschrift tegen de niet

goedkeuring van het raadsbesluit. Tij-

dens de behandeling' van dit punt in de
vergadering van 17 december had Lou
Koper zich al fel gekant tegen de aati"

tasting van dit natuurgebied:' Het speet"

het PSP-PPR-raadslid dan 'ook geens-

zins, dat gedeputeerde staten hun goed-
keuring aan het besluit liadden onthou-
den.
Wat Lou Koper dinsdagavond wel dwars
zat was de afwijzende beschikking van
bet kollege op het verdek van de FSP-
FPR om de mogelijkheid te scheppen tot

aanstelling van fraktie-assistenten,

ILou Koper sprak overeen op zün minst
tendensieus preadvies, waarin objektieve
voorlichting over het Instellen van een
fraktie-assistent ontbrak. 'De wijze

waarop het kollege zich uitput in het
zoeken naar punten, die handelen over

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

Wereldwinkel 1 jaar

in nieuw onderkomen

bijeei;n voor

naaktstrand
ZANDVOORT — Tijdens de rondvraag
aan het eind van de raadsvergadering
stelde het VVD-raadslid de heer Rose~
Jaar aan burgemeester Naviijn de vraag
hoe het stond met het Zandvoortse
naaktstrand.

De WD'er was ter ore jsekomen, dat ook
Scheveningen en Noordwijk een strand,
gedeelte voor naaktrecreatle gaan aan-
wijzen. Zandvoorts burgemeester deelde
naar aanleiding van deze vraag mede,
dat het wachten is op de voor het
naafctstrajid benodigde vergunningen.
'Hopelijk komen de vergunningen snel
af. We hebben spoed achter de zaak ge-
zet in verband met het badseizoen.
Mochten we voor een vergunning nog
een raadsbesluit nodig hebben, dan zal
het kollege niet nalaten voor dit doel
een extra raadsvergadering uit te scIuU-
vea, teneinde zo snel mogelijk te kun-
nen voldoen aan de wens van de naakt,
rekreanten', aldus burgemeester A. Na.
wijn.

Landrover voor ZRB
ZANDVOORT — Op verzoek van de
voorzitter van de Zandvoortse Reddlngs
Brigade krijgt de ZRB de beschikking
over de oude Landrover van de Zand.
voortse brandweer.
De Zandvoortse raad besloot dinsdag-
avond hiertoe, teneinde de taak van
de brigadeleden op het strand te ver-
gemakkelijken.

ZANDVOORT — Verleden jaar ver-

huisde in.april de Zandvoortse ' wereld-

winkel van de Kostverlorenstraat naar
een pand op de Kleine Krocht 3 (naast

het raadhuis). De winkel aan de Kost-
verlorenstraat werd door zijn ongunstige

IlEeinc weinig bezocht, dit in tegenstel-

ling tot het huidige pand. De mogelijk-
heden die het nieuwe pand bood gaf
aanleiding tot een l>ezinnlng op het tot

nu toe gevoerde beleid. Een groot aantal
nieuwe plannen werden door de mede*
werkers naar voren gebiacbt.

Een van de belangrijkste nieuwe aktlvi-

teiten lietrett het uitbreiden van de kon-
takten met de Zandvoortse scholen.

Aanknopingspunt daarbij was de start

van de Lepra-aktie, die, al een 5 jaar

durend projekt, samen met anderen
wordt gevoerd. Aan de hand van film en
dia's worden de kinderen betrokken bij

een probleem uit de Derde Wereld. Wer-
ken voor en door de jeugd werd een
voornaam beleidspunt.Er werd een voor-
zichtige aanzet gegeven tot het open
jeugdwerk. In één van de ruimtes van de
wereldwinkel werd, op eigen initiatief,

door de kinderen een hobbymimte inge-

richt.

Wereldwinkelmedewerkers bezoeken mo-
menteel de diverse Zandvoortse jeugd-
groepen om onderlinge kontakten tot

stand te brengen om zodoende het vrije

jeugdwerk gezamenlijk aan te pakken.
In de winkel werd de jeugdlektuur uit-

gebreid. De literatuur Ijestrijkt trouwens
in het algemeen een breder terrein,

d.w.z. naast de literatuiu: over de Derde
Wereld is er nu zo mogelijk een nog uit-

gebreider sortering boeken over uiteen-

lopende onderwerpen: vakbeweging, on-
derwijs, werkeloosheid, werkende jonge-
ren, politiek, ekonomie, milieuproblema-
tiek, gifvrij voedsel, gezondheidszorg, e.a,

In de nabye toekomst zal, in samenwer-
king met de openbare bibliotheek, de
ter-lnzage dokumentatie op peil worden
gebracht. Hierdoor kan meer worden
voldaan aan de toenemende vraag naar
informatiemateriaal voor werkstukken,

Raadsleden ontevreden over gang van zaken

GS hield uitgifte

bouwterreinen op

waaraan b.v. de middelbare scholieren

steeds meer behoefte krijgen. In de ge--

meenschappelijke vertrekken is daarvoor

studieruimte gekreëerd.

Om ook voor de gezondheid in de prak.

tUk te kunnen oefenen wordt bovendien

iedere woensdag biologies dynamies
voedsel aangevoerd, dat zijn weg vindt

naar de keukens van steeds meer Zand-
voorters. Ook de kookkursussen over

kruiden, dié in de wercldninkel gehou-
den worden, ziJn hiervan een onderdeel.

Daar de wereldwinkel alleen de winkel-

ruimte en de aansluitende kelder in ge-

bruik heeft, kan de rest van het pand
steeds intensiever benut worden door

groepen die buiten de wereldwinkel

staan. Een ontwikkeling overeenkomstig

het gestelde doel: 'groeperingen en per-

sonen die zich Inzetten voor het welzijn

van de gemeenschap worden faciliteiten

en steun geboden'. Het ombudsteam,
waarvan de oprichting is gestimuleerd

door de wereldwinkel, zal b.v. voorlopig

gebruik maken van één van de kamers
in het wereldwinkelpand.
Ook Amnesty International heeft ge-

bruik gemaakt van de mogelijkheid een
tentoonstelling in te richten in de zij-

ruimte. Naast de etalage is een aparte
ingang gemaakt, die, onafhankelijk van
de winkel, toegang geeft tot de gemeen-
schapsruimte, waar iedereen in de gele-

genheid is een praatje te maken, een
kopje thee te drinken, een spelletje te

doen of wat te lezen.

De medewerkers van de wereldwinkel,
die hun werk geheel belangeloos ver-
richten, streven ernaar, door de inkoms-
ten uit de winkel de kosten van dit pro-
Jekt zelf te bekostigen. De gemaakte
aanloopkosten voor het opicnappen van
het gebouw, waaronder een komplete
centrale verwarming, drukken toch wel
zwaar op de nieuwe projekten. Degenen
die als verjaardagsgeschenk de finan-
ciële zorgen van het wereldwinkelteam
willen verlichten kunnen dit doen via de
Nutsspaarbank (giro bank no. 1B3.630)

t.b.v. de Stichting Wereldwinkel Zand-
voort, rek. no. 84.74.10.013. Bij dit alles is

de werlilust en kreatlvlteit van nog meer
nieuwe medewerkers onmisbaar. Ook
kan men met goed serviesgoed, gereed-
schap, spelletjes voor jong- en oud en
een plck-up de wereldwinkeliers verblij-

den.

de fmanciéle kant van de zaak is erger-

lijk, temeer daar de PSP-PPR zich over-

van terdege bewust is, dat de PSP-PPR
do aan een fraktie-asslstenl verbonden
kosten zelf zal moeten dragen' aldus Lou
Koper. Het argument van Lou, dat frak-
tie-assistenten in vele Nederlandse ge-

meenten, waaronder Haarlem, voorko-
men mocht'ïiiet baten.

In Kommissie
De heer Gielen (WD) vond het onjuist

dat de PSP-PPR stelt, dat een eenmans-
fraktie door gebrek aan tijd en man-
kracht elk. agendapmit gedegen kan on-
derzoeken of zich kan laten informeren.
'Waarom neemt de heer Koper geen zit-

ting in een kommissie' zo vi'oeg het
VVD-raadslid zich af. 'In de kommissies
worden de raadsstukken uitvoerig door-
genomen'. Lou Koper maakte na deze
opmerking duidelijk dat hij bedankt had
voor de eer, omdat hij bezwaar maakt
tegen de wijze waarop de kommi.ssieze-
tels verdeeld zijn. 'Als eenmansfraktie
moet je genoegen nemen met de koni-
missiezetel die Je wordt toebedeeld en
eie gang van zaken keur ik al'.

V/ethouder Aukema vond deze vei-dedi-

Sing van het PSP-PPR raadsUd erg
zwak. 'ü kunt in twee kommissies zitting

nemen, maar u weigert op grond van het
feit, dat u niet krtjgt wat u hebben wil.

Welnu als u In alle vier de kommissies
vertegenwoordigd wilt zijn moet u de
volgende raadsperiode met vier zetels in
de raad komen', aldus wethouder Auke-
ma.

Over het algemeen vonden de raadsle-
den een fraktie-assistent een goede zaak,
maar dan voor grotere gemeentes als
Zandvoort. Bij stemming kreeg Lou Ko-
per slechts steun van Nico Janssens
(Inspraak-Nu). Het voorstel van b. en
w. om geen fraktie-assistenten aan te
stellen werd aangenomen met veertien
tegen twee stemmen.

Aan liet begin van de weck moest er nog heel wat arbeid verricht worden om de nieuwe sociëteit tijdig klaar te krijgen.

Vanavond opening Duysterghast

'Nieuw home biedt

alles wat ie van een
sociëteit verwacht'

Tennisclub

Zandvoort
Uitslagen zondag 25 mei: Zandvoort 1-

Victoria 2 7-2, Thor RW 2-Zandv. 2 4-4,

Joy Mozaiek 6-Zandvoort 3 1-5, Zand-
voort 4-Return 1 4-4, Weesp 1-Zand-
voort 5 2-6, Zandvoort 6-Martinus 6 2-6, ExOOSilic
ABC .2-ZandVOQKtr7 5.-3. „ . ' '

Jeugdtcams: DSS 1-Zandvoort 1 1-7,

Zandvoort 2-Bloemendaal 8-0.

ZANDVOORT — Vanavond ora half ne-

gen verricht burgemeester A. NawiJn de

officiële opening van de nieuwe socië-

teitsruimtc van Duysterghast. Na rond-

zwcrvingcn door Zandvoort is de socië-

teit via het strandhotcl, Kicfcr, Richc,

en tijdelijk onderkomen De Witte Zwaan
terecht gekomen in de kongrcszaal van
hotcl-catc-rcstaurant Zomerlust, waar
men beschikt over een eigen entree op
Gasthuisplein 5.

Het nieuwe onderkomen is gepacht voor

vijf jaar met een op'ie van nog eens vijf

Jaar, terwijl men na tien jaar het recht

op eerste keus behoudt.

Programma zondag 1 .juni

Zandvoort 1-Alta 3
Festina 2-Zandvoort 2
Soest 2-Zanavoort 3

Zandvoort 4-Arastelland i

Overburg 4-Zandvoort 5

Zandvoort 6-Bloemendaal 5
Jaagpad 7-Zandvoort 7

Jcugdteams
HiUcgom-Zandvoort 1

Zandvoort 2-Luckey Strike

Ter gelegenheid van aeze officiële ope-

ning is er een expositie van Ideurenfoto-

grafle van Evert Nihot en zün Zand-
voortse plaatsgenoot de kunstschilder-

graficus Chris Tonbreeker.

Het verheugt de praescs van de sociëteit

de heer J, G. Bisenbergcr bijzonder, dat

met de opening van de nieuwe sociëteit

een van do doelstellingen van Duyster-
ghast weer in ere is hersteld en wel het

bevordei-en van het kulturele leven in

het algemeen en dat van haar leden in

het bijzonder.

Dit alles houdt in, dat ook de tafel van

verdienste weer jaariyi^s zal worden uit-

gereikt. Een eer die ten deel valt aan
hen, die zich voor Zandvoort verdienste-

lijk hebben gemaakt. Sinds de oprich-
ting %'an de sociëteit op 1 februari 1967

werden de heren Bouwes. Rekreade, de
Zandvoortse Reddings Brigade, zuster

Bokma en de heer Waardenberg van de
strandpolitie door Duysterghast onder-
scheiden. Om het kulturele leven in
Zandvoort een injcklie te geven heeft de
sociëteit tijdens de openingsavond nog
een verrassing in petto.

"

Bijzonder gcschikl

Het bestuur van Duysterghast is bijzon-

der in zijn schik met de nieuwe socië-

teitsruimte. 'Het niéuwe home biedt alles

wat Je van een sociëteit verwaciit. Wat
de ruimte betreft is alles mogelijk. We
beschikken over expositieruimte, een ge-
weldige discobar met twee draaitafels,

een grote dansvloer en mogelijkheden
voor het vertonen van films en het hou-
den van toneelvoorstellingen', aldus een
enthousiaste vice praeses "W. A. Ueder-
lof.

Ter gelegenheid van de opening houdt •

de sociëteit zaterdag een feestavond. Het
programma vermeldt onder andere een
optreden van Milly Scott, terwijl het or-

kest van Jan Blok de muzikale omlijs--

ting van de avond zal verzorgen.

Met de verbouw hebben vele sociëteits-

ledcn aannemersbedrijf Riemersma ter-,

zijde gestaan. Paradepaardje van de fir-^

ma Riemersma in de sociëteit is de"

nieuwe bar, waarachter Ab Fijma veer-
tig societeitsleden kan bedienen. "Als je;

er- ramen inzet is het net een zomerliuis.-

/.o groot is de nieuwe bar' zegt de maker^
Joop Riemersma.

Uil de schulden
Anderhalf Jaar geleden kwam sociëteit

Duj'sterghast negatief in de publiciteit

wegens een grote schuldenlast. Er werd
een nieuw, bestuur gevormd, bestaande

uit de heren Bisenberger, Nederlof, Den
Brave. Meijer en nievi-ouw Sprenkcling.

Hel nieuwe bestuur had slechts een doel

voor ogen on dal was de sociëteit weer
financieel gezond maken. Praeses Blsen-

berger: 'Na anderhalf jaar kan ik zeg-

gen, dat het dit Jaar nieuw te kiezen be-

stuur in een gezonde vereniging kan
-stappen. Voor zover er nog rekeningen,

open staan zijn hiervoor speciale rege-;

lingen getroffen. We zün momenteel opl

het punt gekomen dat we een leder open-

en eerlijk in de ogen kunnen kijken. WeT
willen nu eindelijk wel eens af van de;

image 'Duysterghast zit in de schulden'."

VOORMALIGE JULIANASCHOOL KRIJGT WEER FUNKTIE

OverblufIlias start met
nieuw schooliaar
ZANDVOORT — Aan het begin van het

nieuwe schooljaar wordt een gedeelte

van de ontruimde Julianaschool aan de
Brederodcstraat weer in gebruik geno-

men. Per 11 augustus heeft mevrouw M.
L. nogkamer-Prinsen van de gemeente
Zandvoort graüs de beschikking gelu-c-

gen over de aan de voormalige christe-

lijke lagere schooi gebouwde vleugel om
haar overblijfklas te kunnen realiseren.

in de overblijfklas houdt mevrouw Hog-
kamer tezamen met nog een jonge moe-
der kinderen bezig van kwart over elf

tot half twee. Kinderen van werkende
moeders of huisvrouwen die er zo maar
"eens een dagje tussenuit willen. Op alle

scholen in het centrum van Zandvoort
heeft mevrouw Hogkamer stencils rond-
gedeeld, waarin zij de ouders van de

scholieren wijst op de mogelijkheid om
hun kinderen 's middags te laten over-

blijven tegen betaling van een gulden

vijftig per keer of zes gulden per week.

In de roos
Mevrouw Hogkamer blijkt met haar plan

In de roos geschoten te hebben, want
reeds nu lieeft zü de verzekering, dat er

op U augustus vijfentwintig scholieren

op de stoep van haar overblijfkias staan.

Het ziJn vooral kinderen uit eerste en
tweede klassen.

'Dat was te verwachten' zegt mevrouw
Hogkamer in de kamer van haar op een
steenworpafstand van de Julianascliool

aan de Brcderodestraat gelegen woning.
'De oudere .scholieren krygcn de sleutel

van het huis, dus die kunnen wel voor
zichzelf zorgen, maar de jongeren moe-
ten worden ondcrgcbraciit. RCjn jongste

klantje komt uit de pculerkins en is drie

Jaar'. Het is voor deze kleintjes, dat me-

ZANDVOORT — Dinsdagavond maakte
de heer P. Flieringa zich bijgonder

kwaad over de manier waarop Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland de
uitgifte van bouwterreinen in Hét Kost-

verlorenpark een jaar lang hadden opge-
houden. De heer Flieringa gaf het kol-

lege in overweging een WacJitsc/iri/t op
te stellen.

Begin van dit Jaar hebben GS liet be-

stemn-Jngsplan Kostverlorenpark goed-

gekeurd met uitzondering van het ge-

deelte tussen de Kostverlorenparkweg en
de voormalige trambaan, waar zes wo-
ningen waren geprojekteerd.
Als reden van de nlet-goedkeurinE! van
dit gedeelte voeren Gedeputeerde Staten
aan, dat de mogelijkheden om de nu nog
vrije voormalige trambaan te gebruiken
voor andere vormen van openbaar ver-

voer zeer zouden worden iKperkt, omdat
in het I>estenunlngsplan de geprojek-
teerde woningbouw te dicht op deze
trambaan is gesitueerd. De raad heeft
afgezien van de mogelUkheld ora tegen
het besluit van GS beroep aan te teke.

nen bij de Kroon, omdat hangende het

beroep ter plaatse niet gebouwd kan wor-
den.
Teneliide de zaak niet nog langer op te

houden heeft het kollege de dienst van
publieke werken opgedragen te onder-
zoeken of het mogelijk is een zodanige
situering van de woningen, te vinden,
dat enerzijds aau de bezwaren van OS
wordt tegemoet gekomen en anderzijds
het aantal woningen niet wordt vermin-
derd.

In deze opzet is de dienst van publieke
Werken geslaagd en de zes woningen zijn

thans in één bebouwingsstrook gepro-
jekteerd, waardoor de afstand tot de
voormalige trambaan groter is geworden.
Tussen de achterer/en van de geprojek-

teerde zes woningen en de oude tram-
baan wordt nu een strook in breedte va-

riërend van vijf tot elf meter vrijgehou-

den.
'He*, is onvoorstelbaar, dat wij als ete-

meente de dupe zijn geworden van twee
ambtenaren, die met elkaar in de clihch

lagen over dit stuk grond,' aldus de heer
Flieringa.

vrouw Hogkamer ~ zich een hulp heeft
aangescliaft, om ze van en naar school

te brengen.

Financiële gok
Zonder medewerking van de gemeente
zou de overblijfklas er niet gekomen zijn,

want zo zegt de initiatiefneemster: 'Het

is een groie financiële gok voor miJ. Een
groot gedeelte van de anderhalve gulden
wordt besteedt aan melk en aan mijn
assistentie. Als ik voor dat geld ook nog
eens huur zou moeten betalen, dan zou
er geld bijmoeten. Daarom ben ik met
mijn plannen naar wetiioudcr Aukema
van ondorwüs gegaan en die was zeer

entiiousiast en iiü niet alleen, want het
hele kollege zag het nut in van een over-
biijlklas. Zolang er geen be.'stemming

wordt gegeven aan de Julianascliool mng
ik gratis gebruik nmkcn van een lokaal

in dit gctiouw'.

Nu er al zoveel animo blijkt te bestaan
voor de overblijfklas is mevrouw' Hog-
kamer geenszins van plan om de klas op
te heffen als zü uit de Julianascliool zou
moeten. Van de gemeente heeft zij de
toezegging, dat er In dat geval naar een
ander onderkomen zal worden gezocht

en in het meest ongunstigste geval, ia\

er ruimte gehuurd moeten wórdciï, des-

noods door middel van gcmcenlcsubsidic.

Mevrouw Hogkamer kwam op het idee,

nadat zij over een dergelijk initiatief

had gelezen in het blad man vrouw
maatschappij. De ervaring heeft ziJ In

Haarlem opgédaaii loen zy kinderen op
woensdag- en zaterdagmiddag van de
straat hield door ze bezig te houden in

'De Fjord' en 'De Appelaar'. Jeugdhuizen
waar zü als vrijwilligster werkzaam was.
Haar Zandvoortse overblijfklas doet ztj

echter niet uit sociale overwegingen,
want zo zegt mevrouw Hogkamer: 'Vier

jaar geleden zijn we van Apeldoorn
verhuisd naar Zandvoort. Mijii dochter-
tje was toen drie maanden en ik zat dus
altijd thuis. Nu mijn dochtertje wat ou-
der is, wil ik weer Iets gaan doen, want
ik heb altijd een diukke baan 'gehad en
de hele dag thulszitten kan ik niet.

Ik moet iets te doen hebben en de over-
blijfklas is voor mii de ideale oplossing.
Het wordt bovendien hoog tijd dat Ik
weer aan de slag ga, want in Zandvoort
ben ik vijftien kilo aangekomen'.

De Julianaschool vindt mevrouw Hog-
kamer een ideale plaats. Er is een grote

speelplaats en de school ligt centraal ten

opziclite van de basis- en' kleuterscho-

len iu het dorp. Nieuw-Noord ligt echter

te ver verwijderd, maar dat is ook niet

nodig want in het wijkcentrum, dat bin-

nenkort in Hummeloord van start gaat

is eveneens een overblijfplaats gepland^

Bang, dat de kinderen zich zuilen ver-.

velen in ae ovcrblülklas is mevrouw
Hogkamer niet in het minst. 'Op dé
speelplaats kunnen ze voetballen en an-
dere spelletjes doen. Ikzelf ben iu het
bezit van ceii EHBO-diploma, dus moclit

er wat gebeuren dan is er altijd eerste

hulp. Voor de kleintjes heb ik plakmid-
delen gekocht en allerlei speeltjes, waar-
mee ze zicli kunnen vermaken, maar
uiteraard kan ik nog puzzels, jeugdboe-
ken, kortom alles waarmee kinderen
zicii 'kunnen vermaken gebruiken. Ik
lioop. dat er ouders zijn. die aan mijn
overblijfklas denken als ze niet weten
waar te met oud speelgoed naar toe moe-
ten'. De weg naar sukses ziet mevrouw
Hogkamer in het (natuurlijk ortder toe-
zicht) volkomen vrU laten van de kinde-
ren.

'Een ding houd ik me voor ogen. Mi|n
kinderen rnngen niet het idee hebben,
dat ze' van half negen lot half \1cr op
school zitten', aldus mevrouw M. L. Hog-
kamcr-Prinscn, die bereikbaar is op Bre-
dcrostraal 39.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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ECHTE HEUGA-TAPIJTTEGELS * ECHT TAPIJT * ECHTE BIEZENTEGELS
METAANTREKKELIJKIKORTINGEN

V.
Astra-Tapijt, Korfe Gierstr. 1 (zijstr. v. Gierstr.), Haarlem-C. Alle dagen geopend van;i3-17 uur; op zaterdag van 10-17 uur. Des maandags gesloten

'-'s 3

baby- en kinderkleding
NU OOK
KINDERWAGENS velours . . . . 170,-611199)-

KiNDERWAGENS jeans 240,-

WANDELWAGENS velours en jeans . . . . 140,-

iNZETs patent 63,-en69,-

VOETENZAKKEN 2 kleuren met applikatie . 24,50

PARAPLU'S vanaf 10,75 — MATRASJES . 10,95

BOXKLEDEN v.a. 16,50 — BABYSITTERS. 29,75

etc, etc.

DE TOPPER

KINDERSTOELEN
met tafelblad 47.50

GED. OUDE GRACHT 95 - HAARLEM-G.
hoek Frankestraat.

Moot weer, grote sortering

zonnehoedjes en parasols,

babfzitters en wag:enzakken.

BABYBOX,
Binnenweg 140, Heemstede.

RADIO - T.V. ETC.
DEFEKT?
wy garanderen u vlotte

en korrekte service.

SMIT Technische Dienst,
Kemphaanlaan 22, Heem-
stede. Tel. 285095.

Vermist:

CrPEESE KATER
omg. Linnaeushol GUp 2.

Als u hem 'rtndt graag
terugbezorgen Korhoen-
laan 22, tel. 28B529.

r ^
:^îil

^

1. De vorm sportlef In echt wlld-
jeder — een origineel miva-
model.
De prijs verrassend laag — het
staat In onze étalage, komt u
rustig even binnen kijken.

Miva Interieur vol van echt le-

der en stoer boerenelken. Maar
ook goede moderne meubelen
zoals pastoe — leolux enz.

4. Bij miva Interieur kunt u fljna ideetjes opdoen in een ludiek sfeer-
tje met ervaren binnenhuisadviseurs.

5. Eigen ontworpen eksklusieve miva-modellen in leder en hout, die
vindt u nergens, alleen bij ons.

6. Daarom voordat u meubelen koopt en u zoekt iets aparts . . . earst
even bij Miva kijken.

7. Miva interieur vlakbij — tussen Amsterdam en Haarlem aan de
hoofdstraat van Zwanenburg.
Volop parkeerruimte — met vrijdagavond koopavond van 7 tot 9

uur.

miv3 interieur
dennenlaan 53 (hoofdstraat) — zwanenburg

telefoon 02907-4590/5909.
dag. geop. 8.30-18 uur - vryd.avond 19-21 uur - zaterd, 8.30-17 uur. J

GLANDORPS
MEUBELEN

D weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In d* G*n. Cronjittraat 113, Haarlem

Vo De Vries

I
Pariah Meubelen
Draion banksfel
van ƒ 1.300,— voor ƒ695,-

Hoekbanksteifen v.a. f 695,-

Eiken banksteUen v.a. f 995,-

5 jaar garantie op binnenwerk.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur,
koopavonden tot 2X uur.

AMSTERDAM, Boelelaan 12, tel. 020-429039.
Donderdagavond koopavond.

2 minuten vanaf 'de R.A.I. Tegenover Ingang
Esso Motor Hotel.J

BADHUEVEDüRP, Nieuwe Meerdijk 17, tele-

foon 02968-5817. Vrijdag koopavond.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

koUektie echte DAME8K0NFEKTIG,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

EXEINE HOUTSTRAAT 11 — HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

BROOKS BREDKVEBBAND
een gordel die uw breuk ge-

Heel (in) kan houden.
Vraag inllclitmgen ot maak

afspraak. BROOKS, Singel 25,
tel, 249423,' Amsterdam.

REGENKLEDING
PAKKEN OOMPIi.
JACKS
BROEKEN
PONCHO'S

FA. ROIMKEMA EN ZN.,
Marktstraat 40-42, Aalsmeer

SECRETARESSE
DIRECTIE-SECRETARESSE; vóóropl.: Gymn., Athen., HAVO 5
BUREAU/AFDELINGS-SECR.; vóóropl.: MAVO A, HAVO 4

(n parallefklassen dezer opleidingen zij'n nog plaatsen beschikbaar.

wsT. PONT Haarlem. Tel. 02S-S21895.

STOLBERGSTRAAT 10

(einde Tempellertstraat).

Jf^^l^/\
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Sportuitwisseling volgend jaar op 14 en^S mei in de badplaats

DOETINCHEM-ZANDVOORT 717-583

Peter Kramer duwde binnen liet strafschopgebied en via de uit deze overtreding ontstane penalty kon Doetinchem 1-1 ge-

lijk maken. Zandvoort zou uiteindelijk verliezai met 4-2.

Wesrens te «leiretff deelnemers werden de sentoreljtallen sam-engesteld uit dames en heren van dé Zandvoörtse Hockey Club.

De wedstrijd eindigde in 1-1.
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Zandvoörtse Zeeschuimers

ï*-***3»*fiw itKplHlHlM Hl

g met hun Doetinctiemse sportvriendinnen in zwembad 'Oroenendaal'.

I-T]

DOETINCHEM — De eerste Interge-

meentelUke sportontmoeting heeft Zand-
Toort het afgelopen weckend met over-

tuigende cüfers verloren van Doetin-

chem. Tegenover de zevenhonderdzeven-
tien punten van Doetinchem kon Zand-
voort slechts vUfhonderddrieentachtig
punten stellen en dat betekende, dat de
door het gemeentebestuur van Doetin-
chem bescliikbaar gestelde stadspr^s za-

terdagmiddag door de wethouder van
sportzaken Jurriëns werd overhandigd
aan Tj. de Vries, voorzitter komitee Doe-
tincherose Sportverenigingen.

In feite was de iiltreildng van de ère-

trofee niet zo belangrijk. Meer Inhoud
hadden de dankwoorden van de heer J.

'h. B. Brink, die als voorzitter van de
Zandvoortste sportraad, namens de vier-

honderdvUfentwintig Zandvoörtse deel-

nemers Doetinchem dankte voor de
gastvrijheid gedurende twee dagen. De
heer' Brink sprak over een prachtige
sportuitwisseling, waarin 'het vaderlands
oosten en westen elkander gevonden
hebben en leren waarderen'. Na deze
woqrden rekende Doetlnchems loco-bur-
gemeester Bos het volgend Jaar op 14 en
15 mei op een prettig bezoek van Doe-
tinchem aan Zandvoort. De heer Brink:
'Met een ieders medewerking zal het
sportevenement het volgend jaar in

Zandvoort zeker slagen'.

Afkijken
De eerste sportontmoeting tussen de bei-

de gemeenten is voor honderd procent
geslaagd, maar de stad aan de Oude
IJssel had dan ook de nodige ervaring
opgedaan door de sportuitwlsselingen in
voorgaande jaren met Hoorn, Emmen en
Oss.
Zandvoort daarentegen zal volgend jaar
voor het eerst de organiserende schou-
ders moeten zetten onder de sportuitwis-
seling. Aanvankelijk had Doetinchem
een 'uitwedstrijd' willen spelen, omdat
men het vorig jaar gastheer was van
Oss (600 deelnemers). Zandvoort voelde
daar echter terecht niets voor.

'We wisten niet goed hoe een sportuit-
wisseling organisatorisch in zyn werk
ging en daarom hebben wy eerst de zaak
af willen kjjken In Doetinchem' zo be-
kende de heer J. G. Pannekeet, sport-
ambtenaar en sekretaris van de Zand-
voörtse Sportraad, ruiteriyk.\

Op de vraag of de badplaats na vrydag
en zaterdag een sportuitwisseling orga-
nisatorisch aan kan antwoordt de Zand-
voörtse ambtenaar van sportzaken: 'Aan
sportakkommodatie is In Zandvoort geen
gebrek. Misschien komen we met de bin-
nensporten wat in de knoop met zaal-
ruimte, want het is in Doetinchem wel
gebleken, dat twee sporthallen beslist

geen overbodige luxe Is. Maar we hebben
in Zandvoort nog sportschool Wim Bu-
chel en de Prlncessehal en nog enkele
gj'mnastlekzalen in scholen en met deze
ruimtes Is het zaalprobleem wat de
sportuitwisseling betreft in feite al op-
gelost'.

Dertien sporten-
In Doetinchem werden prestaties gele-

verd In dertien taicken van sport. Aan-
vankeiyk stonden dammen, schaken, in-
valldesport en atletiek ook op het pro-
gramma, doch wegens gebrek aan vol-
doende deelnemers werden deze sporten
reeds eerder van de lyst geschrapt.
De heer Brink ziet voor het volgend jaar
mogeiykheden om het sportpakket uit te

breiden met paardensport, invalidesport
vla sportklub Nieuw Unicum en een
strandloop. Deze eerste ontmoeting be-
stond uit badminton, basketball, bridge,
turnen, handbal, hockey, judo, wielry-
den, tennis, voetbal, volleybal, zwemmen
en reddend zwemmen.
Zandvoort boekte in de dertien wed-
strUdonderdelen vier ovemlnningen,
twee gelUke standen en zeven nederla-
gen.
Met badminton, tennis, hockey en zaal-
handbal werd de eer vbor Zandvoort ge-
red. Te lang stilstaan by de nederlagen
zou onjuist zyn, wan het meest belang-
ryke van de sportuitwisseling was de
geslaagde opzet: De sportverbroedering.

Luchtfoto
Vrüdagmlddag werd die v^erbroederlng

ingezet door de gemeente Zandvoort ver-

lL,.ii''dililJJtiilKiJ
.,'("/
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Jlfei 47 punten haalden de Zeeschuimers hel net niet.

tegenwoordiger loco-burgemeester en
wethouder van sportzaken K. C. v. d.

Mye Pzn. (in gezelschap van gemeente-

sekretarls Hoogendoorn) die namens het

bedrijfsleven van Zandvoort, Doetln-

chems burgemeester mr. A. J. E. Haver-

mans een enorme luchtfoto van de bad-

plaats overhandigde. Mr. Havermans
stelde dit gebaar zeer op prüs en deelde

mede, dat de foto een plaats zou krUgen
In de nieuw te bouwen sporthal. Burge-
meester Havermans deelde voorts nog
mede, dat het al of niet winnen en mee
naar huis nemen van een prys niet het

voornaamste is van de ontmoeting.

'Hoofdzaak is het sportieve gebeuren en
een prettige sfeer'.

Na deze woorden van burgemeester Ha-
vermans gaf de heer v. d. Mye in sym-
pathieke bewoordingen een uiteenzetting

waarom Zandvoort aan een sportuitwis-

seling Is begonnen. 'De kontakten, die

onze gemeente via haar sportraad met
uw gemeente heeft gelegd, hebben ons
geïnspireerd om enthousiast aan deze

spoi'tultwisseling te beginnen. Uw ener-

gieke koördinator, de voorzitter van de
Doetinchemse sportverenigingen de heer
De Vries mspireerde ons dusdanig voor

dit gebeuren, dat het niet anders kan of

deze dagen zyn bU voorbaat al geslaagd'.

Hoogste score BC Lotus

Met tachtig van de op elk sportonderdeel

honderd te behalen punten had BC Lo-

tus de hoogste score by de Zandvoörtse
sportverenigingen. Niet \'eel onder voor

de badmlnton-spelers deden de hockey-

ers van de Zandvoörtse Hockey Club

met zeventig punten, de Tennis Club

Zandvoort met vyfenzeventig punten en
Zandvoortmceuwen afdeling handbal
met achtenzestig punten. Dq door Klaas
Koper samengestelde wielerploeg kwam
tot de halve winst. Dit resultaat werd
geëvenaard door de judoka's van sport-

school Buchel.
Hoewel OSS niet verder kwam dan vyf-

entwtntig punten waren de prestaties

van Nel de Rooy en Brigitte Jonkman
opmerkeiyk. Nel de Booy (3 jaar gele-

den tweede by de nationale kampioen-
schappen) behaalde de hoogste cyfers.

Op de onderdelen brug, balk, paard on

vrye oefening behaalde zy respektieve-

hjk 9,2, 8,8, 7,9 en 9 punten. Brigitte

Jonkman turnde zich e%'eneens in de kü-

ker met de cyfers 8,7, 8,5, 7,4 en 8,7.

ZRB stelde leleur

Opmerkeiyk was het verlies van de

Zandvoörtse Reddlngs Brigade. Met ne-

genendertig punten bleef men ver Ijenc-

den de verwachtingen. Brlgadebestuurs-

lid Tom de Roode: "We trainen altyd in

een vyfentwintig meterbad. We dachten

ook in Doetinchem een bad van deze

afmeting te vinden, maar het bleek een
vyftig meter bad te zyn. Dat was voor

onze ploeg een enorme handicap, want
telkens zakte het tempo na vyfentwintig

meter. Maar verder zoek ik niet naar e.t-

cuses, want de Doetinchemers hebben
gewoon goed gezwommen. Volgend jnar

pakken we ze wel in Zandvoort. Als liet

met zwemmen niet lukt, dan laten we ze

gewoon roeien'.

Ook op het voetbalveld moesten de

Zandvoorters het onderspit delven. De
B-jeugd verloor met 2-0 en de senioren

gingen met 4-2 de boot in. De C-jeugd
redde met 2-1 de Zandvoörtse voetbal-

eer. Het seniorenelftal was uit Zand-
voortmeeuwen-spelers samengesteld en

bestond uit doelman Joop Koops. Ab
Koning, Peter Kramer, Wim Hcqjpe,

Dick Roozeboom, Engel Koper, Aalderl,

Stobbelaar, Frits Keur, Arle Koper.

Guus Paap, Bertus Paster en Jaap Ko-
ning. Het zandvoortmeeuwenelltal bleek

niet opgcwa.ssen tegen een kombinatie

van de voetbalklubs Viod, Doetinchem
en DSZ'68. De Zandvoörtse jeugdteams

waren samengesteld uit TZB- en Zand-
voortmeeuwenspelers.

De t./tale puntenklasserlng luidt ais

volgt: badminton 20-80 pnt.. basketball

87-13 pnt., bridge 84-16 pnt., turnen 75-

bal 83-17 pnt., wielryden 50-50 pnt..

zaalhandbal 32-68 pnt. en zwemmen 53-

47 pnt.

25 pnt.. hockey 30-70 pnt.. judo 50-50

pnt., zwemmend redden 61-39 pnt., ten-

nis 25-75 pnt., voetbal 67-33 pnt., volley-

BBua

«en mooie show maakte de handballers van de laatste wedstrijd in het kader van de sportontmoeting. De wedstrijd werd

öoor Zandvoort gewonnen met 14-16.

1

Ml
i

i I

De prestaties op het onderdeel "turnen vielen tegen. 'Wc konden ome gedachten jf
niet bij het turnen houden, omdat het erg rumoerig was in de zaal, waar tezeljdcr t^

tijd badmlntonwedstrijden werden gespeeld,' zo verontschuldigde zich een Zand- zeven van de acht wedstrijden verloren de Zandvoörtse volleyballers. Alleen heren

voortse turnster na afloop. % 2 slaagde erin een ovcrwiiming in de ivachl ie slepen.
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IJzerhandel ZWAGER b.v.

Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111, Leiden.

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

als engels

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp,

Hogewoerd 111. Leiden.

r >
In onze Groothandel in Groenten en

Fruit hebben wij plaats voor

Kanfine-juffrouw

De kantine is geopend van 05.15-17.00

uur. Werktijden in onderling overleg te
regelen. Op zaterdag wordt gewerkt
van 05.15-10.00 uur in wisseldiensten.

Part-time

Verkoopster-caissière
op donderdag en vrijdag voor onze slij-

terij. Werktijden van 07.00-16.30 uur.

Chauffeur
met groot rijbewijs voor onze Zelfbe-
dieningsgroolhandel De Kweker.

Werktijden van 0.700-16.30 uur en een-
maal per 14 dagen op zaterdag van
0.700-11.00 uur, waarvoor een vrije mid-
dag.

UW WAS
lakens en droogwas,
vóór 14.00 uur
gebracht,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en af te balen.

SNELSTOMEN
binnen 1 dag:.

CHEMISCH

REINIGEN
binnen enkele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OUD bedrijf met een JONG hart

BLEKERSVAABTWEG 47, HEERISTEDE.
TELEFOON 285026.

Openingstijden van 's morgens 8,00 uur tot
's avonds 19.30 uur.

Zaterdag gesloten.

Voor reparatie's van alle

merken irasautomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig Is,

telefoon 023-252760.

Voorrjikosten ƒ 7,50

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarüem

WOONMARKT
UIT ONZE CORDUNEN-
EN TAPiJTMARKT

GROTE PRIJZENSLAG
IN OVERGORDIJNEN
Velours overgordijnstof
(alle kleuren) WOONMARKTPRIJS 39,90 NU

Overgordiinstof
van 10,50 voor

Tapijt: Ellen
400 breed, effen nylon velours tapijt 4 kleuren.

W00NMARKTPRIJS119,— (gratis gelegd) NU

17.90

3.98

89.50

wooitmarkt"
Koudenhorn 40-42, bij de Catharijnenbrug en Koepel, Haarlem (buslijn 77). Tel. 023-322125

tAWQPENOLIE
in 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Dreg. BOUWMAN,
Oranjestr. 7, Zandvoort.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., eettioeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 785, Rysenhout.

VrUdag tot 21.30 en
zaterdag tot 17.00 uur.

IHAAKHETVAN

EIKEN!
barbladen

# vensterbanken

# parketvloeren
salontafels

# boekenrekken
% bielzentalels

# scbouwbalken

« plafondbalken
« bijzettafeltjes

# traptreden

# plantenbakken
tuinmeubelen
hekplanken
tulnbielzen

enz. enz. enz.

EIKEQOUT van 2 tot 30 cm
dik! Alles ook kant en klaar
geleverd op gewenste maat
en kleiu'.

# TEVENS VOOR AL DB
BBANDSTOP VOOB CTW

OPEN HAARD
Kosler Eikehouf b.v.
Cruqulusdijk 79, VlJIhuizen

(btj liet gemaal Cruqulus),
tel, 02508-467.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Opel Rckord 1972 59S0,— of 165,— p.m.
Opel Diplomaat Autom. 1971 5950,— of 165,— p.in.
Renault 15 TL I973-I974 m. ladlo g95a,— ot 210,— p.m.
Renault 16, 1972 S950,— ot 165,— p.in.
Mini Clubman, t. 1971 2050^- ot UO,— pjn.
B.M.W. 2S00 5950,— of 165,— p.Dl.
Opel Rekord 1970 2950,— of 110,— p.in.
Opel Kadett, t. 1970 2950,— of 110,— p.m.
PeUSCOt 204, 1971-1972 4450,— Ol 155,- p.m.
AUSUn Sllnl, 1969-1970 2250,- Ot 90,— p.m.
Taunus Comki, 1973 6950,— ot 175,— p.m.
Vauxliall Victor. 1971 2950,— ot 110,— pau.
Pord Escort, 1974 6950,— of 165,— p.m.
Datsnn 240Z, oranje, 1973 10.950,— ot 270,— p.ni.
Toyata CoroUa 1200, coupé, 1973 6950,— ot 165,— p.m.
Opel Ascona 4-d 1971-1972 4950,— Of 155,— p.m.
Alfa Romeo Berlina 3950,— ot 125,— p.m.
Peugeot 504, 1971 4650,— ot 150,— p.m.
V.W. 1300, oranje 3350,— of 120,— P.m.
Ford Taunus 1600 GX caup6 5950,— ot 160,— p.m.
Slmca 1100, 1970 2950,- Ot 110,— pjn.
Mini 1000, 1970-1971 2950,— of 110,— p.m.
Renault 6, rood, 1970 2950,— of 110,— p.m.
Ford Transit, 9 pers. 4950,— ot 155,— p m.
De Tomaso Pantera GIS, 1973 27500,—
Fiat 128, 1973 4650,— Of 150,— p.m.
Fiat 128. 4-aenrs, 1971 3650,— of 130,— pjn.
V.W. 1600 1972 3950,— Of 145,— p.m.
Simca. 1000 Spec., 1972 3450,— Of 130,— p.m.
Ford ComDl 1600, 1971 4950,— Of 155,— p.m.
Renault 6 XL 3950,— of 145,— p.m.
Ford Combi 1300, 1971 4650,— of 150,— p.m.
Slmca 1100, 1971 2950,- of 110,— p.m.
VauxhaU Vlva, 1970 1950,— of 85,— p.m.
Renault 4, 1969 1450,— of 75,— p.m.
Mercedes 280S m, radio 6950,^ of 180,— p.m.
Mercedes 450 SL Amerikaanse uitv, 1. 1974
Mercnry Caugar 1974
Opel GT 1972 7950,— of 210,- p.m.
Opel nianta 1972, klanv, 6950,— of 160,— p.m.
Opel Manta geei radio 1972 6950,— of 170,— p.m.
Peugeot 504 nit t, 1972 5950,— of 160,— p.m.
Fcngeot 504 37.000 km. t. 197S 5950,— of 160,— p.m.

Peugeot 404 1971 stationcar 3950,— of 120,- p.m.
Peugeot 404 1971 3650,— Ot 115,— p.m.
Peugeot 304 1971 3950,— of 120,— pjn.
Fiat 124S 1971 2650,— of 95,— p.ro.

BMW 2002 1971 5450,— of 160,— p.m.
Simca 1100 GI-S t. 1972 3950,— of 120.— p.ni.

Citroen 2 CV 4 1971-1872 2650,— of 90,— p.m.
Renault R4 lichtblauw 1972 39S0,— of 120,— p.in.

2 X Renault K4 groen 1970-1971 2950,— of 100,— p.m.
Fiat 128 gccl 1972 3950,— ot 120,- p.m.
Escort combi 1972 3650,— of 115,— p.m.
Escort wit spec. wielca 1972 4950,— of 140,— p,m.
Escort 1970, nit, 2650,— of 90,— pjn,
Escort 1971, wit, 2950,— of 100,— p.m.
Escort lichtgroen met. 1971 3950,— «f 120,- p,m.
Toyota CoroUa IZOO 1971 3950,— of 120,- p.ni.

Flat 127 1872 geel 42S0,— Of 125,— pjn.
Fiat 127 1972 geel 4450,— of 130,— p.m.
Flat 127 1972, blauw 3950,— of 110,— p.ro.
Fiat 124 Spider Cabriolet 1950,— of 75,— pjn.
Mercedes 406 vracbt-autoverrocr 3950,— of 120,— p.m.
Ford Granada Coupé 1972 6950,— of 175,— p.m.
Ford Granada Coupé vinyl top 1972 6950,— of 175;— pjn.
Capil 1700 GX 1970 3950,— of 120,- p.m.
Caprl 1500 GXL I97I 4950,— of 140,— p.m.
Capdi 1700 GTXL 1972, vinyl top 6450,— of 165,— p.m.
Caprt 1500 XL 1970 3450,— of 120,— pjn.
Caprl 1300 GXLR geel 1970 4650,— of 135,— p.m.
Ford 1300 L blue metalUc 1971 3950.— ot 120,— p.m.
Simca Ralley, 1971 2950,— of 100,— pjn.
Trinmph Spitflrc 3650,— of 125,— p.m.
M.G. TO 1949 originele staat 9950,— of 200,— pjn.
Fiat 850 1972 2950,— of 100,— p.m.
Ford Cortina Estate 1971 2650,- «f 90,— p.m.
Ford Taunus 12 M 1970 2650,— oi 90,— pjn.
Datsun Clierry combi, 4950,— of 140,— p.m.

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!
Dorpsstraat 25, Nieuwlcoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481
(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS

Een heel nieuwgezidit-DeChevelle.

Chauffeur
met groot rijbewijs voor de afdeling
Vers Produkt.

Werl<tijden van 05.00-14.00 uur en een-
maai per 14 dagen op zaterdag van
05.00-10.30 uur.

Medewerker
voor de afdeling Vers Produict voor ma-
gazijnwerlc en het laden van auto's.

Werl<tijden van 05.00-14.00 uur en een
maal per 14 dagen op zaterdag van
05.00-10.30 uur.

Voor al deze functies bestaat naast een
goed salaris en dito sociale voorzienin-

gen een aantrel<kelijl<e premieregeling
en goede betaling van eventuele over-
uren.

Sollicitaties aan Vroegop Ruhé & Co
B.V., Centrale Markt S.1, Jan van Galen-
straat, Amsterdam, of telefonisch onder
nr. 020-823451.

Een sportieve coupé. ien ruime gezinswogen. Een iiandige estate.

Het sterke, sportieve uiterlijk van
een Chevette is geen schone
schijn. Zijn felle 1256CC-59,4
DIN/PK motor trekt u snel naar
een topsnelheid van 145 km per
uur. Zijn brede wielbasis zorst

voor een stevige wegligging en
een gave bochtentechniek. En niet

minder belangrijk : de Chevette
heeft een gescheiden rcmcircuit
met rembekrachtiging, grote

schijven vóór en trommels achter

en een speciale drukgroep om
blokkeren te voorkomen.
Een veilig gevoel.

Op het gebied van hoofd-, been-

en zitruimte laat de Chevette niets

te wensen over. Nctzomin als op
het gebied van komfort, met o,a.:

verstelbare voorstoclen ; el. ver-

warmde achterruit; tapijt op vloer

en laadvloer; driepuntsveiligheids-

riemen ; ruitesproeier ; ruitewissers

met2 snelheden en radiaalbanden.

De Chevette is dan ook veel meer
auto voor uw geld. En over de
lage onderhoudskosten en het
geringe benzineverbruik hebben
we het dan nog niet eens gehad.

De Chevette heeft een levensgrote

derde deur. Aldus beschikt u over
een laadruimte van liefst 3401iter.

En als u de achterbank neerklapt

zelfs 991 liter. Natuurlijk met een
volmaakt vlakke laadvloer..

Een kwestie van nadenken
noemen de deskundigen dat.

En nagedacht is er over de
Chevette. B'j ons kunt u dat

bekijken.

En proberen.

CHEVETTEWIBWBI IK
Pieties iMot je er van maakt.

HVtauxhalIgi

Van Lent,

Raadhuisstraat 49-65, tel. 023-281550, Heemstede.

f'

1
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Herinucrmgeii aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

3EZETTINGSTUD
]ircuitbouw
I enkele voorgaande artUcelen spra-

•n wij reeds terloops over de bouw en
,• aanleg van bet circuit. Het IQkt ons
icd, daarop thans nog eens wat nader

, te gaan, omdat dit objekt van zulk

,>n uitzonderlijk groot belang was en
jlk een grote rol speelde in de bezet-

mgstUd.

ie eigenlijke bouw van de baan ving
seds aan ongeveer een Jaar vóór het
itbreken van de uorlog en niet, zoals

log wel eens wordt gedacht, in de oor-
jgsjaren zelf.

jud-burgemeester H. van Alphen was
(egcne, die er de grote stoot toe gaf en
»lst te bewerkstellingen, dat ook tUdens
Ie bezettingslaren de bouw kon door-

jaan. Hij wist namelijk de Ortzcomman-
dantur ervan te overtuigen, dat deze weg
,cnslotte zou kuimen dienen als heir-

oaan of paradebaan voor de straks over-
iïinnende Duitse troepen en men trap-

je daar grif In.

De aanleg van het circuit was een ge-
volg van het feit dat reeds enkele Jaren
achtereen, in 1937 en 1938 auto en mo-
ïorraces werden georganiseerd op een
segcircuit In Zandvoort-noord, langs de
Vondellaan, Nlc. Beetslaan en Van Len-
nepweg. Een met strobalen afgezet circuit,

dat reeds toen grote belangstelling trok

m tUdens een race zelfs bezocht werd
door Prins Bemhard.
Het werk werd in 1939 aangevangen op
een duinterrein, waarop toen nog geen
ironing te bekennen was, ook in de di-

rekte omgeving niet. Het werd uitge-

\oerd in werkverschaffing door de Ne-
derlandse Heidemaatschappi), (toen nog
niet KonlnklUk) met als hoofduitvoerder
de heer Schoemaakers uit Zandvoort. Bij
het uitbreken van de oorlog kwam het
«erk enige tiJd stil te liggen doch in de
bezettingstijd werd het — aanvankelijk
met horten en stoten — voortgezet. Een
gemakkelijk karwei was het dan ook
niet. Het gehele terrein moest met de
hand worden geëgaliseerd en met kriü-

;(agens verplaatst. Er reden wat lorries

op een rails, maar een locomotief was er

niet, zodat, wanneer deze lorries waren
volgestort met zand, deze met de hand
moesten worden voortgeduwd. De ver-

diensten waren al evenmin groot. De-
sene, die twee tientjes per week kon
halen, behoorde tot de grote uitzonde-
ringen.

Naarmate de voorschriften strenger wer-
den, werd ook het op gang houden van
het werk steeds moeilijker. Zo kwam er

oa. een voorschrift, dat men er slechts

rerken mocht, wanneer men was afge-
keurd voor werk in Duitsland, hetgeen
tot gevolg had dat in de laatste oorlogs-

jaren hoofdzakelijk oudere mensen en
afgekeiurden hier konden werken. De to-

tale afbraak bleek toch nog ergens goed
loor, want de bergen puin werden ftjn-

geklopt en dienden als bijzonder wel-
kome onderlaag voor de eigenlijke race-

baan. Degenen, die dit alles niet hebben
meegemaakt, hebben er eenvoudig geen
1 oorstelling van, hoe hier op de meest
primitieve wijze werd gewerkt, terwijl

vlak erbij de bunkerbouw geschiedde
met de meest moderne hulpmiddelen. Na
de oorlog werd de bouw in versneld tem-
po voortgezet, maar nu onder meer nor-
male omstandigheden, maar het werd
toch mei 1948 eer de eerste race op het
circuit van Zandvoort kon worden ge-
houden. Het waren toen de Engelsen,
die de kat de bel aanbonden. Namen
als Prins Bira, Asoari, Gonzalez en vele

anderen blijven hierbij onvergetelijk. Het
circuit van Zandvoort werd een begrip
over de gehele wereld.

Bezettingsvermaak
\Ien heeft miJ wel eens gevraagd, of er
n de bezettingstijd in het uitgestorven

Jandvoort, waar strand en duinen ver-
Joden terrein waren en nog geen 1400

nensen woonden, nog iets te beleven
aas. Een antwoord daarop is moeilijk te

geven, want elke dag bracht een nieuwe
belevenis. Het leven kreeg iets avontuur-
üjks, nooit wist men van tevoren, wat
de nieuwe dag zou brengen. Maar als u
dit 'Beleven' bedoelt in de zin van ver-

maak,- dan zijn we gauw uitgepraat. De
eerste jaren van de bezettingstijd pro-
beerden de verenigingen nog zoveel mo-
gelijk de zaak op gang te houden, maar
naarmate de bevolking terug liep bleek
dit onmogelijk, omdat teveel leden wcr
den geëvacueerd en de klap op de vuur-
pijl was het Ud moeten worden van de
'Culturkammer', waarvoor de meeste
Zandvoortse verenigingen bedankten.
Een der eerste, die toen stopte, was de
toneelvereniging 'Op hoop van zegen',

die daarop clandestien gedurende de be-

zettingstijd in Haarlem bijeenkomsten
belegde en zo bet onderlinge kontakt
wist te bewaren.
De Zandvoortse toneelvereniging 'Ons
Toneel', (hoewel niet aangesloten btj

de Cultvu-kammer) vroeg en verkreeg
toestemming om begin 1944 ten behoeve
van de Zandvoortse inwoners, die geen
enkel amusement meer hadden en
slechts met grote moeite Zandvoort in

en uit konden komen, een opvoering te

geven van het bhjspel 'Welkom binnen'.

Het werd in theater Monopole een gran-
dioos succes, maar bij die ene opvoering

is het wèl gebleven.

In theater Monopole was er elke avond
nog een filmvoorstelling, zolang het
licht nog bleef branden, hetgeen na sep-

tember 1944 ook niet meer het geval

was. Het had allemaal niet veel om het

i;Jf, want het was alles propaganda voor

het Nazi-regime, lofzangen op 'de be-

haalde successen aan de Duitse fronten,

die toen al geduchte opdonders kregen,

al met al voorafgegaan door een lande-

lijk N.S.B.-journaal en daarna natuur-

lijk een Duitse hoofdfilm, zodat de mees-
te bezoekers er al gauw op uit gekeken
waren of er later helemaal niet meer
heengingen.

Georgiër dook onder
In onze gemeente is een van de leden

van het Georgische bezettingsbataljon,

namelijk Kolla MuUaew, dank zü de
bemiddeling van de beroemde kunstll-

thograaf uit Bentveld Aart van Dobben-
burgh, enige tijd ondergedoken geweest.

Vóór zijn definitief vertrek naar zijn

geboorteland, gaf hij aan Aart van Dob-
benburgh de volgende verklaring af:

10 augustus 1945, Bentveld
Ondergetekende, Kolla Mullaew, Natio-

Luilaktocht

werd sukses
ZANDVOORT — De luilakftetstocht is

een groot sukses geworden. Honderd-
tweeëndertig kinderen vertrokken

's morgens om half zes onder luid getoe-

ter' van Tom Piso uit Nieuw Vnicum,
die op zijn elektrisch wagentje een

luchthoom had ievestigd.

De jeugdige fietsers werden begeleid

door twintig ouders. De tocht voerde

via het Raadhuisplein naar Langevel-

derslag waar de nachtbrakertjes een ver-

snapering kregen aangeboden. Het tra-

ditionele bloemetje wachtte de fietsers

bil terugkomst op het Raadhuisplein.

Organisator Klaas Koper: 'Het was een

groot sukses. De jeugd heeft zich bijzon-

der goed gedragen en de ouders hebben
prima hulp verleend, alsook de politie

van Zandvoort die de stoet biJ terugkomst

van het Duinpad af begeleidde naar het
dorpscentrum'.
De bezemwagen bleek geen overdadige

luxe. Bij aankomst in Zandvoort werden
een aantal fietsen uitgeladen met lekke

banden en gebroken spaken. De EHBO-
ploeg moest een enkele maal in aktie

komen voor kleine verwondingen.

BOEKHANDEL H. COEBERGH

PENCUIN CORNER
Ged. Ondegracht 74, Haarlem.

ELKE AVOND

Maandag 9 juni a.s.

21.30 uur

Vrijdag 13 Juni a.3.

19.00 tot :0.30 uur

X

PROGRAMMA FEESTWEEK
WINKELCENTRUM-NOORD

van MAANDAG 9 JUNI tot en met ZONDAG 15 JUNI
ELKE DAG GROOT LUNAPARK op het braakliggende terrein

naast het Winkelcentrum-Noord, Celciusstraat. Met
o a. autoscooter, calypso, schiettenten, olieboUenkraam,

enz. enz.

Initiatiefnemer: Aktie-komitee Winkelcentrum-Noord.
Iieidlng en organisatie: De heer Sohimmelpennick,
Zandvoort.
Lunapark en ZOMerBAL in het Winkelcentrum met
attrakties. Feestelijk versierd, mechanische muziek en
stemmige verlichting. Terras met bediening aanwezig.

Leiding en organisatie: P. Th. van Rhee.
Feestelijke opening van het Lunapark.
Aanvang Zomerbal met terras en Mechanische muziek.

Idem op dinsdag, woensdag en donderdag.
Lunapark en Zomerbal.
ZEEPKISTENRACES voor Jongens en meisjes In de

leeftijden van 6 tot 15 jaar, verdeeld In de leeftijds-

groepen Inschrijving gratis.

Prijzen worden door de deelnemers In het Winkelcen-
trum-Noord en door de kermisexploitanten beschik-

baar gesteld.

Zaterdag 14 Juni a.s. Lunapark en Zomerbal.
VLOOIENMARKT. Vrije Inschrijving voor marktkra-
men, die in het Winkelcentrum-Noord worden opge-

steld. Inlichtingen en inschrijving tel. 02507-G044 of bU
het sekretarlaat.

FIBTSWEDSTRIJDEN voor Jongens en meisjes van B

tot 15 Jaar, waarbij toer-, race- en vouwfietsen ziJn

toegestaan. Voor bijna elk kind is er een priJs te win-

nen.
PIETSRALLY: geen snelheidswedstrijd.

Leuke pfemies voor de eerste, de laatste, de leukste, de

sportiefste, de deelnemer met de hardstklinkende

fietsbel, enz. Inschrijving gratis.

Leiding en organisatie: Aktie-Komitee Winkelcentrum
Noord.
Prijzen en premies: Winkeliers Winkelcentrum. Lu-
naparkexploitanten en . . . misschien spontaan uit liet

publiek.

Cii-cuit: Celclusstraat voor het Winkelcentrum.
Grote Lampionnen-optocht met muziek in Zandvoort-
Noord.
Aktte-Komitee Winkelcentrum-Noord.

12.00 tot 22.00 uur

Zondag 15 juni a.s.

14.00 tot 16.00 uur

20.30 uur

naliteit Bus, verklaart, dat hiJ in 1943

gedwongen werd in het Duitse leger

plaats te nemen. Dat hij in Januari
1944 in kontakt kwam met Nederlandse
partisanen en dat van die datum af zijn

ondergronds werk tegen de Duitsers be-
gon. Verder, dat hij in maart 194S in
Zandvoort gelegerd was en in Bentveld
Aart van Dobbenburgh ontmoette, die

hem kort daarop ontwapende.
Hij verklaart dat hil in ruil daarvoor
van Aart van Dobbenburgh burgerkle-
ding ontving en daarvoor wapens uitle-

verde, als patronen, handgranaten, ge-

weren en dergeiyke. Deze wapens heeft
van Dobbenburgh afgeleverd aan de
politie te Zandvoort, namelijk aan agent
van politie WiUy de Kruyff.
Tenslotte verklaar ik, dat Van Dobben-
burgh kontakt had met Anawalüew,
Abdaelli, Bauppow, Emila Dadunasch-
will, allen landgenoten van mij, die met
Van Dobbenburgh en zijn dochter Clau-
di, ondergronds werk verrichtten.

was getekend:
Kolla Mullaew

De Pouffe
Over Gcorgièrs en amusement gespro-
ken, begin 1944 kreeg Zandvoort tot

veler ergernis een weermachtbordeel.
Het was de zogenaamde 'Pouffe' waartoe
een tweetal hulzen aan de Faralleweg
Op de hoek van de Dr. Smitstraat achter
het leegstaande kindertehuis 'Groot
KUkduin' werd ingericht.

De Pouffe bleek bestemd voor de hier

gelegerde Wit Bussen, onze zo bekende
Georgiërs. Er was geen toegang vobr de
Duitse weermacht, uitsluitend de Bus-
sen mochten er naar binnen. Er waren
een twintigtal meisjes, allen chique in

de kleren en het ontbrak hen aan niets.

Het hoofd van deze 'Pouffe' was een
vervaarlijk uitziende dikke matr&ne, die

'Mutti' werd genoemd. BQ haar inkopen
in het dorp was ze altijd vergezeld van
een venijnig uitziende hond, een Pcki-

nees van zeer groot formaat, die Chur-
chill heette, waarschijnlijk, omdat hü
altyd z'n tanden liet zien. Er waren
aparte toegangsdeuren voor de officieren ,

en de manschappen.
In ons archief berust nog altijd een
'knipkaart' voor tien bezoeken, een —

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol.
Dr. B. Bouman, KonlnglmieWeg 34,

Zandvoort, tel. 5600

Verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt vla de te-

lefoonnumraprs van de huisartsen; An-
derson 2058. Drenth 33SS, Fllerlnga 2181

en Zwerver 2499.

Tandarts: tel. 023-313233.

Wijkverpleging: zaterdag 31 mei en zon-

dag 1 juni: zuster C. Havers, Gasthuis-

hofje 27, tel. 2791.

Apotheek: van vrijdagavond 30 mei half

zes tot vrijdagavond 6 Juni half zes: De
Zeestraat Apotheek, N. van Berkel, Zee-

straat 71, tel. 3U/3.

Voor patiënten, die niet over een eigen

vervoermiddel beschikken, is na overleg

met de Inspekteur van de Volksgezond-
heid voor de geneesmiddelen in Noord
Holland een speciale legeliug getroffen,

die door de behandelende arts zal wor-
den uitgelegd.

Verloskundige! mevr. Chr. Oudshoorn,
Llnnaeusstraat 3, flat 2, tel. 4437.

Hulpdienst: tel. 023-243340.

Dierenaris: bU afwezigheid van de ge-

wenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst te Haar-
lem, tel. 023-313233.

Storingsdienst gasbedrijf: tel. 3737, ook
buiten kantooruren.
Politic: 3043.

Brandweer: tel. 2000. ,

F /AT
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON «580

Postduivenvereniging

Pleines
ZANDVOORT — Uitslag wedvlucht
Complegne op zondag 25 mei. Afstand
350 kilometer. Los 6 uur met N.O. wind
Aankomst eerste duif 11.40 uur.

C. V. Egmond l 9 11 17; H. Lansdorp 2,

H. Terol 3 8; E. v. d. Meulen 4 12; Gebr.

Driehulzen 5 6 10 14 16 18; J. Fransen 7

19; A, Loos 13; P. La Grouw 15; R. Sin-

nege 20.

Kolla Mullaew

hoe bestaat het — 'oranje' kaart, waar-
op nog twee knippen waren overgeble-

ven. De heb er nóóit gebruik van ge-

maakt, hetgeen uiteraard ook niet kon,

maar kreeg het ding van een hiwoon-
ster, die het geval op het Stationsplein

gevonden had.
C. Kuyper sr.

AmnestY International
ZANDVOORT — Onder de leus Marok-
ko, land van contrasten: honderden toe-

risten, duizenden politieke gevangenen
zal Amnesty International — organisa-

tie voor de vrijheid van meningsuiting —
van 25 mei tot 9 Juli uw aller mrdewer-
Icing vragen om de vrijlating te bewerk-
stelligen van mensen in Marokko die ge-

vangen genomen zijn omdat zij het niet

eens zijn met de huidige regering. Ter
gelegenheid van de verjaardag van Has-
san 11, alleenheerser van Marokko op 9

Juli vraagt Amnesty International vrijla-

ting van deze gevangenen. Ook onder
Marokkaanse buitenlandse wcrl-Jiemers

is het regiem van Marokko aktiet d.m.v.

de 'Amicale', een groepering waar elke

Marokkaanse buitenlandse werknemers
vrijheid hem lief is

openbare

bibliotheek

ZANDVOORT
Nieuwe projekten

In verband met de snelle groei en ont-

wikkeling van het bibliotheekwerk in

Zandvoort ziin er in do laatste maanden
enkele meuwe Rrojekten gerealiseerd.

1. In de eerste plaats is er de Grote Let-

terbibliotheek, waarin vrijwel alle tot^nu

nu toe verschenen boeken in deze série

zijn aangeschaft. Een regelmatige aan-

vulling op het nu bestaande bezit ligt

uiteraard in de bedoeling. Speciaal voor

oudere lezers maar ook voor slechtzien-

den is dit de ideale manier om te blijven

lezen en de geest aktlef te houden.

2. De in oktober 1974 gestichte Witte

Boekenkast blijkt een succes te ziJn. De
bedoeling hiervan is dat ieder die poc-

kets In zijn bezit heeft, welke na gelezen

te zijn lot 'dood' bezit zijn gedegradeerd,

deze in de bibliotheek kan afgeven. ZU
worden dan van een sticker voorzien en

In de Witte Boekenkast geplaatst. Men
kan deze boeken gratis, dus bulten het

abonnement, meenemen en na lezing al

of niet terugzetten. Het succes blijkt uit

het feit dat de lezers regelmatig boeken

hiervoor bijdragen. Dit is wel noodzake-

lijk, gezien het intensieve gebruik dat

van de kast wordt gemaakt.

3. In voorbereiding is de Puzzeltheek, die

hopeltik vóór het eind van de zomer van

start kan gaan. Br zal waarschiinlUk

met ca. 25 puzzels worden begonnen. De
uitlening van puzzels woidt wel geregis-

treerd maar kan eveneens bulten bet

abonnement plaats vinden, zy is echter

uitsluitend voor leden-lezers van de bi-

bUotheek (dit in tegenstelling tot de

Witte Boeken). In enkele plaatsen in

Nederland wordt reeds met een puzzel-

theek gewerkt en men heeft daar een

entliouslast onthaal gekonstateerd.

4. de komplete serie Reisgidsen van de

ANWB is In opbouw. 2o spoedig moge-

lijk wordt .ook dit bezit gekompleteerd

met de nieuwste uitgaven.

Stijgende uillening

Het aantal uitleningen van de openbare

bibliotheek zandvoort Is over het eerste

kwartaal V.an dit Jaar beduidend geste-

gen vergeleken met vorig Jaar en over

dezelfde periode n.I. met ruim 3000 (van

23170 lot 26230) . In april steeg het aan-
tal uitleningen weer, nu met ruim 1600

tvan 7200 — april '74 — tot 8830).

De bibliotheek is in Zandvoort de kul-

turele instelling met de meeste leden.

Sinds april .waien er welgeteld 2393. Bo-
vendien zijn er dit voorjaar tot aan half

mei reeds ?.2 badgasten ingeschreven,

voor een abonnement dat drie maanden
geldig is en uiteraard kan worden ver-

lengd.

Bestuurlijke yaken

Aan het bestuur van de Openbare Bl-

bliatheek Zandvoort is voorgesteld, de
heer W. J. Grol Jr., dlrekteur van de
ABN, tot lid en penninföieester te be-

noemen. Overigens bestaat het bestlilir

momenteel uit de volgencfe leden t.w.

(dagelijks bestuur) : de heer J. O. Wijn-
beek (voorzitter), de heer G. H. Kune-
man (sekretaris), de heer J. Ramkema
(vice voorzitter), en algemeeil lïgstuur:

mevr. A. H, Joustra-Brokmeler, mtvr, M.
Nedcrlof-Scheffer, mevr. C. Schram,
mevr. J. Smit-Joiikei-goiiw. mevr. E. E.

van Toor-de Bruin en de heer G. J.

TebbBBhof.

Door de Amicale kunnen deze gastarbei-

ders bü vakantie in Marokko vastgehou-
den worden b.v. omdat ziJ in Nederland
lid van een vakbond zijn. Helpt U mee
deze politieke gevangenen — gevange-
nen vanwege hun mening! — de vrijheid

te geven? Schrijft ü dan in mei en Juni

brieven of kaarten aan: Sa Majcsté Ie

Bol Hassan II du Maroc; Rabat; Ma-
roc of: M. Abderrazak Mekoubr, am-
bassadeur du Royaume de Maroc; p/a
Marokkaans Consulaat, Calandstraat 62,

Rotterdam (portokosten: luchtpostlirief

50 et., kaart 40 et.).

Daarnaast doet Amnesty International

een zeer dringend beroep op U allen om

,

te sclinjven aan de Russische autoritei-

ten en aan te drh.gen op vrijlating van
twee Russische Amnesty leden, dr. Sergei

A. Kovalyov, bloloog en dr. Andrei N.
Tverdokhlebov, natuurkundige. Beide
z(Jn gevangen genomen vanwege hun
werkzaamheden voor Amnesty Interna-

tional, werkzaamlieden die zij meenden
te moetpn doen uit bezorgdheid over de
'rechten van de mens' overal in de we-
reld.

Uw brieven en kaarten zijn op dit mo-
ment hard nodig: schrijft U naar
The chairman oi the Suprème Soviet of

the USSR, the honourable Nlkolal V.

Podgorny; Kremlm: USSR, Moscow.
oi : iieoiüd Brezlmev, Generai Secretary

ot tlie Central Committee ot the CPSU

;

Staraya pi. 4; Moscow, USSR.
ol: 'ine cnauman ol the Council of Mi-
nisters, the honouraole Alcksei Kosygin;
Kremluie Moscow, UsaSU. (porto, briel

bü et. kaart 40 et.).

Voor méér informatie, adressen en voor-

beelden van brieven en kaarten kunt U
terecht bij de leden van dö werkgroep
Zandvoort van Amnesiy-Inteinatlonai:
Jeimy Havers, Gastiiuisholje 27, tel.

2'i91; Evert v. d. Meue, div Giekestraat

36 r, tel. 6457; Walter Schüller, Lo-

rontzstraat 431, tel. 6935.

Geldelijke stemi kunt u kwijt bil de Alg.

Bank Nederland, rek. nr. 56,57.10.451

postgiro ABN: 9711.

U heeft het recht voor andersmans rech-

ten op te komen . .

.

Namens de werkgroep Zandvoort

Jenny Havers.

Microvoetbal
DONDERDAG 29 MEI
2B Sporting OSS-Handbal, 19 uur
2A Sportsch. Buohel-Lotus, 19.50 uur
IA Snoopy-Luiten, 20.40 uur
2C NRM-Chln-Chln, 21.30 uur
2C REA-Sandevoerde, 22 20 uur

VRIJDAG 30 MEI

2B Duysterghast-Plumbers, 19 uur
IB Kopertjes-Rlnko, 19.50 uur
2A Aleichem Boys-Raadhuis, 20.40 Uur
IA Beursbengels-PoUtie, 21.30 uur
IA Spörtlng Club-Renout, 22.20 uur

ZATERDAG 31 MEI
2C TZB-NMB, 10 uur
2B DVS Ill-Colpltt, 10.50 uur
2A Nutsspaarbank-Lotus, 11.40 uur
IA Snoopy-Riemersma, 12.30 uur
2A Bouwes-Postiljon, 13.20 uur
2B RcpiOX-Sporting OSS, 14.10 UUr

MAANDAG Z JUNI
2B Reprox-Polltle II, 19 uur
2A BouWes-Raadhuis, 19.50 uur
2A Aleichem Boys-Sportsch. Buchel,
20.40 uur
IA Beursbengels-Luiten, 21 30 uur
2C TZB-Clün-Chln, 22.20 UUr

DINSDAG 3 JUNI
2A Lotus-Postiljon, 19 uur
2A tJutsspanibnnk-Steeginan, 19 50 uur
2C NMB-Silnde\-oerde. 20.40 uur
2C Schnrrekoppen-BEA, 21 30 uur
20 NRM-Lu,vks, 22 20 uiu-

Woensdag 4 en donderdag fi juni

Kruisfinales ic divisie en fliiiilc-poulc-

wcdstrilden 2c divisie.

VRMDAG 6 JUNI

Finales beide divisies en wcdstiljden om
de derde plftats.

Met oog en oor

de badplaats door
Goede vangsl

De Zandvoortse recherche arresteer-

de eind vorige week een tneetal Duit-

sers, die in onze gemeente een land-

genoot hadden neergeslagen en be-

roofd van een fiks bedrag.

BiJ het verhoor in het politiebureau

bleek dat een van hen kort geleden

in ziJn geboorteland een prostitué

had mishandeld, aan de gevolgen

waarvan de vrouw was overleden. De
Duitse recherche kwam over naar

Zandvoort en was dolgelukkig met

deze aanhouding en bekentenis. De
dader was er nog niet van op de

hoogte, dat de vrouw was gestorven

en in Duitsland had men niet de

minste aanwijzing in welke richting

naar de dader moest worden gezocht

zodat onze Zandvoortse recherche

met deze aanhouding wel een bijzon-

der goede beurt maakte.

De man had blijkbaar wroeging ge-

kregen van zijn daad, want hy ver-

telde, dat hiJ met de vrouw ruzie had
gekregen over de prijs en haar toen

met een stuk glas de bulk had open-
gehaald. Het tweetal is thans in het

huls van bewaring in Haarlem. Na
het uitzitten van hun straf zal de da-

der van de moordaanslag zich in

Duitsland moeten verantwoorden voor

zijn daad. HU zal voorlopig wel niet

in de gemeenschap teiugkeren.

Duivenplaag
Van een bewoner van de Burgemees-
ter van Alphenstraat ontving ik het

volgende schrijven: 'Naar aanleiding

van uw rubriek 'Met oog en oor de
badplaats door* in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 22 mei in het bijzon-

der het onderdeel 'Duivcnvanger' stel

van Laar. Een programma van op-

gewekte kinderliedjes is samengesteld

en verschillende jeugdige solisten

zullen optreden. Bovendien wist het

bestuur de medewerking te verkrij-

gen van het bekende duo van rad:o

en televisie: 'Bas en Barbia' en het

zal ongetwyfeld een genoegen zijn,

hen beiden nu eens echt te kunnen
beluisteien.

In het aantrekken van medewerking
IS het bestuur tot nu toe altijd ver-

rassend geslaagd. Dit zal ook nu on-
getwijfeld weer het geval zijn. Ik
vraag voor dit belangrijke conceit
giaag uw speciale aandacht. Pio-
giamma's, tevens bewus van toegang
zijn i ƒ3,— nog verkr^gbaar aan de
kerk op de uitvoeringsavond.

Slraatverlicliting

'If'iilljHI

fff
'niih'i

'ifiyii
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ik u in kennis mU met betrekking tot

de toestand van de duiven op 12 fe-

bruari tot de korpschef van politie

te hebben gericht.

Voor zover de gesignaleerde duiven-
vanger geen legale status heeft kan
hem deze alsnog verleend worden.
Aldus een stem 'contra!' Ik geef,

naar aanleiding van dit schrijven
graag toe, dat de duivenplaag in
Zandvoort hier en daar schrikbaren-
de vormen aarmeemt en dat aan de
bestrijding ervan wel iets gedaan
dient te worden. Maar om de dieren
(in de broedtyd) te lokken met voer
en ze dan levend in een plastic zak
te stoppen om ze af te voeren met
onbekende bestemnung, dat gaat me
toch wel wat ai te ver.

Tegen zulk een methode komt alles
in mii in opstand. Overigens is onze
politie terzake reeds doende. Zodra
er voor deze duivenplaag-liestrijdlng
een aanvaardlmre oplossing is ge-
vonden, zou men mij dat berichten.
Tot nu toe blijkt dat nog niet het ge-
val te zijn, doch het op deze w^ze
duiven vangen dient m.i. toch wel te
worden verboden. Ik hoop er binnen-
kort opwekkender berichten over te
kunnen laten horen.

Kinderkoor
Traditiegetrouw zal het Zandvoorts

Christelijk kinderkoor de jaarlijkse

voorjaars-zomerultvocring geven vrU-
dag 30 mei in de Gereformeerde kerk
aan de Emmaweg, aanvangend om 8
uur.

Aan de vleugel zit weer Teke Bijlsma
en het geheel gaat onder leiding van
de nieuwe, energieke dirigent Bert

Zo u neet, bestaan er bü de stichting

'Verlicht Zandvoort', gesteund door
de Federatie 'ilandclsvcreniging-

Hanzc' plannen om te komen tot een
permanente sierverlichting in het
dorpscentrum.
Men heeft daarbij het oog op ouder-
wetse straatlantaarns, de vroegere
gaslantaarns. Een belangstellend le-

zer zond mii een aantal foto's die
aantonen, hoe men deze kwestie in
Parijs heeft opgelost. Hy maakte ze

kort geleden, toen hU daar vertoefde.
Ik moet u eerlijk zeggen, dat het
buitengewoon aantrekkelijk en .sier-

lijk is, al zal het wel een paar duiten
kosten.

Moeilijk wennen
Ik sprak deze w eek een ruim zeventig
jarige Zandvoorler, die zün gelicle

leven in de Noordbuurt had gewoond
en nu enkele maanden geleden moest
verhuizen naar een der woningen in

het Kostveriorenpark, omdat zün
huisje in de Noordbuurt moest wor-
den afgebroken.
Ik had echt te doen met deze man,
want er sprak zulk een heimwee en
verlangen uit naar de buurt, waarin
hy vroeger woonde, dat je er akelig
van werd en woorden van troost,

omdat hy daar nu zo komfortabel
woont, bleken weinig indruk op hem
te maken. Heimwee naar het oude,
met alle daaraan verbonden onge-
makken, bleken by hem de boventoon
te blUven voeren.
'Ik voel 't aan alles' zei hy my teneer
geslagen, 'ik ga daar dood, want Ik
wen er nooit aan.' Zulke gevallen zi)n
er wel meer on dat Is, by alle goede
bedoelingen die er by ons gemeente-
bestuur voorzitten, wel heel erg triest

en naar. Het bewijs alweer, dat men
oude bomen met zo gemakkeiyk kan
overplanten. Kuyper sr.

Gewest Kennemerland

Vergadering
De kommissie van advies en bUstand
voor rekreatie. sport, kuituur en Jeugd-

zaken zal op 30 mei 1975 te 9.30 uur In

het stadhuis van Haarlem in openbare

vergadering bUeenkomen.
De agenda vermeldt de volgende onder-

werpen:

1. Vaststelling vc"slag vergadering d.d.

27 februari 1976.

2. Kennemer KunstUsbaan.

3. ClOS-Overveen.

4. Jeugdsportsubsiüies.

5. Gewesteiyk meerjarenplan voor de

z g. bultensportakkommodatles.

6. Rondvraag.

7. Sluiting.

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren buiten de gemeente:
Diana Catharina. dv Hendrikus Coniells

Oerlemans en Anna Zwemmer; Carina,

dv Arie Schuiten en van Ellzabeth Ma-
ria Dropvat; Darwin Robert. zv Robert
Prederik Molenaar en van Marion Be-
llana de Vos.

Ondertroutüd:
Pleter Shnon van 't Hof en Lllian

Schaefer.

Getrouwd:
Johannes Hendrikus van Boekei en Jaco-

mina Bik; Prltz Alcxander van Bemmel
en Henny Popma; Johannes Hendrikus
NUenhuls en Astrid Hclena Jacoba van
der Molen: Lourons Gerardus Lever en
KItty Catharina IJssellng: Meindcrt van
Vlcrzon en Petron-lla lipdcgrang; Conie-
lls Rcné Boomnnn en Cornelia Marga-
rotha \ax\ dor Werf f: Blsoendnth Knn-
dhni en Gcrnrda Fmnclsca Dolng.

OriTlfdni •

Jnmirtje Scnielns. oud 83 Jaar, gehimd
geneest met Lcendcrt Eduard Willem
Bolk.

NED. HERVORMDE KERK
10 30 uur Ds. C. Mataheru, Bediening

Heilige Doop. Jeugdhuis: 10.30 uur
jeugdkapel.
GEREFORMEERDE KERK
10 en 19 uur H. van Twlllert te Holten.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Zaterdag 19.30 uur en zondag 11 uur vie-

ringen in de St. Agatha. Zondag 9 30 uur
viering In de O. L. Vrouwe Sterre der

Zee.

NED. PROTESTANTEN BOND
10.30 uur: Drs. W. Chr. Smits n.h. Edam.

JEHOVA'S GETUIGEN
Zondagmorgen 9 30-1130 uur: Openbare
byeenkomst In Gemcenscliapshuls, in-

gang Willemstiaat.

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadeie aankondiging Madoerastraat
1, Haailem-Noord, zondag 9.30 en 16 uur,

woensdag 20 uur.

NED. CHR. ROND
Voorlopig geen samenkomsten in huize
'Pnlel'. Nadere inlichtingen tel. 4778.

VOLLE EVANG. GEMEENTE
ledere dinsdag 20 uur samenkomst In
gebouw Biugstraat 15.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zyn als volg;t:

Vrijdag 30 mei 637 — 1*02
Zaterdag 31 mei 7.18 — 19 44
Zondag 1 jimi 8 05 — 20 33

Maandag 2 Juni 9 01 — 21 31

Dinsdag 3 Jiml 10 02 — 22 34

Woensdag 4 Juni 11 06 — 23 39

Donderdag 5 Juni 1213 .

—

Vrildag 6 juni 12 40 — 13.10

Springty 12 juni

DoodtxJ: 4 Juni.

Voor het berekenen van de laagwater-
standeu gelieve men by bovenstaande
uren 8 uiu- en 3 minuten by te tellen.

< ;

',
i
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mmmm 1
Opel Kadett

dekomplete auto. I

DeKadettiseenen al
rijplezïeR

De komforfabeIe,pjit".De ideole
stand van stuurwiel,pookïe en pedalen.
De iochlvrije ventilatie. Het overzichte-

lijke veiligheidsdashboord.De rustige

motor.De wegligging die van geen
wijkenweetDe goed gebouwde Kadett
maakt het rijden weer plezierig.

El
OPEL-BUICK-CHEVROLET,

"vanléntrliéémstedé
Showhai Dreefgarage: Dreef 261 -tel. 281550 Raadhuisstraat 49-65

Aalsmeer: van Lent's Opel-Service, Oosteinderweg 1 1 0, tel. 20990

Zandvoorf: Van Lent's Opel-Service, Kam. Onnesstraat 1 5, tel. 5346
e

I
Zandvoorf: Van Lent's Opel-Service, Kam. Onnesstraat 1 5, tel. 5346 [LEggÜMIMil I

iint«k
Voor betaalbaar en
leuk antlel: zoals:

kasten, kisten, talels,

stoelen, boerenantlek,
leuke verlichtltiB,

Perzische tapUten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bU
ons komen kijken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Jullanalaan 9,

TJithoom.

Tel. 02975-66455 Of
02974-509.

ledere dag geopend van
12.00 tot 18 00 uur, ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.
Dinsdags gesloten.

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMERTAFELS
bladdikte 5 cm droog bout,

scheurt beslist niet.

EIKEN AOMISETS
3 stuks ƒ 195.—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,

125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m, ƒ 295,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12 00 uiu: en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IFEREN.
Wagenweg 144, Haarlem,
teleloon 023-316953.

WIJ MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOB D

Set §i9&cH)ntf$
Alléén

Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwtjl u wacht.
Ook autosleutels

Volgens codenununer !

TEL. 023-280490
Biimsnweg 73, Heemstede
Zaterdag 's middags gesloten

Dit ontzag voor Uw lange

armen hebben wü

OVEKHEMDEN MOUWL. 7

m voorraad. Zelfs het gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat
extra knoopje niet vergeten

is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIEBINGS

heren- en Jimiormode,
HooTdstraat 178, HÜlegom.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

gct fiö0cU|ttri0.

AUéén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-

werend, zakken van 50 Itr.

i: 23 kg, prijzen mcl. BTW
en franco huis.

3 zakken ƒ 15,95 p. zak
5 zakken ƒ 15,45 p. zak
10 zakken ƒ 13,95 p. zak
Grote kortmg op dieren-

voedsel en -benodigdlaeden.

DOGGER
Schinkelkade 14, Amsterdam

tel. 020-717722 en 722516.

\boreenpolitieman
isHaaiiem

bepaald^en 'dooie'stad,

DcMrom heeft Haarlem jou nodig!
Haarlem een dooie

stad? Sprookjes! Voor een
Haarlemse politieman
valt er elke dag opnieuw
heelwat te doen. Heelwat
te beleven.Met mensen
van allerld slag. In allerlei

- vaak onverwachte -

situaties.

In de binnenstad en
de nieuwbouwwijken,
in de stüle Hout en in
levendige winkelstrateuj

op de grote verkeersaders

en de industrieterreinen.

Overal staat de
Haarlemse politieman

Waarom z'n inede-

Haarlemmers van dienst

te zijn. Met de tact en het

overwicht die nodig zijn

om allerlei kleine

problemen tot een
oplossing te brengen.

Maar ook doortastend en

moedig als het gaat om
een confrontatie met de
haide misdaad.

^^*»V|^^^. WVfl-^w. Alles daarover lees

je in de krant „Politie

Perspectief"3 die je thuis

krijgt als je de bon
insmurt. Aarzel niet. Doe
hem vandaag nog op de

bus. Want Haarlem heeft

jou nodig!

POUrjEHAillttJEM

Om in Haarlem
politieman te worden,
moet je dan ook aan heel

wat eisen voldoen. Wie
weet ben jij een van de
weinigen. In dat geval

heeft Haarlem je hard
nodig. Haarlem biedt je

een baan vol afwisseling
die - zelfs al tijdens het

opleidingsjaar - goed
betaald wordt. Een baan
waaraan alle sociale

zekerheden verbonden
zijn.

Bonvoorjou ^

Stuur mij informatiemateriaal, waarin

ik alles kan lezen over salans, toe-

laungseiscn en toekomstmogdijk-

hcdcn,

D Stuur mi) lievermeteen het soUidtatïe-

formulicr.

D Ik ben tussen de 17 en 21 jaarj heb
een MAVO-diploma ofccn daarmee
Kcli|kgesteide opleiding.

D Ik ben tussen de 21 en 28 jaar en heb
(tcnmmste) enige jaren voortgezet

onderwijs.

D Ik ben 1.70 lang (oflanger!) en heb
een goede gezondheid.

N.iam ..^.^_____________
Adres _____^_^_________«.
Plaats

Opleiding^_______________«
Leeftijd

.

Invullen en in gesloten envelop opsturea

aan: de liccr J. J. van der Zwan, Bureau
Personeelsvoorziening Gemeentepolitie,

Binnenhof 19, 's-Gravenliage. CH6-211.7

?f

kostuums

298r

rNTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF
SCHALK & VAN BREEN B.V.,

Lucas Bolsstraat 40, Nieuw Vennep, telef, 02526-3851

vraagt:

CHAUFFEURS
niet groot rijbewijs, voor liinnen- en buitenland.

Tevens Vragen wij : ^

CHAOFFEURiS
mei l<Iein rübew^s, bekend in Amsterdam.

Sollicitaties aan bovengenoemd adres.

VOOR ALLE

KANTOORMATERIALEN

SCHOL
KANTOOR-BOEKHANDEL

Van Ostadeplein 4, Heemstede. Telefoon 385866

J. A. ZWARTER EN ZN.

KOLEN - OLIE HOUTBLOKKEN
HAARDSTELLEN
VONKENSCHERMEN
VOORZET OPEN HAARDEN
GRILLS v/d OPEN HAARD
LOSSE TANGEN EN POKEN
TRIMMER VOOR BLOKKEN

Raaclhuissti'aat 71, Heemstede, tel. 286876.

LET OP JUISTE ADRES
vanuit Heemstede over de CRUQUIUS-
BRUG rechtsaf en dan direkt na 100 mtr,

DE EERSTE WEG LINKS
bij bord industrieterrein Cruquius,
NAAST DE KONGRO.
Spaarneweg 75. Telefoon 023-288151.
Alle dagen geopend van 9.00-17.30 uur.

Ook zaterdag.

Vrijdagavond koopavond van
19.00-21.00 uur.

TAPIJT- en GORDIJNENSHOW
VOOR KENNEMERLAND

Vanwege de grote vraag kochten wij SPECIAAL voor u een unieke
serie Engels BLOEMTAPiJT in een groot aantal prachtige
kleuren en motieven, dit tapijt is 400 cm breed.

Wij leveren u dit tapijt met GRATISj6ndertapijt.

Voor een prijs . . . ongelofelijk ! ! tTat MOET u zien !

!

Voor een

NYLON TAPIJT

kunt u bij ons al terecht

vanaf

49,50
per meter

ALLEEN INDUSTRIETERREIN CRUQUIUS NAAST DE KONGRO SPAARNEWEG 75

PAVEX
heeft voor elk

tapijt een

passend gordijn.

Grote kollektie

vilttegels—
vinyl en coupons

tapijt.



OMAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

«V

zandvoorts
nieuwsb

35e JAARGANG — NO. 23

Uitgave B V Randstad Publicaties,
Aalsmeer, postbus 284.

Kantoor Stationsweg 38, AaUmer,
telefoon 02977-25U1, S iünen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per laar.
Per post ƒ 45,—.

Verschünt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuisplew 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per naa
^antrekkeHjke kontrakttarieven op
jp aanvrage. Ook kombinatletarle-
ren met de overige bladen van BP
Bankrelatie- Rabobank, Aalsmeer,
rek 300169 779
Postrekening 302871.

DONDERDAG 5 JUNI 1975

OP 2 AUGUSTUS IN SPORTFONDSENBAD „DE DUINPAN"

Zandvoort krifst weer
• •

ziin miss-veriiiezm
ZANDVOORT — Na jaren van afwezigheid krijgt de badplaats de
miss-Zandvoort verkiezing terug. Op zaterdagavond 2 augustus zullen
vele schonen uit Zandvoort en wijde omgeving op een plankier boven
het golvenbad van sportfondsenbad 'De Duinpan' dartelen om mee te

dingen naar de zo fel begeerde miss Zandvoort titel. Aan de titel is

een geheel verzorgde veertiendaagse vliegreis verbonden voor twee
personen naar Ierland. Miss Zandvoort 1975 zal worden gekroond
door onze nationale miss Lydia Snippe.

Burgemeester A. Nawijn spelt reservtst

P. Vleeshouwers de tien-jaren medalje
op. Op de achtergrond de heer R. Geij-
sen, die eveiuens de medalje kreeg uit-

gereikt.

Tijdens uitreiking tien-jaren medaljes

Burgemeester Nawijn

prijst reservisten

SPAARNESTAD
Verwarmingsservice

• GAS- EN
OLIESTOOK-
INSTALLATIES

• ONDERHOUD
• OMBOUW OLIE

OP GAS
Tel. 023-310440*
Friese Varjcen-
markt 4 - Haarlem

'Het zwerobadcomplex leent zich bijzon-
der goed voor dit evenement', ?egt de
man die de miss Zandvoort verkiezing
doet herleven Dick Dubois En de pro-
ducer, die veertien Jaar Badio Veronlca
diende kan het weten. Vier maal organi-
seerde htl miss-verkiezlngen In Scheve-
nlngen en voorts was Dlck Dubois de
man van de miss Beneluxverklezing en
was hö op de Kaag om de schoonste te
laten kronen.
Na vier Jaar heeft Dlck Dubois het in
Scheveningen wel gezien en hij zegt:
Sohevenlngen Is een aflopende zaak. De
eerste Jaren had ik twaalfhonderd be-
zoekers, maar het laatste Jaar was dit

aantal teruggelopen tot zevenhonderd.
Zandvoort is daarentegen nog steeds een
opkomende badplaats en ik verwacht
by mooi weer dan ook zeker duizend
bezoekers.'

Miss Holland Lydia Snippe zal op 2
augustus Zandvoorts mooiste kronen.

Majorettegroep

\Taagt meisjes Prachtig objekt

ronlca dj. Frans v d Beek en Johan
Tlmman. Misschien kom<, er b^ de drive-
In nog een orkestje, maar dat moet ik
nog bezien.'

Tom Collii^s dankt de hoge klassering
van Dlck Dubois aan zijn serieuze aan-
pak. 'Het is geen miss-HoUand verkle-

zX.KDVOÓé.T — Vrijdagavond kregen
de heren K, Geilscn en P. Vleeshouwers
de tien-Jarenmedaljes opgespeld van het
korps reserve'gemeentepolitie Zandvoort.
tte handeling werd verricht door bur-
gemeester A. ISawijn, die helde reser-
visten meedeelde, dat ze waren bevor-
derd tot reserve-hoofdagent.
Voorts deelde de bui-gemeester de diplo-
ma's zwemmend redden uit aan de re-
servisten P. Komngsbruggen, A, v. Zant-
voort, C. de Leeuw, A. Glesbergen, E.
Hakhof en hun kommandant M. J. Met-
horst. Als dank voor de in het winter-
seizoen genoten opleiding in sportfond-
senbad 'De Duinpan' werd Zandvoortse
Reddlngs Brigade-lnstrulrteur Tom de
Roode een boekenbon overhandigd.
Burgemeester Nawijn wees op de belang-
njkheid van de diploma's zwemmend
redden, nu de reservisten van tijd tot
tjd pp het strand worden ingezet.

Hobby
Burgemeester Nawijn had niets dan lof
voor de Zandvoortse reservisten en hij
was van memng dat er in Nederland
weinig reserve-korpsen z^Jn die het ni-
veau halen van Zandvoort. 'Het geheim
is dat de Zandvoortse reservist zdch ten

W.A. PREMIE BLIJFT
S 165r- PER JAAR.

AliL-BISKS
v.a. ƒ 375,— per jaar.

voor auto's met nieuwprijs
onder ƒ 8.000,—.

DORSMAN
De Wittstr. 7 — Zandvoort.
Tel. 02507 - 4534, b.g.g. 2775.

„WURF.PRAET"

WUIJ.UM V. d. WIJRFF

Over veertien daege daenewe al-

weer aftelle!

^ volle inzet voor zfln taak. -U hebt uw
reservist zUn als een hobby willen aan-
vaarden. Een bobby, die enorm boeiend
is, want in feite ben je als reservist nooit
uitgestudeerd', aldus biu^emeester Na-
Wijn.
De bijeenkomst in het reservistenhome
op het circuitterrein stond in het kader
van de avond-nachtoefening welke op 21

maart werd gehouden en waarvan de
uitslag nu bekend werd gemaakt.
Uit handen van hun kommandant M J.

Methorst ontvingen de reservisten J. H.
Hoogstraten, P. P. J. Joukes, B. Keur en
W. de Wit de teambeker. Met zevenen-
vijftig punten eindigde dit viertal een
halve punt boven him kollega's C. G.
Harms, J, Heesemans, C. L. de Koster en
J. Koper.
Veel waardering had burgemeester Na-
wijn voor de professionele wlJze waarop
reservist brigadier B. Coenraad de oefe-

ning 'Llmler' had samengesteld, 'üit deze
oefening blDkt maar weer duidelijk op
welk hoog niveau de Zandvoortse re-
servisten staan', aldus Naw:ijn.

Vrijdagavond gaf hoofdlnspekteur van
politie H. Blokland een overzicht van de
oefening waaraan naast de heer Blokland
vele Zandvoortse beroepspolitieambtena-
ren hun medewerking gaven.

Speurhonden
Hoofdlnspekteur-korpschet van politie

J. D. van Maris definieerde de oefening
als een opdracht voor menselijke spem--
honden, die bepaald een füne neus moe-
ten hebhen om alle geschapen moeiiyk-
heden te ontdekken en te omzeilen. De
korpschef was ervan overtuigd, dat de
reservisten veel van de oefening hebben
kunnen opsteken.
De oefening was bedoeld om de reser-
vist kennis te' laten maken "toet de wljze
Waarop de reguliere politie vaak zaken
oplost aan de hand van gegevens uit het
opsporingsblad. Een werkwijze die voor
de reservisten vreemd is, omdat hü die
voor de uitoefening van zijn zomerse
taak nooit nodig heeft.

Voorts had de oefening ten doel, de re-
servist met de neus te drukken op de
noodzaak, dat strafverordenlng ten alle

tüde op de Juiste wOze wordt toegepast
bij 'staande houden,' 'aanhouden' en
'voorgeleiden'.

Een zaak die naar de mening van de
Zandvoortse politie, In de praktijk In de
zomer maar al te vaak kan voorkomen
met onder andere bromfietsdleven. De
oefening bestond uit twee delen. De eer-
ste opdracht betrof het opsporen van
tWee personen, die zich schuldig hadden
gemaakt aan diefstallen van motorvoer-
tiügen. op de Westerduinweg was een
ongeluk geënsceneerd, maar van de
slachtoffers geen spoor en dat maakte
uiteraard, de zaak verdacht, temeer daar
een getuige had gezien, dat de twee be-
stuurders zich uit de voeten hadden ge-
maakt in een achter hen rijdende wa-
gen.
Via het opsporingsblad ontdekt de re-
servist, dat beide voertuigen gestolen
zijn en dat opsporing en aanhouding
verzocht is van een tweetal dieven van
motorvoerttjlgen. Vla natrekkingen biJ

familieleden en omzwervingen in de om-
geving van feandvoort (de reservepolitle

van Haarlem was ook Ingeschakeld)
komt men terecht hü paviljoen 'Zuid'

waar de gezochte personen hun weke-
lijkse klaverJafeaVond houden.
Voor het tweede deel van de oefening

Was een inbraak In de afdeling burger-
zaken In de Schoolstraat geënsceneerd.

De Inbrekers bevonden zich nog in het

Bebouw en het was de taak van de reser-

vist -t>ra • volgens ' het poUtleboekJ& te
werk te gaan.
Op de oefening terugziend kon vrijdag-
avond worden vastgesteld dat oefening
'Limier' (het Franse spe^urder) als zeer
geslaagd mocht worden beschouwd.

Afscheid
Woensdagavond 18 Jmu houden de reser-
visten een filmavond. Op deze avond zal
tevens afscheid worden genomen van de
administrateur van het korps de heer P.
Mulder, die per 1 augustus als chef ad-
ministrateur in dienst treedt te Heer-
hugowaard.

Antiquariaat
ZANDVOORT — Zaterdag 7 Juni ope-
nen Jhim en Els Lamoree in de Kanaal-
weg 3 hun antiquariaat 'De papieren
Waereld'. In het antiquariaat is de ex-
positie Ingericht: Honoré Daumler als
lithograaf.

ZANDVOOET— De Majorettegroep van
de Zandvoortse Muziekkapel heeft onder
haar nieuwe naam, de 'Sea Stars' deel-

genomen aan het Nationale Konkoers
In Heemstede en behaalde in de 3e
Divisie een 3e prijs met 113 pimten.
Momenteel bereidt men zich voor op
een ooncour^ Jn, september, wauirvoor
nog pittkts 'is voorr een aanllil meisjes
van pl.m. 16 Jaar en een lengte van
pl.m. 1.65 m. Zij kuimen zich aanmelden
bi) Gerda Koper of dlnsdagavonds om
7 uur in het Gemeenschapshuis.

Vocalgroup zong

Het plan om Zandvoorts mooiste te kie-
zen werd het vorig jaar gesmeed in het-
zelfde zwembad 'De Duüipan', toen Dick
Dubois met zijn dlsc-jockey Tom Col-
lins een drive-ln hield in het zwembad.
'Ik zei toen tegen 'Wim van der Boom
(direkteur De Dumpan) dat zyn com-
plex een prachtig objekt was om een
miss-verklesdng te houden. 'Wim zag
dit plan dlrekt zttten-en , hij heeft me
zolang aan mUn vestje getrokken en
toen moest Ik wel,* aldus de man die

vijftien Jaar Eudl Carel-shows produ-
ceerde alsmede de eerste serie van éen
van de acht.

Nu Dlck Dubois Ja heeft gezegd zet hij

zich naar zUn zeggen voor honderd pro-
cent in om de verldezlng te doen slagen.

voor bejaarden Happening

ZANDVOORT — Veel succes oogsifc de
Zandvoortse Vocalgroup die vorige -weck

tn het huis in de duinen, toen onder lei-

ding van Frans Cocx een concert werd
gegevtn in een door de hejaardcn vol

bezette rekreaticzaal.

Het koor bleek een graag geziene en ge-
hoorde gast en het waren vooral de mee-
zingers in de vorm van bekende vader-
landse liederen, die de bejaarden een
welkome ontspanning bezorgden. Op de
piano begeleid door Frans Cocx was hel
blokflultspel van de soliste Mailanne Bol
een der hoogtepunten van de zeer ge-
slaagde avond.

Het moet een geweldige happening wor-
den. Presentator is Tom CoUins, die

naar mijn mening de beste presentator
Is. Hij wordt geassisteerd door oud-Ve-

LANGS DE VLOEDLIJIV

Laten wc proberen zó te leven, dat
het als we komen te sterven zelfs

de begrafenisondernemer spijten zal.

(Mark Twaln 1835-1910)

zing en een miss Zandvoort kan dus
niet zoals Lydia Snippe moedtogen naar
een internationale kroon. Het is eenma-
lig, maar daarom mag het in Zandvoort
nog geen spelletje worden, maar daair-
voor ben ik trouwens te serieus'
Tom CoUlns is ook zo Iemand HiJ weet
dat er meisjes meedoen, die van nervo-
siteit staan te beven over hun hele li-

chaam Tom zal deze meisjes nooit in
de malhig nemen. HjJ stelt ze Juist op
hun gemak en dat vind ik erg fjjn.'

Niet zonder trotï vertelt Dick Dubois,
dat Lydia Snippe het vorig Jaar by zyn
miss-Scheveningenverkleztog als tweede
uit de bus kwam

Jaarlijks evenement
Als de miss Zandvoort verkiezing net
zo'n sukscs wordt als de drive-to shows,
die Dlck twaalf Jaar geleden in Neder-
land in het Amsterdamse Krasnapolsky
tijdens het oranjebal introduceerde ('Ik

had twee boxen van vjjftlg Watt neer-
gezet en zei tegen een van mxjn mede-
werkers, ga er maar wat mee doen'),
dan zal elk jaar de mooiste miss in

Zandvoort worden gekozen.
Met de drive-ta had Dick het al snel
gezien Dat was het waarmee hij door
het land wilde. 'De eerste zes Jaar had-
den we geen konkurrentie, want ik had
het alleenrecht, maar na die periode
hebben de zuilen de drive-in nageaapt.
Dat neemt echter niet weg dat mijn
shows het nog goed doen in het land,'

aldus Dick Dubois die in Zandvoort niet
bevreecd is voor konkurrentie want zo
zegt hil 'Ik heb een enorme ervaring in
het organiseren van mlss-verkieztngen
en die ervaring heb Je toch nodig om de
zaak serieus te kunnen aanpakken.'

Vrouwelijk schoon dat wil meedoen aan
de miss ZandvonrtTerkiezing kan zich
opgeven bU de dlrektle" van Sporlfond-
senbad 'De Duinpan', Vondellaan 57 te

Zandvoort. Uitdrukkelijk wordt gesteld,

dat men niet in Zandvoort woonachtig
hoeft te zijn. Wel moeten in de brief

leeftijd en maten staan vermeld, terwijl

een recente pasfoto bijgesloten dient te

worden.

Ter gelegenheid van de mlss-verklezlng
wordt op 2 en 3 augustus in 'De Duin-
pan' de negenlandenwedstrijd schoon-
springen voor de Jeugd gehouden. Deel-
nemende landen zijn: Amerika, Belgié,

West Duitsland, Engeland, Luxemburg,
Noorwegen, Z^wltserland en Nederland.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

H.W.GOSTER Qjjj
Makelaar o.g. IliË^M

Burg. EngelbertBStraat 11,
Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT ot WONING.

Taxaties
Assnrantiën

Hypotheken

BoekvandeMaand:
liivierenland. door Jan van de Kata Flant, dier en mens in het gebied van Kijn, Maas, Waal en IJssel

iljn de ondePKetpen van dit prachtig verzorgde boek, vol kleurrijke foto's. Ontdek hoeveel
moois ei nog valt te beleven m ons kikkerjandje.

Niemand die milieu en natuurschooa ter harte
gaan mag Rivierenland missen.

Nikf.13,50.
Bij

Na Sjulit 23,50.

verrukkelijke fondue- en
dipsauzen uft eigen keuken.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd In het
waterdichl maken van

woningen en flat

Tel. 02507-S08< en «091.

de vré v/h batavo

boekhandel
kantoorboekhandel

zandvoortselaan 147, heemstede, telefoon 281960 en 281375.

rr

/i>

„RISTORANTE ITALIANO PIZZERIA"

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOmVES PASSAGE 2-4 — TELEFOON G785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna - Spaghetti - Canneloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Marlo Martino - Enzo Santoro.

Bezoekt u ook eens Visspcciciliteitcnrestaurant

„DE MEERPAAL }?

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maltre de Cuisine B. L. Rocsen.

MODES

EEN KLASSE APART!

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

centrale yerwarming

,JECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Paradijsweg 4 - Tel. 7147 of 3270.

Leer _
uRiegesi
nog deze zomer
Maak nu geheel vrijblijvendeen proefles voor70,"
[Ook voortgcrettc opleidingen IT TwiruaitnqenAeroLvittfn nnol

airborne vlieqschool

M

1

Postbus 75007/ Schiphol-oost
Tel 020-fl5713a

Postbus 818 Hilversum
Tel 02157-201/789 j^
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Na een kortstondige ziekte 5s van ons heen-
gegaan mijn mnig geliefde man, onze lieve
pappa, zoon, schoonEoon, broer, zwager en oom

Leo van Toornburg

op de leeftijd van 31 jaar.

Tliea van Toomburg-Staats
Ingnd
Elles

en verdere familie

-Zandvoort, 28 mei 1975.

Brederodestraat 71.

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Op 3 juni 1975 oveileed onze lieve OMA, Moe-
der, Behuwd- en Giootmoeder

Maria van den Berg
;

weduwe van Willem Schouten
. op de leeftijd van bijna 85 jaar.

Alphen a/d Rijn:

W.M.M de Haan-Schouten
: W. Tj. de Haan

M. Molema-de Haan
en kinderen

Zandvoort:
W. Schouten
Tj. Schouten-Weima
W. A. E. Schouten
P. J. M Schouten

' Zandvooit
'. Corr adres: Zandvoortselaan 153.

; De overledene is opgebaard m het Huis m de
I Duinen, Herm Heyermansweg 1, Zandvoort,
; vertrek aldaar i: 9.30 uur.

." De begrafenis zal plaatsvinden op vrydag
; 6 juni op de Algemene Begraafplaats te Zand-
, voort.

ART.41S03
59S5

Helioform.
Zomerenpasvorm
onderdeknie..

„»™ Bij wie?-

SCHOENBOETIEK

HARMS
i: Diaconiehuisstraat 5A

(zijstraat Haltestraat), Zandvoort.
Altijd een voordelige aanbieding.

bar^dancing

(v/]i Pelrovitch)

Kerkstraat 10— Zandvoort

De bar waar jeans en blazers dkaar ont'

moeten in een swinging; omgeving.

De bar met getveldige mvziek zonder
muziekgeiveld.

De bar die een traditie voortzet op het
gebied van amusement.

De bar waar u thuis bent ah u uit bent.

HEB JE ER LAST VAN?
MOET JE KRABBEN

Maar . . . niet bij mos,
schiiumel, slakicen, mieren,
rupsen, onkruid enz.
Want daarvoor is er een
andere remedie !

Die vindt n bij

„V. d. MEY"
BLOEMENHUIS
J. BïiUïS
Haltestraat 65 • Zandvoort

Oe specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Wij Versieren uw weekend óók nOK met
een leuli bloemetje <

EITUn
wonïngbouwverenfgfng

eendracht maakt macht

Voor leden komen beschikbaar:

de FtATWONING KEESOMSTRAAT 339,
bestaande uit: woonkamer — 3 slaapka-
mers — douche en blokverwarmlng.
Huurprijs ƒ 333,10 per maand.

de FtATWONING KEESOMSTRAAT 519,
bestaande uit: woonkamer — 3 slaapka-
mers, douche en blokverwanning.
Huurprijs ƒ 333,10 per maand.

de FLATWONING lORENTZSTRAAT 519,
bestaande uit: woonkamer — 3 slarapka-
mers — douche en blokverwaxming.
Huurprijs ƒ 368,80 per maand.

Bovenstaande huren zijn met inbegrip van de
huurverhoging per 1 juli 1975.

i. de GARAGE KEESOMSTRAAT 109A.
Huurprys ƒ 40,— per maand.

Voor deze garage hebben de bewoners van het
betreffende blok voorrang bij toewijzing.

5. de GARAGE KEESOMSTRAAT V.
Huurprijs ƒ 40,— per maand.

De toewyzlng van de -woningen geschiedt op r»ng-
nununer Het bestuur verstrekt een beretdvorltlBrlng
De beoordeling voor het verkrijgen ven een woonver-
gninnlng berust bt) Burgemeester en Wethouders Het
Inkomen van bet gezinshoofd Is medebepalend Lvjn. de
hoogte van de maandhuur
Inschrijving vóór 10 Juni as 19 uur, aan het lumtoor
van de vereniging Noorderstraat 1, onder vennelding
van rangnummer.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst don-
derdag 1 Juni as om 2 uur In het gevelkastje Noor-
derstraat 1 worden gepubliceerd

Gr 2yi DOiMtfi^ KeoMMffly biQirtn et tMMV0MbWifs,dn
t8daiMa«n<togieZ»n<<>worthoptn,iabMd«n,«l»t)mUiwar
60nsteQenzit. DanzithethOn nl. méé, ofiKtotM lioliwinsit
nMtkunnenwOdanaanhunfavariaM^Ml.

_

Ën ort 89es ondtf één dolc loyile ipeelnMiilHiiMUlBi Mrm
0n9eNi0e zitjes, itMt sporiiovB m cuSnein utaM^kvnogiK^
Iwdan naar raap, ovafdelct sMmbad annaK aawMu of hut
fMotamaReatauram-hoogbeiiandaflolvw»»—r hattiala
nMitmtJ, induaiaf vrtdaBSMmd an xondagmiddaa. *m
dsndifldja drint ... AVemaal atinctiaa, waar het
wakarin Naden MicMin«m:liaB07'2144

BOmUNG-CEMHüRI
6en X96 wn pfkMifiJiiit<. y^

OÖ
Woeker met minuten en u zult uren overhouden.

DARWIN (1809-1882)

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 ~ TELEFOON 33 07

b<i de KostTerlorenstraat.

Zorgt ervoor dat u, dank zU 2^Jn precisie-
uurwerken, van elke minuut opaan kunt. Dat u er
uren aan kunt overhouden ligt niet aan hem,

maar aan u.

Komt u maar eens kijken in zi}n showroom.

't Is een belevenis! Eigen reparatle-atdeUng met
electronische apparatuur.

t0*0m

Jong xakengezin zoekt

WOONRUIMTE
in Zandvoort.

Eventueel ruiling met ruime S-kamenvonlng
Amsterdam Nw. Zuid mogelijlc.

Telefoon 02507-2392.

Zaterdag 7 juni opent HET ANTIQUARIAAT

„DE PAPIEREN WERELD"
met de expositie

HONORÊ DAÜMIEB ALS LITHOGRAAF
Kanaalweg 3— Zijstraat Haltestraat,

Zandvoort, telefoon 6053.

BLACK EN DECKER

TUIN- EN

HANDGEREEDSCHAP
veer praetische mensen.

J.H.VERMEIJSB.V.
v/h ICort's IJzerhandel,

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204.

GEMEENTE ZANDVOORT

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort brengt ter openbare kennis, dat de
hieronder genoemde besluiten van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland tot goedkeuring van de daarbij vermelde besluiten tot vast-
stelling en wijziging van bestemmingsplannen cq. voorschriften on-
herroepelijk zijn geworden.

Raadsbesluit
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DEKAASHOEK
500 gr. JONGE KAAS voor . . . 3.50

500 gram heerlijk*

JON BELEGEN voor 3,95

PAKJE ROOMBOTER voor . . . 1,79

500 gr. BOEREBOTER voor . . . 3.99

HALTESTRAAT 38

HEEFT DEZEWEEK VOOR U
Heerlijke VERSE EIEREN
10 voor 1,25

10 voor 1.49

200 gr. ROOKWORST voor . . . 1,20

200 gr. LEVERWORST voor . . . 1.30

Ook hebben wij heerlijke PATé
SOORTEN voor u.

TELEFOON SOOO
TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

Dames Coiffures Ria Brouwer
(Lady M)

De gehele week geopend, vrijdags tot 21 uur,

vraagt:

part-time KAPPER

of KAPSTER
2 a 3 dagen per week.

Passage 10, tel. 7018. Privé na 16.00 uur 2221.

STENCILWERK

J. SUTSMA
van Lennepweg 75

FOTO LITHO DROMMEL B.V.

vraagt voor 20 spoedig mogelijk een

TELEFONISTE/RECEPTIONISTE
met MAVO-opleiding.

Sol. Flemingstraat 100. Tel. 02507-3046.

Gevraagd op klein kantoor te

Zandvoort
voor enkele uren per week
(eventueel 's avonds)

boekliouder
Zijn taak zal bestaan uit liet bijhouden
van de boekhouding, het malcen van

kwartaalo^errlchteaen-controle op epn
huuradministratie.

Br. onder nr. 550 bur. van dit blad.

ALLE
LOODGIETERWERKEN

OAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 61 - 71 58

Snellere service door
mobilofoon

h

REHEHOYTINK SPEELGOED
vraagt:

2 part-time krachten

(vrouwelijk)

Aanmeldingen telefonisch 02274-2878.

TEKOOPGEVRUGD:

LEUK HUISJE
voor a.s. echtpaar, van ƒ 40.000,— tot ƒ 50 000,-

Telefoon 023-240286.

BERNINA

NAAIMACHINES

Het Zwitserse topprodnkt
met garantie en service
onder controle van de Alg.
Ver. van naaimachine-
handplareu

NIEUW AANGEKOMEN
GROTE COUPONS
ZOMERSTOF.
STOFFENHVIS BROMET,
Vinkenstraat 30.

Geopend: maandag, dins-

dag, vrijdag van 10 tot 12

en van 2 tot 4 uur.

Wie wil zijn huis in Zand-
voort ruilen voor 4 Itamer-

flat in Haarlem.
Op gezeUig punt
Br ond. nr. 545 iDur. van dit

blad.

Te koop :

PUCH BROIVIFIETS
(rood), mod. Steyr
Daunlcr met verzekering.

Te bevr Burg. Beeckman-
straat 4

Gevraagd:

65+
op klein kantoor te Zand-
voort voor het bUliouden

van de boekhouding.
Enkele uren per week

Br ond. nr 551 bur van dit

blad.

VEIUNGGEBOUW

De Wiffe Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen dagelijlcs weer nette

goederen worden Ingebracht

ot afgehaald

Sousterrain De Witte Zwaan

Dorpsplein 2 - Tel. 2164 of

3713. Privé na 6 uur 6658.

Veiiingdirebtie

Pa. Waterdrinker.

HONDENKAPSAI-ON
BENéE SCBBAMM
Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,
oorbehandeling, voet-
behandeling etc.

Wilt u svp. tUdig
afspreken?

Hondenspecialist sinds 1955

Troelstrastr. 7, tel. 4999.

CHBISTIEN
VEBSTEEGE-THIEI.E1VIAN
Flemingstr. 146, tel 5185.

Medisch gedipl. pedicure

van het EUsabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huis.

B^] geen gehoor bellen na
19.00 uur.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WU VERHUREN:
bedden, ledikanten, dekens,

tafels, stoelen, glaswerk,

porcelein enz voor elke

gelegenheid!

Ook verhoor van leuke en
praktlscbe hnisbars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

of 3713 Privé na 6 uur 6658

DESSO
'T INTERIEUR,

Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

UW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies van uw
specialist.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15,

telefoon 02507-6975.

Alles voor uw
SLAAPCOMFORT
bt)

KUtK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32,

telefoon 02507-6975.

UW GORDIJNEN MAKEN7
Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6976.

't (kinder) WINKELTJE
heeft fQne kleren voor
kleuters, peuters, teeners

en grote mensen met
kleine maatles.

Baarewer 1-3, tel. 6S80.

zUstraat v. d. Kerkstraat

VOOR UW PRIVê,
VERENIGINOS- EN
HANDELSDRUKWERK
DrukkertI F. ItL v. Deanen
Schoolstraat • Telef. 25n

KUNSTGEBITTEN
SrOEDREPARATIES

J. A, HESSELS
Leldsevaart 82, Haarlem
Telefoon (023) 316092

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. RITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

Naast onze gerenommeerde
woonvitrines worden ook
eiken hoekkasten voor u op
maat gemaakt bU Wete-
rings wandvitrines.

Jan van Vunrenstraat 2,

Nonspeet.

Het hoogtepunt van aw
bruiloft 18 een gedicht van
FIGARO, onvergetelijk als

uw trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat Z,

Nunspeet.

VERHUIZINGEN
A. J. Behage & Zn

Azaleslaan 11, Heemstede
Telefoon 023-286274

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

G. KOL
Schmtengat flat 7. Tel 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Aoto • Brand - Leven

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Big. mevr. B. v. Zandvoort-

EelUnk.

Speeltoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

banen.

AUe soorten spellen.

Grote kenze.

Statioasstraat 16 - Tel 2658

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
Bilderdükstr. 6. Tel. 3796.

Groot en iciein vinden

VAN OER WERFF'a
brood FIJN

!

Gasthulsplehi 3. Tel. 2129

KONTAKTLENZEN

OoV; VOO* U hetft KontftkH. ..

instituut Looman p«ssonde
lenzen in voorr»ad rowel de
convention»!» hard» als de
comfottabe'e zachte ienien

Vraag gratis inltchtingon «n
fold»r of m»ak dlrelcl uw af-

spraak Gratis proefperiode

LOOMAN
H»lttstri»t 5, Z»ndvoort,

02507-21 7<

Alstublieft:

12 tekeningen van Peter

Kent u iemand die zich op

Het Parool wil abonneren

'

Een familielid? Een kennis?

De buren? Stuur ons dan even

onderstaande bon. Sturen wi) u
die map met 12 losbladige repro-

dukties van tekeningen (groot

van Straaten voor u.

formaat : 2 1.K 30 cm') die Peter van

Straaten speciaal voor Het Parool

heeft getekend. Een paar plaatsen

waar hi) en zijn tekenpen zijn

geweest: Albert Cuypstraat,
,

Purmcrend, het IJ, Damrak,
Muidecblot en Bijlmermeer.

Alstublieft:
een abonnee voor Het Parool

Geef mij maar Het Parool. En ik krijg de tekeningen.

naam nieuwe abonnee naam aanbrenger

adres

plaats

bank/giro

Betaalt per kwartaal/week (één

van de twee doorstrepen).

adres

plaats

Bon in envelop zonder postzegel

naar: Het Parool,

Antwoordnummer 2470,

Amsterdam. J

TOT f 300.— TERUa
VOOR UW NAAIMACHINE
by aankoop van een nieuwe
naaimaciüne.

Vekoop van alle bekende
merken oa Husqvaina,
Bernina Elna, Lewensteln,

enz.

IZig-zag naaimachines
"va./ 298,—.

D. V. d. MAARL,
Nieuwstraat 13, Nieuw-
Vennep, tel. 02528-2193

Reparatie aan alle merlcen

naaimachines.

ZANDVOORTSE
UITVAARTVERENIGING
Begrafenis . Crematie

Transport

Keesomstraat 61. Tei. 63S1

Zandvoort
Dag en nacht te ontbieden

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten.

Rechtstreeks van fabriek

met garantie Bijzonder lage

prilzen

Martex Bolland BV, Kou-
denhom 32, Haarlem
Telefoon 023-3153 00.

WIJ MAKEN El^K
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR O

Set pisöcUfttti»

AUeën
Sclittgchelstraat 21,

Haarlem, tel. 023-327019.

/" RENAULT 16
Funkttoneel Is ook mooi
Vlakke vloerdoor
voorwlelaandriiving.
Variabele bagageruimte.
Vijf deuren.
Verkrijgbaar In drie veisies
L,TLenTS,

Benzineverbrulkbi/
100 km/uur 1 op 11.6 (L +
TL),1op11.4(TS).

Technisclie gegevens:
L + TL; 1S65 cc -65 DIN
pk -150 km/uur.
TS: 1565 cc -83 DIN pk

-

165 km/uur.
GRATIS: Haal bIJ ons het t« pagina's dikke Renault-boek.
Met foto's In veel kleurendruk. Een Renault loopt langer op een liter.

autobedrijven rinko^
Oranjestraat 2-12 Zandvoort

02507-2323

RENAULT

VOOR AL mV BEHANG-,
T,Vrr- EN SCHILDERWERK

Scbildersbeiirijf

„DE BOET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-56.^5

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparaties
GASGEySEBS - GASHAABDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507-50 12

AUG.v.d.MME
Marisstraat ISa, teleloon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRMF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Heina Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

PAARDENROOKVLEES

100 gram van 1,24 nu ..... .

SLAGERSLEVERWORST

pl.m. 600 gram nu ....... .

HEMA
NU OOK ZONDAGS GEOPEND!

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 11 juni

1.15

2.50

CEMEENTE ZANDVOORT

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort maakt bekend, dat overeenkomstig
artikel 28 lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ingaande
maandag 9 juni 1975 gedurende een maand ter secretarie op het bu-
reau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor een ieder ter in-

zage ligt het besluit d d 28 januan 1975, no 43 van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland houdende gedeeltelijk goedkeuring van het
bestemmingsplan .,1e gedeelte Kostverlorenpark", vastgesteld by
raadsbesluit van 5 maart 1974, no 16

De inspecteur van de ruimtelijke ordening en zij die zich tijdig met
bezwaren tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde Staten hebben
gewend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn bij de Kroon be-
roep instellen

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die bezwaar heeft tegen

de onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten aan een
gedeelte van het plan.

ZANDVOORT, 2 juni 1975

Coll

Z/

De Burgemeester voornoemd,

A. Nawijn

CREMATIES — BEGRAFENISSEN ~ TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 • Bioemendaal • Telefoon 025-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging UiA.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport ~ Crematie

Haarlem, \Vitte Heerenstraat 20 — TeL 31 37 53 - 31 04 57
Zandvoort, Keesomstraat 61 -— Telefoon 53 51

DAG EN WACHTTE ONTBIEDEN.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren-

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12 uur, 1-3 uur

TELEFOON 02507-71M.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voer kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

FAMILIEDRUKWERK IN ZEER GROOT ASSORTIMENT

kunt u aan het kantoor bestellen uit de uitgebreide catalo-

gus. Snelle aflevering

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uwr bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

J
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De Grootste KamTiterrspecialist van N. Holland presenteert u op 1000 m2 alles voor uw Kampeervakantie.
HOOIFDS>?' '/?t:?s Rinco - Esvo - e^ Jamet tenten, 22 modellen. Ook Camp-Let Vouwwagens.

CAMPING-
SPORT
RAADHUISSTRAAT 86-88

HEEMSTEDE
TELEFOON 023-283213

2 PERS. TREKKERSTENT

reeds voor ƒ 69,-

4 PERS BUNG.TENT met uitge

bouwde keuken,
300 gr. doek ƒ 585,—

iililiiiÉl^i

SLAAPZAK met polyester vul-

ling, nog enkele stuks

voor ƒ 29,50

TUINSTOELEN va. ƒ 14,90

60 modellen in div. maten.

CAMPINGSPORT
NU RAADHUISSTRAAT 8tf-88, HEEMSTEDE.

TELEFOON (023)-285215.

VRAAGJE: BESTAAN ER
BOEFJES MET SCKORTJES AAN?

Jawel. Sinds vandaaff halen echte boef.1es hun
egen barbecue- en speelschort bij Boefje ach-
ter de Bavo. In de frisse kleuren. Met de naam
„Boefje" op de voorkant.
Voor de boefjesprijs van 12,50,

Boefje
vrolijke kleertjes voor swingende kleintjes

Achter de Bavo
Oude Groenmarkt 2

hoek Warmoesstraat
Haarlet, tel 325792

mSf^M66/i(f6iyoQi>£ivinjimé&kiti^'6^-

1
Elke werkdagvm
iMlf negen tol Half M
•n ven halt twee tot
hatf zes geopend.
Nu bovendfen oofe
vrijdagavond van
19.00 -21.00 uur.

En zaterdag's van
10.110 -12.00 uur.

U bent welkoffl.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & sCriJbis D.v
De Ridder & Strijbis B.V. DIr. J.M. Strljbls. makelaar en taxateur

onroerende goederen, Adr. Pauwlaen 29 te Heemstede. Teleloon ; 023 - 2SgS50*

m\ V

autobanden
VAKANTieniD^ BANDENTSID!

RADIAAL STAALGORDIL I65x1|<ub

0.a.VCX>f FÖRD'OPEL-AUDl
SE<BeAL»aG(FIRESTONE) iifiS:^'- 80.-1Wm

-"'mm^-

RADIAAL BANOeN
0.3.voor FIWSSO'DATSUN

155x12norm.
BRÓfö^LNETrol

sa;isÉlwvl

PNEUMANr»FUNE BAND" U betend van ladio enTV

145x13«. l."i]^54r^tuTN°^'g?.^«"4siuks200.-

o(oor„EIGEN IMPORT' de laagste prezen in Nederland!!!

^msÊmf:

^imm^s.?' :r:^mm.
metvakanKe? eeist beanen [ 't is beslist nodig9ü gO

BEMiEWC"'^^'^'^^'^) N06 OUDE PRÜS!P%.

netto prijzen • inclusief montage

AMSTELVEEN: Bovenkerkerweg 97. Tel. 02974-623

HOOFDDORP: Kruisweg 869. Tel. 02503-5784

HAARLEM: Papentorenvest 24. Tel. 023-320791

HAARLEM; Leidsevaart 254-260. Tel. 023-325303

LIEBHERR
diepvrieskisten
Leverbaarvan 150 t/m 610 liter inhoud.
Alle modellen zijn voorzien van haag-
mand voor gemakkelijk opbergen en
uitnemen. Kouderegelaar met
thermostaat en een gescheiden vak
voorvoorvriezen.

245 liter

bij:

685,-

SMIT
Binnenweg 22, Heemstede.

filiMinirirn IMmi''ifln'liftT iitTmtm

AALSMEER

COOP. VERENIGING
"VERENIGDE BLOEMENVEILINGEN
AALSMEER" (V.B.A.) G.A.

Gezien de grote toename van onze actdvitdten
• leden vraarom ons gebouwencomplex van
90.000 va2 onlang met niet minder dan
70.000 m2 werd tütgebrdd - is bet
noodzakelijk dat de directie de dagelijkse

leidingvan het veilinggebeuien gaat delegeren
aaneen

BEDRIJFSLEIDER
Deze functionaris krijgttottaakhet coördinerenvan de
-werkzaamheden van alle afdelingen, die direct bü dit
veflinggebeuren betrokken zijn.

.

Deze werkzaamheden worden uilgevoerd doorniim400 man,
verdeeld over een zestal secties.

De man die wij zoeken is rond 40 jaar. Hü heeftbq voorkeur
een hogere en op zijn minst een middelbare opleiding.

Hij bezit uitgesproken managerscapaciteiten en kan dan ook
goed leiding geven en organiseren. Ook aan zün contachiéle
eigenschappen worden hoge eisen gesteld.

Uw sollicitatie wordt gaarne ingewacht bü de Directie:

Coöp. Ver. "Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer" G.A.,
Legmeerdijk 313, Aalsmeer.

tijdelijks pas-plus + STAPELCASSETTES voor de pri)* van 4

nu speciale aanbieding ƒ 52,95
"'.

SCHOL KANTOOR-BOEKHANDEL
Van Ostadeplein 4, Heemstede, telefoon. 285866.

VOOR UW

WEKELIJKSE BLOEMETJE
NAAR

BLOEMEN-
MAGAZIJN //ERICAn

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

^Radiator
Qroenestein
Kam. OnnesstraatSS
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur

EDELHOUT VLOEREN
PARKET in klajssleke modellen, stroken: tegels en lamellen.

TAPIJT wol en Isunstvezels, kamerbreed en tegels.

VlllYL in banen en tegels

LINOLEUM in banen en tegels

ALLE VLOERMATERIALEN
voor de Doe-het-Zelver

Sbowroom-verkoop: Z(ftetraat 96 - Haarlem - Telefoon 310580.

Voor een nieuwe Daf Toor een goede inruilauto
met Bovag garantie

DAF 44 — DAF 46 — DAF 66 — DAF MARATHON
Ook voor: Banden — Ondethontt — Reparatie — Herstellen schade

volgens fabrieksvoorscbriffen.

nAcHPKOOYMANnAc
II U r Brederodestraat 6-10, ZandTOort II U 1"
W0 fH Telefoon 02507-3242. *
OFF. DEALER OFF. DEALER

m MODERNE apotheek voor DIREC?r
gevraagd:

apothekersassistente
voor HELE of HALVE dagen,

tijdelijk of permanent.

Stadion Apotheelc

Olympiapleln 136, tel. 020-760124, Amsterdam.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwl]l u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer I

TEL 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

BIELZEN TAFELS
Wt) maken sse voor u.

9ct l!t09rUjni|«

AUtèn
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-337019.

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAÏSERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uït het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT 01I0R ONS GRATIS EN VAKKUHDIS GELEGD.

Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

DE WITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAUAZIJN, Bennebroekerdijk 205b, Cruquius, Haarlemmermeer,

telefoon 023-283437. Let op juiste adres. NIET afslag Cruquius-lndustrieterreln,
maar voorbü Signode, Ie nieuwe weg links, de middentoods. Croot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vri,)dag koopavond van 7-9 uur.

Haarlem
Kleine Mnutweg U,
telefoon 023-3l3tl0.

's Maandags gesloten.

Haarlem
TesseiRcbadepteIn 8,

. telCfo«n 023-S75674.
's Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 184,

telefoon 02550- 1SI20.

's Maandags gesloten.

BUCIÏN

Uit ontzag voor uw lange

armen hebben wtJ

OVEKHEMUEN MOUWL. 7

m voorraad. Zelfs tiet gehele

hemd Is 10 cm langer dan
normaal, terwUl ook dat

extra Imoupje niet vergeten

ts.

In wit en bovendien 12 mo-
deUeuren.

SPIEBINOS
heren- en junlormode,
Hoofdstraat 178, Hillegom.

L.P.G.-INSTALLATIES

div, merken, o.a,

Bensolandl, Landl Hartog,
Iiovato en Tartarlal.

V.a. ƒ 875,— Incl. B.T.W.
en Inbouw.

Noorderakerweg 160, Am-
sterdam, tel. 020-100509.

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETELAMEBTAFELS
bladdikte 5 cm droog bout,

scheurt beslist niet.

EIKEN MIMISETS
3 stuks ƒ 195,—

BIELZEN TAFELS
van meuw eikehout,

125 X 65 cm ƒ 225.—
rond 1 m. ƒ 325,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IPEBEN.
WE«enweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantlek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, Bljsenbout.

VrUdag tot 31.30 en
zaterdag tot 17.00 uur.

Handgemaakte

eiken meubelen

welke u nog nooit

gezien hebt

want door dgen ontwerpen
enig in Nederland.

Tevens veel antieke leasten,

Usten etc.

Bezoekt onze Oudhollandse
toonkamers.

ANTIEKBOETIEK
HOOGENDOORN

ZUdstraat
Telefoon

65, Aalsmeer.
02977-24429.

Voor reparatie's van alle

merken wasautomateu

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig Is,

tdetoon 023-252760.

Voorrükosten ƒ7,50

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen, Cronjéstraat 62,

Haarïem

J. L M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhoud*»

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

Gevraagd voor direfct:

parttime verkoopster

Liefst met bekendheid in de parfmnerie-
branche.

Parf. Van Dam
Haltestraat 53, Zandvoort. Tel. 02507-3449.
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GENOOTSCHAP OUD-ZANDVOORT KREEG DUIZEND GULDEN

Thoenix' Duysterghast

herrees in Zomerlust
ZANDVOOar — 'ü bent als vereniging

in staat moeiiykheden te overwinnen.

U bent als een phoenix uit de as lier-

rezen.' Na deze woorden luidde I>urge-

meester A. Savrljn onderdagavond de
-vUfde episode in Tan sociëteit 'Duyster-

Chast' door de klepel in beweglni: te

brengen van de klok, die aan een drie-

poot was onffehangen in de nieuire so-

ciëteitsruimte, de Toormalige congres-

zaal van Zomerlust.

Waarom er tüdens da officiële opening

een hoed op de top van driepoot rustte

ijegreep vrijwel niemand. Het was het

hoofddeksel van een soclëteitsUd, die

met veel soosleden, de werklieden van
aannemersbedryt Rlemersma de helpen-

de hand hadden geboden om de soos

tydlg klaar te krügen.
De hoed, die in de haast vergeten was,

was het symbool van de saamhorigheid

en homogeniteit, die Duysterghast na
de hommeles van de afgelopen tyd weer
herkregen had.

Stapelwolken

'Na een glorieuze start In het Badhotel,

waarbü ik terugdenk aan onze geslaag-

de kamavalsfeesten, begonnen de moei-

lijkheden al na de verhuizing naar Kie-

fer, toen -er geklaagd werd over geluids-

overlast. Maar het dieptepunt werd be-

reikt In Rlohe, toen de sociëteit in fi-

nanciële moeilijkheden geraakte,' aldus

praeses de heer J. G. Bisenberger in zün
welkomstwoord.
Maar de moeüökheden waren overwon-

nen en de heer Bisenberger wilde er niet

meer over praten. 'We zUn over alle zee-

ën gegaan. We hebben te maken gehad

met Uevelijke en donderwolken om over

stapelwolken maar niet te spreken,' zo

schetste de praeses de negen sociëtelts-

Jaren.

Met stapelwolken doelde de heer Bisen-

lierger ongetwijfeld op de orkaan die

tegen de kerstdagen van het vorig Jaar

kwam opzetten, nadat hotelexploltant

Leo Duivenvoorde onverwacht de soclë-

teltsboot afhield, terwUl Duysterghast

erop had gerekend een nieuwe haven te

krijgen in de catacomben van hotel

Keur.
Leo Duivenvoorden was donderdagavond
als voorzitter van de handelsvereniging/

Hanze en hotelexploitant op de opening
aanwezig. Niet om, zoals hÖ in ztjn toe-

spraak opmerkte, een verklaring af te

leggen. 'Ik wil er alleen over zeggen, dat

Ik destUds heb gehandeld in het belang
voor Duysterghast en het zakelijk be-

lang van hotel Keur,' aldus Leo Duiven-
voorde die de sociëteit feliciteerde met
de unieke ruimte en de leden de raad
meegaf van Duysterghast weer een so-

ciëteit te maken. Duysterghast praeses

Bisenberger merkte na deze woorden op,

dat alles vergeven en vergeten was. Voor
hem was het allerbelangrijkste, dat er

op deze openingsavond weer tweehon-
derd leden aanwezig waren.

Duizend gulden
Ook burgemeester Nawljn vond het een
vreugdevolle zaak, dat Duysterghast
weer herrezen was. De betekenis van de

sociëteit vond Zandvoorts eerste burger
daarom zo belangrijk, omdat er naast de
Jolijt ook aan het kulturele leven in de
badplaats werd gedacht. Burgemeester
Nawijn kon na deze woorden niet ver-

moeden, dat zlJn woorden zo snel be-
waarheid zouden worden.
De heer Bisenberger overhandigde na-
melijk nog dezelfde avond een envelop
met inhoud van duizend gulden aan de
burgemeester met het verzoek het geld

onmiddellijk een bestemming te geven.

Gelukkige werd bet Genootschap Oud-
Zandvoort, dat bij monde van haar voor-
zitter Chris Wagenaar dit gebaar bij-

zonder op prijs stelde en toezegde het
bedrag te besteden aan de te stichten

oudheidskamer.
Eveneens in het kultiurele teken stond
de expositie van de schilder-graficus

Chris Tonbreeker en de kleurenfoto-
graaf Evert Nlhot, welke werd geopend
door burgemeester A. Nawijn.

Jodokus
Namens het 1 april-komitee bood voor-
zitter Edo van Tetterode Duysterghast
de Jodokus aan. Een beeldje dat werd
onthuld door de supervisor van het ko-
nütee Oer Loogman. Meer gebruikelijk
van het 1 april komitee is het uitreiken
van een Loeres, maar die kon er niet

af, omdat een Loeres nu eenmaal ver-
worven moet worden. 'Maar misschien
lapt Duysterghast dat nog eens een
keer,' aldus Edo van Tetterode, die hoop-
te dat de nieuwe sociëteit een eeuwdg
durend punt zou worden.
Voor Simon Waterdrlnker was dat geen
enkel punt. 'Nu Duysterghast bij ons Is

ingetrokken, zal het ook hier blijven en
de sociëteit zal dus altijd blijven be-
staan,' aldus Simon Waterdrlnker, die

de heer Bisenberger de zilveren sleutel

van de toegangsdeur aan het Gasthuis-

Alcoholcontrole
ZANDVOORT — Tijdens een alcohol-
kontrole, welke In de nacht van zater-
dag op zondag van 22.00 uur tot 3.30 uur
op verschillende plaatsen in het dorp
door de politie van Zandvoort werd ver-
rwlcht is aan twee van de honderdvijf-
enzestig aangehouden automobilisten
een rijverbod opgelegd.

Vijf maal werd de ademtest afgenomen.
Voorts werd proces verbaal opgemaakt
vanwege een onjuiste verlichting en een
gladde band.
Zondag 1 juni werden een vijftien- en
zestienjarige Amsterdammer om twaalf
uur in Heemstede aangehouden in ver-
band met een diefstal van een brom-
fiet?. Het tweetal had de bromfiets in
Zandvoort gestolen en was van de bad-
plaats naar Heemstede achtervolgd door
de bemanning vaö" een surveillerende
Zandvoortse politiewagen.

plein 5 overhandigde met de woorden:
'Draal hem veel open en sluit de deur
nooit voorgoed.'

De expositie van Chris Tonbreeker en
Evert Nlhot duurt tot en met 15 juni

en is op zaterdag en zondag gratis toe-

gankelijk van 14.00-18.00 uur.

Zaterdagavond volgde In sociëteit Duy-
sterghast een groot feest. Bijna 200 per-
sonen waren aanwezig.
Praeses Bisenberger huldigde in één
persoon alle vrijwilligers die in de af-
gelopen weken aan de interne verbou-
wing hebben medegewerkt. Het was
vice-praeses Wim Nederlot die met aller

instemming inderdaad als de ziel van
de werkploeg kan worden beschouwd.
Hem werd als bliJk van dank een ver-

rekijker aangeboden,

laokslag 12 uur nam erelid Peter Kei-
ler het woord, die in een korte toespraak
het ijestuur in het zomietje zette. Zijn

woorden gingen vergezeld van een fles

geestrijk vocht en een ruiker bloemen
voor de vrouwen van de bestuursleden.
Het werd een gezellig feest, dat te vroeg
moest eindigen toen het klokje van ge-
hoorzaamheid sloeg.

Een kwart eeuw

„De Vijverhut"
ZANDVOORT — Op dinsdag 10 Juni

hoopt de heer H. Paap, eigenaar van het

bekende paviljoen 'De Vijverhut' in het

Viivei-park aan de Vondellaan het feit te

herdenken, dat hij 25 Jaar geleden zijn

paviljoen opende. De opening geschiedde

destijds door oud-burgemeester mr. H.

M. van Penema.
Sindsdien Is 'De Vijverhut' mede door

zUn gunstige en fraaie ligging hi deze

bosrijke omgeving tot een begrip gewor-
den biJ badgast en Inwoner.
Er zal gelegenheid zijn tot feliciteren

van 2 tot 8 uur.

Burgemeester A. Nawijn luidt de vijfde episode in «on sociëteit Duysterghast. Op de

acUtergrOTid geëxposeerde werken van Chris Tonbreeker.

Kinderkoor gaf

leuke uitvoerins;

Aula in

gebruik
ZANDVOORT — De aula op de alge-

mene begraafplaats te Zandvoort Is in-

middels in gebruik genomen. In het ge-

bouw kunnen uitvaartdiensten worden
gehouden, welke met gepaste muziek
omlijst kunnen worden. De aula heeft

64 zitplaatsen. In het gebouw bevindt

zich voorts een koffiekamer, een kamer
voor de geestelijke, een kamer voor dra-

gers en tolletaccommodatle.

Het gebouw is ontworpen door architect

W. van Gelderen en gebouwd door aan-
nemer M. Sepers, onder directie van
de dienst van publieke werken van de
gemeente.
Voor het gebruik van de aula l.v.m. be-
grafenissen op deze begraafplaats wordt
geen afzonderlijk tarief geheven.

Nieuwe diensten

Centr. Nederland
HEEMSTEDE — Op 1 juni is een rtieu-

we dienstregeling ingegaan voor de
auiobuslijnen van Centraal Nederland.

In Haarlem en Heemstede komen de
lijnen S, 40, 41 en 42,45 en 46. Belang-
rijke wijzigingen komen er niet iji voor.

ZANDVOORT — In de Gereformeerde

kerk aan de Juilanaweg gaf Zandvoorts

Christelijk kinderkoor vrüdagavond de

jaarl^ksc voorjaars/zoroeruitvocring on-

der leiding van de eerst kort geleden be-

noemde dirigent Bert van Laar, als op-

volger van Pieter de Jong. Er was grote

belangstelling voor dit concert. De kerk

was vrijwel tot de laatste plaats bezet.

In haar welkomstwoord herinnerde me-
vrouw H. de Pater eraan, dat juist deze

dag het koor 19 jaar bestond. De voor-

bereidingen voor de viering van het twin-

tigjarig bestaan volgend jaar zijn reeds

in volle gang. Zü deed daarom een drin-

gend beroep op de jeugd, om het koor te

komen versterken, want men heeft voor

de uitvoering van de bestaande plannen

nog tenminste twintig kinderen méér

nodig, zy verzocht vooral de ouders door

het zenden van, hun kindjren bieraan

medewerking te "Verlenen.
"

Het nu ruim 30 leden tellende koor was

deze avond bijzonder goed op dreef. Het

bleek, dat Bert van Laar door zijn be-

zielende leiding een vaste greep op de

Jeugdige zangertjes gekregen had. Men
zong maatvast, zuiver en enthousiast

verschillende leuke kinderliedjes, terwyi

ook een viertal kinderen zich als solisten

lieten horen.
Van zeer groot belang bleek ook nu weer

het aanvullend spel aan de vleugel door

Teke BlJlsma. die een prachtige onder-

steuning bood aan de zang en door zijn

interessante omlijsting van het geheel

veel bijdroeg aan het algemeen welsla-

gen. Teke Bijlsma, nu reeds jaren bU
uitvoeringen van het koor bieraan ver-

Rhoda Scott speelde in ^Boeddha
ZANDVOORT — Voor een stampvolle
bar-discotheek-dancing 'De Boeddha
Club' zorgde vrijdagavond de virtuoos
op het orgel Rhoda Scott, sinds teen

maand weer op de drums begeleid

door Kees Kranenburg, de oud jum-
ping Jewel, die tien maanden geleden
als voetganger in Amsterdam werd
aangereden door een auto. Cees' beide
benen waren versplinterd en na zes

Jaar moest Rhoda baar drummer voor
een. periode van negen maanden mis-
sen.

Kees voelt zich nu weer zoals hü het
uitdrukte honderd procent oké en dat
was vrijdagavond te merken in de
Boeddha Club.
Rhoda Scott, die naar het lijkt han-
den en voeten te kort komt om zich
op een geweldige manier uit te leven
op het orgel Is van mening, dat Kees
Kranenburg beter speelt dan vroeger,
want 20 redeneert ze 'Kees wil zich
weer waarmaken en daarom doet hij
meer ziJn best dan ooit tevoren. Er zit

meer wilskracht in zijn spel.'

Aan wilskracht toont Hhoda overigens
ook geen gebrek. ZiJ bespeelt het orgel
op een manier, die zowel een openba-
ring Is otn naar te luisteren als om
naar te kijken.

'Waarom ik met miJn blote voeten
de pedalen bespeel? Ach ik deed dat
al als meisje van negen Jaar en eigen-
lijk is het doodnormaal, want Je speelt
toch ook met Je blote vingers en niet
met handschoenen aan?'

250 man
Rhoda, die veelal gewend is om voor
een vijfduizendkoppig publiek te spe-
len (volgende week speelt ze in liet

Canadese Montreal en een week later

in New York) speelde nu voor twee-
honderdvijftig man in de Zandvoortse
Boeddha Club. Bar-danclng exploitant
Llva Lock; 'Ik had een aanvraag voor
meer dan vierhonderd kaarten. Ik
moest helaas een groot aantal teleur-

stellen, want ik kan niet meer dan
tweehonderdvijftig man in mijn zaak
hebben.'
Rhoda Scott vond het geweldig om
voor zo'n kleine groep bewonderaars
op te treden, 'Je bent onder de men-
sen en dat mis Je tUdens grote con-
certen. Bovendien Is het publiek hier

erg dankbaar. In Nederland tref ik

overal enthousiaste mensen,' aldus
Rhoda, die de dag tevoren radio- en
t.v. opnames had gemaakt voor de
TROS.

Drie orgels
Rhoda speelde in de Boeddha Club op
haar twaalf honderd dollar kostende
orgel, dat zU zich speciaal voor haar
tournees In Europa en Afrika heeft
aangeschaft. Daarnaast heeft zij een
orgel voor haar toemees in Amerika,
terwijl zij thuis in New Yersey bil

New York eveneens een dergelijk mu-
ziekinstrument heeft staan.

De ene helft van het Jaar woont ze

in Amerika en de andere helft hi Pa-

rus, waar zij veelvuldig te horen is in

het Olympla-theater. Na haar Ameri-

kaanse trip reist ziJ met Kees Kra-
nenburg af naar de cöte d'azur om
daar aan de Franse kust gedurende

het zomerseizoen op te treden.

Op de vraag hoe het Llva Look gelukt

Is om het duo Scott/Kranenburg üi

Zandvoort te krijgen antwoordt de

bar-exploltant: 'Mijn zaak loopt erg

goed en ik wilde altijd al iets bijzon-

ders voor miJn klanten brengen. Toen
Ik via een kennis bil een platenmaat-
schappij, waar Rhoda Scott, onder
contract staat, deze kans kreeg heb
ik meteen toegehapt.'

Meer stunts

Het blijft niet bij deze ene stunt, want
Llva Lock is van plan om eens in de

drie maanden een bekend artiest in

zijn Boeddha Club te laten optreden.

Wie hü op het oog heeft wil hij nog
niet zeggen. Misschien wordt het een

Franse chansonnier.

bonden, is een welhaast niet meer weg te

denken pianist/organist.

Opnieuw was het bestuur erin geslaagd
— zoals in alle vorige uitvoeringen —
een grote trekpleister aan te trekken

voor de medewerking. Het was het be-

kende radio-televisle-duo Bas en Bar-

bra, dat door ziJn ongekunsteld en zeer

muzikaal optreden aller harten wist te

winnen, zy traden tweemaal op en wis-

ten zowel het koor als de aanwezigen
menigmaal in Iiun optreden te betrek-

ken. Een bijzonder gelukkige keuze, die

het concert op hoog muzikaal niveau

bracht. Met samenzang werd deze bij-

zonder geslaagde avond van een leuke

klnder-uitvoering besloten.

Keukenbrand in

Bouwes Palace
ZANDVOORT — Vrijdagmorgen brak
omstreeks half zes brand uit in de keu-

ken op de negentiende verdieping van
hotel Bouwes Palace. Oorzaak was de
oververhitting van een pan met vet.

Na een half uur was de met groot mate-
rieel uitgerukte Zandvoortse brandweer
het vuur meester. De brand liep geen
gevaar op voor de driehonderd hotel-

gasten. Het vuur richtte een grote rava-

ge aan In de keuken, maar de schade is

inmiddels al weer hersteld. De schade

loopt in de tienduizenden guldens.

BURGERLIJKE,
STANDli

Geboren:
Karen Ellen, dv Hendrik August Hogen-
blrk en van Titlana Ellsabeth Teresia

Maria Letschert.

Geboren buiten de gemeente:

Guy Louis, zv Armand Jean Maria
Dersigni en van Comella Tlieodora Ca-
tharina Koomen,

Ondertrouiod:
Joscph Christian Bekker en WiUy Marie
van de Laarschot.

Gehuwd:
Jan Arend van den Oever en Alida

Gecrtruida Johanna Smits; Hans Cas-

per Raspoort en Jeimifer Joan Malady.

Ouerlcden;
Willem Joliannes Nolet, oud 63 jaar, ge-

huwd met Alida Cornelia Koning.

Overleden buiten de gemeente:
Charles Donkervliet, oud 74 jaar, ge-

huwd met Hcnriette Oeges; Pieter Mo-
lenaar, oud 67 Jaar, gehuwd met Pie-

tcmella Dekker; Leo van Toomburg,
oud 31 jaar, gehuwd met Tlieodora Ma-
ria Staats.

A.C.A.
Nijverheidsstraat 15, Bovenkerk.
Telefoon 020-418276.

Voor:
• HET OPZETTEN EN

BIJHOUDEN VAN UW
ADMINISTRATIE

• HET CONTROLEREN VAN
ADMINISTRATIEVE
GEGEVENS (COMPUTER)

• STATISTISCH WERK
• SORTEER- EN VERGAAR-
WERK

• TYPEWERK

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

Vrijdag e juni 12,40-13,10

Zaterdag 7 Juni 131-13.56

Zondag a juni 2.11-14.35

Maandag 9 juni 2,49-15,16

Dinsdag 10 Juni 3.31-15.W
Woensdag 11 juni 4.10-16.38

Donderdag 12 Juni 4.51-17.16

Vrijdag 13 Juni 5.31-17,56

Sprlngtii: 12 juni. DoodtiJ: 18 Juni.

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bi) bovenstaande
uren 8 um° en 3 minuten bU te tellen.

Met oog en oor

de badplaats door
Bankoverval

Hel gonsde maandagmorgen in ons
dorp enige tijd van geruchten. Er zou
een gewapende overval zün gepleegd
op de Algi'mcne Bank Nederland aan
de Grote Krocht en de daders zouden
door de politie zyn gegrepen.

Het leek er ook inderdaad véél op,

want vóór het gebouw bevonden zich

enkele joiiRelui op bromfietsen, die er

zich zéér verdacht ophielden. Plotse-

ling kwam een politic-auto de stoep

oprijden, enkele agenten sprongen er-

uit en ontwapenden de met (speel-

goed) pistolen gewapende bende,

waarna zi) in de auto werden gela-

den. Toevallig bevond ik mij net in

de buurt en kon het geval dus van
nabil meemaken.

Later vernam ik van de politie, dat

het hier om een namaak overval ging.

De jongelui van de hoog.ste klas had-
den n.1. van het hoofd van de MAVO-
Wlm Gertenbachschool aan de Zand-
voortselaan opdracht gekregen, voor

hot afscheids-schoolfeest het een of

andere spel te verzinnen. De heer

Slnke schoot hier wel midden in de

roos, want het was allemaal even echt

en er werden foto',s van gemaakt, die

als dia's zullen worden vertoond en

vermoedelijk komt er ook nog een
film van. Onze politie was zó enthou-
siast over dit plan, dat ze spontaan
medewerking verleende. Maar een
echte bank-overval is het heus niet

geweest.

ir

Promotie
Onze administrateur bij de olitie-ad-

ministralie, de heer P. J. Mulder is

met in;ang van 1 augustus 1975 be-
noemd tot chef van de afdeling poli-

tie-adminisiratie te Heerhugowaard.

Een mooie promotie, waarmee ik hem
mede namens zeer velen, van harte
geluk wens. De heer Mulder kwam op
1 april 1966 als schrijver bij het
Zandvoortse korps in dienst en wist
door zijn prettig en altyd opgeruimd
humeur zich in brede kring veel

vrienden te maken. Het zal dan ook
stellig heel veel van zün collega's

spijten, dat hij Zandvoort gaat ver-
laten. Ook voor de reservepolitie gaf
hij zich geheel en nooit deed men te-

vergeefs een beroep op hem.

De reservisten gaan hem dan ook als

dank voor 't vele werk dat hij voor de
reservepolitie verrichtte, een af-

scheidsavond aanbieden op woensdag
.

' 18 juni in de kantine van de politie-

post op het circuit. Het officiële af-

scheid van het politiekorps vindt dan
in het politiebureau aan de Hogeweg
op een latere datum plaats. En o ja,

was Piet Mulder ook niet altijd voor-
zitter van de Haarlemse damesvoet-
balclub 'Tlie Haarlem girls'? De
vrouwtjes zullen hem óók wel missen!

Meuiiigsverscliil

Van het VVD-raadslid. mr. A. N. J.

Gicicn, ontving ik het volgende
schrijven: 'Hierbü wil ik reageren op
uw artikel over circussen In uw vaste

rubriek "Met oog en oor de badplaats
door".

Door u wordt gesteld, dat de dressuur

in het circus steunt op de angst van
de dieren, die, geïntimideerd door
stokken en slaag, hun kunstjes zou-

den vertonen. Misschien gaat uw stel-

ling op voor de dresseur in vooraf-

gaande eeuwen, maar voor elke cir-

cusliefhebber is het zonneklaar, dat
sinds Carl Hagenbeck (1887) de
dompteurs weten, dat er met schrik
en vrees bü een dier weinig is te be-
reiken.

Veelal worden er door mensen, die de
dressuur verwerpen, mijns hiziens

echter ai-gumenten gebruikt, die eer-

der op het sentiment werken, dan
terzake ztjn. Een in gevangenschap
levend dier heeft geen voedseldrang.
Als een dier in de vrije natuur steeds
ter plekke zün voedsel zou krijgen,

zou het zich niet verplaatsen. De
kleine hokken zyn daarom nog geen
argument tegen de dressuur. Deze
dressuur biedt voor het in gevangen-
schap levend dier alleen maar voor-
delen. Juist door de dressuur worden
de luiheid en verschijnselen van
geestelijke afstomping, welke mijns
jnziens vooral de diei'cn in een die-

rentuin kenmerken, opgelicven door
koncentralie en drang tot beweging.

Juist in de dressuur vanaf Hagen-
beck zien we een samenwerking tus-

sen mens en dier, waarbij de domp-
teur moet worden gezien als een
"leid-dler".

Vergeet u niet, dat de circusdirecteur

en de dompteur hun geld moeten ver-

dienen met hun beesten. Een groot

bedrag van de gage wordt dan ook
besteed aan de optimale verzorging

van hun dieren. Uw stelling, dat een
leeuw, olifant of tUger in de vrije na-
tuur thuis horen, begrijp ik volko-

men. Alleen vraag Ik mij dan af:

geldt of gold dit niet voor honden,
katten en paarden?

Moge Ik besluiten met een uitspraak
van een circus-directeur, ter illustra-

tie van zijn liefde voor de dieren? Het
is een uitspraak van Sarassani, zü
het met een knipoog naar Schopen-
hauer: "Hoe meer ik de mensen leer

kennen, hoe meer ik van de dieren
houd".'

Er is hier dus wel een duidelük ver-
schil van mening en mr. Gieten legt

mü het vuur wel na aan de schenen,
maar ik zit er helemaal niet mee. Al-
leen hoop ik maar. dat niet alle leden
van zün raadsfraktie zich achter zün
mening scharen. Overigens raad ik

mr. Gielcn aan, eens wat werken te

lezen van Jack London, die leefde

van 1876 tot 1916 en wiens op de
praktük gerichte verhalen getuigen
van grote kracht en onbeperkte fris-

heid in zün liefde tot het dier in de
natuurstaat.

Ik zou mr, Gielen in dit verband wil-

len aanraden, bü de openbare biblio-

theek in Zandvoort eens te gaan op-
vragen het boek 'Tcrry, de circus-

hond' van deze Ijekende schrijver.

Wellich dat hü dan tot andere ge-
dachten komt. Ik ben tenslotte over
dit onderwerp nog lang niet uitge-
praat, want de door mr. Gielen naar
voren gebrachte gedachtengang is op
vele punten aanvechtbaar. Binnen-
kort, hoopt ik er in een speciaal aan
dit onderwerp gewUd artikel nader op
terug te komen.

Sluiting

Het sluiten van zaken lukt de laatste

tijd in Zandvoort wel aan de orde van
de dag te zün. Zondag 1 juni is de
bar-bodega 'De entertainer' dicht ge-
gaan. De laatste exploitant kan het
niet meer bolwerken. Ik hoorde, dat
hü omzetten boekte van nog geen
tientje per avond. Dat geeft wel te

denken in een tüd. dat men meende,
dat met deze inrichtingen goudgeld
te verdienen was. En wü maar vol-

houden, dat het goed gaat in Zand-
voort.

Zoals ik het bekük, gaat het helemaal
niet goed. Misschien dat het slechte
weer er de oorzaak van is; dat moe-
ten we dan maar afwachten wan-
neer hopelUk en eindelük de zomer
echt dóór komt. Maar ook dan ben
Ik er nog helemaal niet gerust op.

C.KUYPERSR.

BOEKHANDEL H. COEBERGH

PENCUIN CORNER
Ged. Oudegracht 74, Haarlem.

I i WEEKOn)

Ned. Hcr^'. kerk

10.30 uur ds. C. Mataheru, bediening h.d.;

Jeugdhuis: 10.30 uur jeugdkapel

Gereformeerde kerk

10 en 19 uur ds. Th. Rijper, Rolletdam

Rooms katholieke kerk

zaterdag 7 juni 19,30 uur en zondag 11

uur vieringen in de St. Agatha; zondag

9,30 uur viering In de o.l. Vrouwe Sterre

der Zee

Ncd. Prot. Bond

10.30 uur 'samen Leven, Ondeni-erp: 'Va-

kantie; ontmoeting met de ander'

Jehova's getuigen

zondagmorgen 9.30-11.30; Openbare bü-

cenkomst in Gemeenschapshuis, Ingang

Willemstraat.

Nieuw Apostolische kerk

tot nadere aankondiging Madoerastrant

1, Haarlem-Noord, zondag 9.30 en 16 uur,

woensdag 20 uur,

Ned. Chr. Bond
voorlopig geen samenkomsten in huize
'Pniël'. Nadere inlichtingen tel. 4778.

Volle Evang. Gemeente

iedere dinsdag 20 uur samenkomst in ge-
bouw Brugstraat 15.

Artsen: huisartscnpraktük Bouman-Mol.
Dr. Mol, Emmaweg 2, tel. 5091. verder?^
Inlichtingen omtrent de weekenddiensten
worden verstrekt via de teleloonnummers
van de huisartsen: Anderson 2058,

Drenth 3355, Flieringa 2181 en Zwerver-'
2499. ;

Tandarts: tel. 023-313233.

Wijkverpleging: zaterdag 7 en zondag 8 -^

juni: zr, T. Dük, Lorentzstraat 435, tel. ^
2382.

Apotheek: Elswout apotheek. Bloemen-
.;

daalseweg 341, Overveen, tel 326589, voor
'

paüéntcn, die niet over een eigen ver- '.

voermiddel beschikken. Is na overleg met -

de Inspekteur van de Volksgezondheid
^

voor de geneesmiddelen in Noord-Hol-

»

land een speciale regeling getroffen, die'
door de behandelende arts zal worden,
uitgelegd. •

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,

.

Llnnaeusstraat 3, flat 2, tel. 4437.
;

Hulpdienst: tel. 023-243340. -

Dierenarts: bü afwezigheid van de ge-
'

wenste arts raadplege men uitsluitend
telefonisch de Veeartsendienst te Haar- '

lem, tel. 023-313233.

Storingsdienst gasbedrijf: tel, 3737, oois..

bulten kantooruren. •

Politic: tel. 3043.

Brandweer: tel. 2000.

Ï'A

1
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HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond

!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

Restaurant IT^

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

RESTAURANT „DEWI"

Sfeervol en uniek is het restaurant

voor u die de Indonesische
gerechten prefereert of wil leren

kennen en apreciëren.

KLEINE HOUTSTRAAT 113,

HAARLEM. TEL. 023-321842.

Elk weekend toevoeging apart menu,

bovendien iedere dinsdag en

woensdag maaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65+ -ers.

IJSSALON -PIZZARIA

Ie Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

CHINEES-INDISCH
RESTAURANT

„TONG AH"
• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voortafelreservering 023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Overveen

.

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

,RICHE" - ZANDVOORT
SPECIALITEITENRESTAÜRANT - BAR

Voor al uw recepties en partyen
Badinrichting - Zonneterrassen - Sauna - Solarium

Restaui-ant geopend van 10 uur 's morgens tot

2.00 u. 's nachts. Bar geopend tot 3.00 u. s' nachts.
Boulevard Barnaart 67 - Telefoon: 02507-2553.

SPECIALITEITEN

Resta^ipaRÊ
Gkaiét Het Witte Hais**»»

Zeeweg 3 - Overveen - tel. 023-256057.

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor:
— voor een gezelig diner bij kaars-

licht .— uw zakendiners, recepties enz.

Ruime parkeergelegenheid.

BAR BODEGA

„CARROUSEL"

Uw gastheer en gastvrouw
Henk en Ans Sietsema

Sfationsstr. 11, tel. 02507-7904, Zandvoort

Hcstaurant

OE HANEBALK
SMAKEUJK ETEN

Chef kok
R. Uuin

de eigenaar

Exclusieve
keuken.

Bü ons uit eten,
iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM, TEL. SUÏSS.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS

MM*

Bloemendaalseweg 35 (naast postkantoor),

Bloemendaal, telefoon 023-267374.

: 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruiloften

en diners.

Alle gerechtpn kunnen afgehaald worden.
Onze gasten moeten tevreden zUo,

niet goed geld terug.

EIG. P. D. WONG.
L.

DANSEN EN DINEREN 70 MTB.
BOVEN DE ZEESPIEGEL
Soirees vrU., za. en zo. 19.30 uur
m.m.v. het Florlda Kwartet In
het Panoramare&taurant.
Zondeers matinee 15.00 uur.
lu DoKlrama: dolfijnen- en zec-
leeuweiishows, dagelUks 10.30 - 12
- 2 en 4 uur. Avondshows op dl.,

vru, en za. om 9 uur.
BOUWES PALACE
Zandvoort, tel. 02507-2144.

BOUWES PALACE
Zandvoort. 02507-2144.

MMMMNMMMMM

u
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Tot straks bij

a lüaris

strand-

v¥eg 1
"^

onder /
Rofondeflat

ü Telefoon

02507-

5544

Zandvoort

Exclusief

^Excelent

kxim
RAADHUISSTRAAT A, HEEMSTEDE

De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas • Petit Fondue • Zalm •

Saté «ni.

Voor inlichtingen

over deze rubriek

kunt u bellen

023-289472
of

02507-7166

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Qiseenie - Rotisserie Frangaise SaüeaManger „La Reine" - Patisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

wm

SHIRT RECLAIVIE
STICKERS
SHOWCARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERU OASE
KERKLAAN55 HEEMSTEDF TEL 023- 285B01

MODEHHiS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend trrote

kollektie echte DAIHESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

KLEINE HOUTSTRAAT 11— HAARLEM.
Telefoon 33.13.06.

De Burgemeester van Heemstede

houdt op vrijdag 6 juni

geen spreeliuur.

r "1

1
Opel Rekord,

nnl in zijn klasse,
j

DeOpel Rekordwinflhqua techniek; ï

I

De Opel Rekord Is een eigenHjdse

auto.Om fe zien,maar niet minder
qua techniek. Laat u kiezen uit vier

volstrekt betrouwbare motoren:
1700 N del700 S de 1900 SH of de

2100 D diesel.

Sterke krachtbronnen die' zorgeloos
hun hoge kruissneiheden kunnen draaien.

Dag in,dag uit.

li

Showhal Dreefgarage: Dreef 261 -tel. 281550 Raadhuisstraat 49-65

Aalsmeer: van Lent's Opel-Service, Oosteinderweg 1 10, tel. 20990
Zandvoort: Van Lent's Opel-Service, Kam. Onnesstraat 1 5, tel. 5346
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zitsensatie

in leerwordt##

Deze
2-3-zilsl(Ombmalie

is leverbaar in

verschillende

kleuren Toro-leder
voor de meest
vriendelijks

LtoluK-prijs 2985r
Ook leverbaar met ekstra hoofd-

steunen.

Een vorstelijke tweezits en drie-

zitskomblnatie in soepel leer en
massief hout.

De uitvoering in warm eiken-co-
loré, gekombineerd met prachtig

Toro-leder, geeft het geheel een
voornaam maar toch sportief ca-
chet.

Voor elke partikulier vrU entree. Lekker dlchtkU tussen Haarlem en Amsterdam
in de hoofdstraat van Zwanenburg, met volop parkeerruimte.

miva interieur
dennenlaan 53 (hoofdstraat) — zwanenburg, telefoon 02907-4S90/5909.
dag. geopend 8.30-18 uur - vrUd.aTond 19-21 uur - zaterd. 8.30-17 uur.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Ford Taunus 1300 Coupé 1911 4950,— ol 150,— p.m-
Audi 60 1971 Z950,— Of 110,— p.m.
Opel Kaptain 1970 2950,— of 110,- p.m.
Ford Falrlaine 1970 1650,— of 80,— pjn.
Buggy Ruska 2950,— of 110,— p.m.
BMW 2002 zllver-metalUc 2950,— of 110,— p.m.
Fiat 850 coupé 1970 2250,- Of 90,— p.m.
Ford Capri 1500 XL rood 5950,— of 165,— p.m.
VW bus 1971 ' 3950,— Of 125,— pjn.
Renault 15TL 1973-1974, met radio 8650,— of 195,— p.m.
Opel Rekord 1972 5950,— of 165,— p.m.
Renault 16, 1972 5950,— of 165,— p.m.
AUni Clubman, t. 1971 2950,— of 110,— p.m.
B.M.W. 2500 MSOr- Of 165,— p.m.
Opel Rekord 1970 2950,- of 110,— p.m.
Austln Mini, 1969-1970 2250,— of 90,- p.m.
VauxbaU Vlctot, 1971 2950,- of 110,— p.m.
Ford Escort, 1974 8950,— of 165,— pjn.
Datsun 240Z, oranje, 1973 10.950,— of ZTOr- p.m.
Xoirota Corolla 1200, coupé, 1973 6950r- of 165,— p.m.
Opel Ascona 4-d 1971-1972 4950,— of VA,— PJ».
Alfa BODKO Berllna 3950,— of 125,- p.m.
Peugeot 504, 1971 4650,— of ISO,- pjn.
V.W. 1308, oranje 3350r- of 120,— p.m.
Ford Taunus 1600 GT coup* 5950,— of 160,— p.m.
Sbnca 1100, 1970 29S0,— of 110,- p.m.
Mini 1000, 1970-1971 2950,- of 110,— p.m.
Ford Transit, 9 pers. 4950,— of 15S,— p.m.
De Tomaso Pantera GTS, 1973 27,500r-
Flat 128, 1973 4650r- of 150,— p.m.
Fiat 128, 4-deors, 1971 3650,— of 130,— p.m.
V.W. 1600 1972 3950,— of 145,— p.m.
SImca 1000 Spec, 1972 3450,-.- of 130,— p.m.
Renault 6 TL 3950,— of 145,— p.m.
SImca UOfl, 1971 29S0r- of 110,— p.m.
Vanxhatl Vlva, 1970 1956,— of 85,- p.m.
Renault 4, 1969 1450,- of 75,— p.m.
Mercedes Z80S m. radio 6950,— of 180,— p.m.
Mercedes 4S0 SL Amerikaanse nitr. 1. 1974
Opel OX 1972
Opel Manta geel radio 1972
Peugeot 504 irit t. 1072
Peugeot SM 37.0M km. t. M72
Peugeot 404 1971 stationcar
Peugeot 404 1971
Peugeot 304 1971
Fiat 124S 1971
BMW «002 1971 5450,— Of le»r- P.m.
SImca 1100 GLS t, 1972 3950,— of 120,— p.m.
Citro«n 2 CV 4 1971-1972 2650r- ol 90,— p.m.
Renault R4 Uchtblanw 1972 3950,— of 120,— p.m.
2 X Renault B4 groen 1970-I971 2950,-. of 100,— p.m,
Fiat 128 geel 1972 3950r- of 120,— p.m.
Escort combi 1972 3650r- of IIS,— p.m.
Escort wit spec. nlelea 1973 4950,— of 140,— pjn.
Escort 1970, wit, 2650,- of 90^- pjn.
Escort 1971, wit, 2950,— of lOOr- p.m.
Escort lichtgroen met. 1971 3950,— of 120,— p.m.
Toyota Corolla 1200 1971 3950i— of 120,— p.m.
Flat 127 1972 geel 4250^ of I25r- PJU.
Flat 127 1972 geel 4450,— of 130,— p.m.
FUt 127 1972, blauw 3950,— of 110,— p.m.
Flat 124 Spider Cabriolet 1950,— of 75,— p.m.
Mercedes 406 vractat-antoverroer 3950,— ot 120,— p.m.
Ford Oranada Coupé 1972 6950,— of 1T5,— p.m.
Ford Granada Conpt vinyl top 1972 6950,— of I7S<— p.m.
CaprI 1700 GT 1970 3950,— of 120,— pjn.
Capri 1500 GXL 1971 4950r- of 140,- p.n.
Caprl ISOO XL 1970 3450^- Of 120,— p.m.
Capn 1300 6XLR geel 1970 4650,— of 135,— p.m.
Ford 1300 L blue metalUc 1971 3950,— of 120,— p.m.
Ford 1300 1971, bmln, 4650,— of 130,— p.m.
SImca Ralley, 1971 2950r- of lOOr- pjn.
Trtumpta Splttkre 36S0r~ of 125,— p.m.
M.O. TD 1949 originele staat 9950,— of 200,— p.m.
Flat 850 1972 2950,— of 100,- p.m.
Font Cortlna Gstate 1971 2650,— of 90,— p.m.
Ford Taunus 12 M 1970 2650,— oi 90,— p.m.
Datsun Cberry combi, 4950^- of 140,— pjn.

7950r- of 210,- m.
6950,— of 170,— p.m.
S950<— of 160,— p.m.
SiS9i— cl I60r- pjn.
3950,— ot 120,- p.m.
3650,— of lis,— p.m.
3950,— of 120r- p.m.

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop
Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS

BRUOKS BREUKVEBBAMD
een gordel die uw breulc ge-

heel (In) kan boudea.
Vraag Inlichtingen of maak

afspraak. BROOK5, Singel 25,
tel. 249423. Amsterdam.

anihk
Voor betaalbaar en
leuk anttek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantlek,
leuke verlichting,

Perzische tapeten en
oud kopenrerk,

moet u beslist eens bt]

ons komen icUken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Jullanalaan 9,

Olthoom.

Tel. 02975-66455 ot

02974-509.

Iedere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrUdagavond tot

21.00 uur.
Dinsdags gesloten.

KATTEBAK-
KORRELS

absorberend en stank-

werend, zakken van 50 Itr.

± 23 kg, priUzen inc3. BTW
en franco huis.

3 zakken f 16,55 p. zak
5 zakken ƒ 16,55 p. zak

10 zakken ƒ 14,45 p. zak
Grote korting op dieren-

voedsel en -benodigdlieden

DOGGER
Schtnkelkade 14, Amsterdan

tel. 020-111722 en 723518.

HANDWERK
EETKAMERTAFELS

W|f maken ze voor u.

Set ft$0ciintt)0

AUêén
Scbagchelstraat 37,

Haarlem, tel. 023-327019.

GEVRAAGD:

huishoudelijke hulp

zonder kinderen, voor 2 ochtenden per week.

Hoog loon.

Mevr. van Graas
Frans Zwaanstraat 80, Zandvoort.

Telefoon 02507-3593.

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.
Hogewoerd 111, Lelden.

GLANDORPS
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

wrïjzen

In de Gen. Cronjésiraat 115, Haarlem

t/o Oe Vrtes
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In tien jaar tienduizend zwemdiploma's uitgereikt

Zwembad Bquwes Palace:

Een ideaal kinderbad

vcx)r verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, ZandvoortTel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

mimm

ZANDVOOBT — 'Er sijn nu nog men-
sen, die denken dat het hier een hotel-

zwembad is' zegt de tweeëndertig-jarlge

zweminstrükteur Dries Sonneveld over

het zwembad oan Boutoes Palace. Sinds

1 juli van liet vorig jaar heeft zijn echt-

genote Mary liet knusse bad van twin-

tig bij zeven meter gepacht van de heer
Bouwes. Voor die tijd bewandelde Dries

de tapijten langs het chique bad in

dienst van de heer Bouwes. Met de, ope-

ning van hotel Bouvxs Palace op 1 juni

1965 had Zandvoort eindelijk een over-

dekt zwembad.
Tien Jaar heeft Dries er in liet zwembad
opzitten en in die tien jaar heeft hU
tienduizend diploma's uitgereikt. De le-

raar in lichameltJke oefening op de
Haarlemse ATS rekent het even voor:

zesduizend A-dlpIoma's, tweeduizend B-
diploma's en nog een tweeduizend di-

ploma's uitgereikt bü schoolzwemmen.
Het mag raar klinken, maar Dries en
Mary hebben nu eindelijk hun draai in

liet zwembad gevonden. Ze zijn bltj met
sportfondsenbad "De Duinpan' en dat

terwijl ze de komst van de konkurrent
met angst en beven tegemoet zagen.

Kikkerbad
Die angst was ook wel terecht als men
bedenkt, dat him zwembad dikwijls met
kikkerbad, grote badkuip en dergelijke

kleinerende benamingen werd aange-
duid. Maar, nu er een tweede bad in de
badplaats is gekomen komen de voor-

delen van het 'pierebadje' met ztjn

maximale diepgang van één meter
vijftig juist boven drijven.

'Het is een ideaal kinderbad en onze

lesklant^n bestaan dan ook voorname-
lijk uit kinderen van vier tot zeven

jaar.' zegt Mary.
'De groten zijn we kwijt, want die krij-

gen schoolzwemmen in 'De Duinpan'
en achteraf zijn we daar ontzettend

blij mee, want op grote groepen is ons
zwembad eigenlek niet gebouwd. Met
schoolzwemmen moesten er twee-drie

Dries aan de woorden van zijn echt-

genote toe.

Door de doorstroming kunnen Dries

en Mary zich meer bezighouden met
hun leerlingetjes en die zijn er veel,

want om de zes weken zwemmen er

vijftig i, zestig af in Stoops bad te

Overveen. De eerste twee jaar mochten
kinderen tot acht Jaar afzwemmen in

Bouwes Palace, maar In 1968 kwam
hieraan een eind toen werd bepaald,

dat afzwemmen slechts mocht plaats-

vinden in baden met een oppervlakte

van tweehonderd vierkante meter,

waarvan driekwart gedeelte twee me-
ter diep moest zijn.

In tweemaal een half uur per week
wordt de kleintjes in gemiddeld zes tot

acht maanden de zwemkunst bijge-

bracht. Altijd In kleine groepen van'
zeven kinderen In het diepe en tien tot

vijftien in het ondiepe. 'Als je deae
formule uit zoU'inoetea vinden zou Je

het nooit voor elkaar krijgen, maar is

vanzelf gegaaiu Mary onderricht de
kinderen tot ze In het diepe kunnen,
waa ik baar taak overneem,' zegt Dries.

Dertig graden
Maar niet alleen kinderen krijgen bui-

ten de vrije zwemuren les. Ook oude-
ren en bejaarden zijn regelmatige be-

zoekers. Bij de groten is het water-
trappelen echter een probleem, omdat
het bad slechts één meter vijftig diep

Is.

Maar daarnaast kent het bad vele

voordelen en Dries vertelt: 'Bejaarden,

die dleptevrees hebben durven bier wel
te zwemmen, omdat men de zekerheid

heeft, dat men overal vaste grond
onder de voeten heeft. Daarnaast is de
watertemperatuur van dertig graden
Celsius ideaal voor kleine kinderen. We
hebben dan ook nooit huilende kinde-

Motorraces in kader
nationale titelstriid
ZANDVOORT — Als zondag de laatste wedstrijd van de kampioens-
races op het circuit van Zandvoort Is verreden, dan is de strijd om
de Nederlandse wegrace-titels halverwege.

Na Olrschot en Assen is Zandvoort de derde wedstrijd In een serie

van zes waarvan de vier beste resultaten zullen meetellen voor de

nationale titels.

Zandvoort is dus een sleutelwedstryd voor een goede uitgangspositie

om. in de laatste drie races (Vessem, Venray en Mill) te kunnen toe-

slaan.

Het betreft hier kampioesisraces zodat

alle grote Internationalen in de klassen

50 cc-125 cc-250 co-350 CC en 500 cc aan

de start staan. Daarnaast worden er

wedstrijden verreden in de kla.ssen 350

cc en 750 cc nationalen terwijl ook de

spektakulaire zijspannen aan de bak ko-

men.

ren, want kinderen gaan Juist huilen

als de temperatuur van bet water hen
niet aanstaat.'

Ook de bejaarden worden met het lau-

we water verwend en Mary vertelt: "De
bejaarden zijn zo aan de lekkere tem-
peratuur gewend, dat ze het direkt

"door hebben als Je per ongeluk een
graadje onder de dertig zit.' Mary
heeft het bad gepacht van 's morgens
negen tot 's avonds zes uur en op zon-
dag van tien tot half twaalf. Op an-
dere tijden is het zwembad open voor
de hotelgasten van èouwes. Op de
Tiren van vrijzwemmen kan men te-

recht voor een gulden en vijfentwintig

cent.

'We draaien momenteel lekker,' zegt

Dries. "Er lessen bij ons niet alleen

kinderen uit Zandvoort, maar uit de
wijde omgeving. Neem nou bijvoorbeeld

IJmuiden, daar kunnen de kinderen
pas leren zwemmen als ze acht jaar

zijr", omdat de zwembaden vol zitten.

Bovendien hebben we hier het voor-

deel dat de ouders met hun kinderen

mee mogen komen. Dat Is zowel voor

de ouders als het kind erg plezierig.'

Mary en Dries hebben de Juiste for-

mule in het zwembad gevonden.

Kinderlogica

Ze vinden het fiJn om met kinderen te

werken. Dries: 'Laatst sprak ik een
vader van een van miJn leerlingen, die

vertelde, dat zijn zoon tot de Here God
had gebeden met het verzoek of hij

voor zijn diploma, mocht slagen. En
dan te bedenken dat die jongen een
echte deugniet is. Als ik zoiets hoor,

dan vind ik dat geweldig, want op zo'n

moment besef je eigenlijk pas waarmee
we bezig zijn. Je beseft dan, dat Je

leerlingen hoe klein ze ook zijn niet

alleen in het zwembad met hun ge-
dachten bij het zwemmen zijn.'

Laatst had Mary moeilijkheden met
een vierjarig meisje. Het meisje durfde

,"!."-,a!iLï

Mary en Dries in het zwembad waar in

tien jaar tijd tienduizend diploma's

zijn uitgereikt..

ondanks de lage kant en bet lauwe
water maar niet in het water te sprin-

gen. Toen Mary het beteuterd kijkende

meisje vroeg, waarom ze angst had
kreeg ze te horen:
'Ik wil vandaag niet springen, want
mijn opa is straks jarig en dan zie ik

hem niet meer.' Mary en Dries moeten
er weer om lachen, nu het verhaal

weer boven water komt. Ze hebben
duidelijk plezier in feuii werk.

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTBAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

ZATERDAGVOETBALLERS SPLITSEN ZICH AF

Z'meeuwen verliest 100
leden aanZandvoort '75

FIAT
service

ZANDVOOBT
BURG. VAN FENEMAPLEDi 27

TELEFOON «580

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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TOONAANGEVEND CENTRUM IN HET GELUIDSGEBEUREN. o.a. QUAD - J.B. LANSING - TEAC - TANDBERG - LUXMAN - REVOX - AR -HK
• voorop ,n de nieuwste (interessante) ""«^l^kelingen • Zeer 'a9^ P^J^e"

. BOWERS & WILKENS - KEF - THE BOSE - KENWOOD - PIONEER -DYNACO
• Zorgvudig geselecteerde, internationaal geteste KOlleKtie. altijd up to date -^.KifMn r^iiAi r^^M\/ »iy/n nAr-.AM-r-» -ri i^rM-Kii^ r-c^r^ ^, , ,,^..-^^
• Getoetst aan.mporteurs. Kwaliteit, levensduur en prijsverhouding SANSUI - DUAL - SONY - AKAI - MARANT2 - THORENS - ESS -PH. LINEAR
• Eigen professioneel opgezette technische dienst (dus minimaal 2 jaargarantie) TECHNICS - INTERAUDIO - GARRARD - JVC - CELESTION - MC INTOSH

,iSiirS2Q^^pMi>S^*WP^^?^^

THORENS 165+ORTOFON F15S+V0XS0N HR313+2XLEAKS2020

^^*^^*^^ rmiifë
• Engels befaamd geluid

• 2 speakers/box, 25W/sin
• afm. 40x25x24 cm

THORENS
• Zwitserse precisie

• snaaraandr /3 jaar garantie

• voet en kap, gemonteerd met

ORTOFON

• Deense zuiverheid

kwaliteits element

9 int alom geprezen
beschermkap/naald

VOXSON
• Italiaanse schoonheid
0tuner/versterker in

^matzwart; fraaie lijnen RAF
•2x20 W/sin versterker deel cpx
•sublieme FM (stereo) ontvangst ^'- '

PRIJS:

•adviesprijs hele set J ciOOO ,

"

1598

VELE VOORDELIGE SETJES/APPARATEN O.A.:

SANSUI AU 101: 2xl8W/sin verslerker' -k^

GARRARD 86 P.U./snaaraandr./autom. • l

SHURE M 75 E element, elliptische naald.^!

2 DYNACO A25 boxen; bestseller uit ÜSAV

oJy. pnissel ƒ2117,-

l!AFIl>sƒ)427.—

liAf SEI PRIJS

1299

m^KMÊB
DIN HIFIm STEREO

SONY 7000 topkl. FM/stereo/AM voorversterker Nodv prijs set ƒ M35,-

QUAD 2x48W (hij elke frequentie!) eindverst. *
/jjfs°e|^"*'~

DUAL 701 P.U. direct driven; outomatisch * V

SHURE V15/III topklasse element, mei of -K
]

2 KEF 104 of 2 B+W DM2A of 2 J.B.L L26-boxen' 4499
DYNACO 400 eindversterker 2x200W/sin ƒ 2995,— ƒ 2295,—

TECHNICS 279 dolby-cass. deck 3 kop, 2 mof. ƒ 2280,— ƒ 1280,-

REVOX A77 tope-deek 2 of 4 sporen etc ƒ 2198,— f 1648,—

TOONAANGEVEND I

|DUAL 601 snaar-piek up - outom. (ƒ 648,—)
lENCO lèS snoor- piek up- ouloro. (ƒ 498,—)
ITHGRENS TD 145 snoar-pick up- m.afslog (ƒ 598,-)

|

BOSE 301 populoire reflect. box (ƒ 435,-

)

|TECHNICS nieuwe liili-opporoten Heel mooil

Afd. DISO RIJNSTRAAT 139 tel. 44S706 /Amsterdam-Zuid.

NIEUW
BIJ

RAF

Klassieke LP's: 25% korting
DGG-ERATO-DECCA-PHILIPS • BASF-topklasse uitvoeringen

(Unieke imp.) pop kollektie. • ofd, SOUL liL Hilversuro.

Afd. ZELFBOUW HIFI opp/Boxen; Moosstraot 169 lel. 422853. 1

Dynokit zelfbouw pim 50% korting ü!
• Kwoliteits hi-li bouwdozen • (vsor en eind.) versterkers

• Voorts div. losse speakers • Kasten, filters, voor zelfbouw.

^MSTERÖAM-Z RIJNSTRAAT 142-15Ó tel443998;: . ; IHIIIVER^ÜMJ^INKECXïËNTRÜMillLVÉRTSHOF

POSTZEGELS
VerzuneUngen en parluen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325, Bentveld — post Aerdenhout — tel

023-244983 (b.gg. 020-220901 of 1231231 Beeds meer dan 15

jaar l>en ik Inkoper voor meerdere zaken, voor particulie-

ren en voor experts en zoek doorlopend te koop tegen tw-

ellst goede prüzen: Grote en kleine wcreldcollecties. lan-

dencoUectles, verzamelingen Nederland en Overzeese K(tks-

delen, goede losse zegels, series engros en partijen. Geen
object is te groot, er wordt contant tietaald Voor belang-

rijke aanbiedjngen kom ik gaarne by u thuis.

3 panden
extra aanbiedingen

en vele koopjes

de grootste sortering - de laagste prijzen!

bij TIEICEN's MEOBELEN
DE MEUBELISAK VAI HEEMSTEDE

CL00STERWEG5-9- HEEMSTEDE - TELEF. 284028-2S369S

Bn

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: ANDRÉ VANDERNOOT

Concertgebouw Haarlem
WINTERSERIES 1975 -1976

2015 uur

Willem Frederik Bon, Hans van den Hombergh, Hlroyuki jwaki, Hein Jordans,

Jerzy Katlewicz, Elyakum Shapirra
gastdirigenten:

gastorkest: Het Brabants Orkest

SERIE A

SERIE B

SERIE C

6 dinsdagavondconcerten op
30 sept., 4 nov., 2 dec, 6 jan., 3 febr., 2 maart

solisten- Lola Bobesco, Valery Gradow - viool / Stephen Bischop,
Janine Dacosta, Eduardo del Pueyo - piano / Frans Bruggen - blokfluit

abonnement 6 concerten f 45,—- losse kaarten f 9,—

Populaire Landenserie - 6 vrijdagavondconcertBn op
17 okt., 14 nov., 12 dec. 16 jan., 13 febr., 12 msért

solisten- Catherine Collard, Tamas Vasary, Barbara Nissmann - piano /

Marco Bakker - zang / Christiaan Bor, Gijsbert Beths - viool / Anner Bijlsma -

violoncello

abonnement 6 concerten f 35,— losse feaarten ƒ 7,—
combinatie-abonnement serie A + B ƒ 70,—

•

Componistenserie - 6 vrijdagavondconcerten op
24 okt.. 21 nov.. 19 dec, 30 jan., 20 febr., 19 maart

Werken van Hendrik Andriessen, Lex van Delden, Béia Bartók, Carl Orff,

Henk Badings, Anton Webem
solisten: Dick de Reus, Bouw Lemkes en Jeanne Vos - vloot / Bernard
Drukker - elektronisch orgel / Theo Bruins, Gerard van Blerk - piano /

Bernard Kruysen, Ruud van der Meer,- zang / Vera Badings - harp

abonnement 5 concerten f 30,

—

combinatie-abonnement serie A -f

combinatie-abonnement serie B +
passe-partout sene A -f B -f C

losse kaarten ƒ 6,-

C f 65,—
C ƒ 55,—

f 95,—

Abonnementsverkoop en plaatsbespreken aan de kassa van het Concertgebouw, Lange Begijne-

straat 13, van 10- 15 uur, telefonisch 32 09 94 van 12-15 uur:

serie ABC vanaf 10 juni / serie AB vanaf 11 juni /serie AC vanaf 12 juni /serie BC vanaf 13 jum /

serie A vanaf 14 juni /serie B vanaf 17 juni / serie C vanaf 19 juni

Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concert-

gebouw en de administratie van het N PO., telefoon 31 92 48

Een heelnieuw :DeClievelle.

Een sportieve <oupé. Een ruime gezinswagen. Een handige estate.

Het sterke, sportieve uiterlijk van
een Chcvettc is geen schone
schijn. Zijn felle 125600-59,4
DIN/PK motor trekt u snel naar

een topsnelheid van 145 km per

uur. Zijn brede wielbasis zorgt

voor een stevige wegligging en

een gave bochtentechniek. En niet

minder belangrijk : de Chevette

heeft een gescheiden rcmcircuit

met rcmbekrachtiging, grote

schijven vóór en trommels achter

en een speciale drukgroep om
blokkeren te voorkomen.
Een veilig gevoel.

Op het gebied van hoofd-, been-
en zitruimte laat de Chevette niets

te wensen over. Nctzomin als op
het gebied van komfort, met ca.:
verstelbare voorstoclen ; el. ver-

warmde achterruit ; tapijt op vloer

en laadvloer; driepuntsveiligheids-

riemen ; ruitesproeier ; ruitewisscrs

met 2 snelheden en radiaalbanden.

De Chevette is dan ook veel meer
auto voor uw geld. En over de
lage onderhoudskosten en het
geringe benzineverbruik hebben
we het dan nog niet eens gehad

De Chevette heeft een levensgrote
derde deur. Aldus beschikt u over

een laadruimte van liefst 340 liter.

En als u de achterbank neerklapt

zelfs 991 liter. Natuurlijk met een
volmaakt vlakke laadvloer.

Een kwestie van nadenken
noemen de deskundigen dat
En nagedacht is er over de
Chevette. Bij ons kunt u dat

bekijken.

En proberen./^

CHiYEITE
Precies wat je er van maakt.

Vauxhalll^

Van Lent,

Raadhuisstraat 49-65, tel. 023-281550, Heemstede.

pM REFORM VOEDING
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Als raad akkoord gaat met voorstel van het kollege

N^aaktlopers kunnen een strand

wandeling maken van 2.5 km
ZANDVOORT — 'We hebben al mondelinge toezeggnigen van de ver-

schillende instanties, maar zolang we nog niets zwart op wit hebben
kunnen we niets doen', zo verklaarde wethouder Attema tijdens de
behandeling van het punt exploitatie strand voor naaktrekreatie in

de vergadering van de kommissie van advies voor publieke werken,
maandagavond.
Het ziet er echter naar uit, dat de vergunningen spoedig zullen af-
komen en om niet nop: meer onnodige tnd te veriie/en stond do
strandexploitatie van het naaktstrand op de agenda's van de ver-
schillende raadskommissies. Als de versunningen bij de gemeente
bmnenkomen (en dat zal volgens de verwachtingen van de wethouder
van publieke werken Attema zeer binnenkort zijn) dan zal in een
extra raadsvergadering beslist worden over het naaktstrand.

Vast staat, dat het kollege met het plan
komt om op tweeenecnhalve kilometer
zulderstrand naaktrekreatie toe te staan.
Op vjjfhonderd meter voor de grens ko-
men 'borden te staan, waarop m vier ta-
len te lezen staat, dat men over een
halve kilometer het naaktstrand is ge-
naderd Tevens zullen m het duin bor-
den v/orden, geplaatst bd de opg&ngen
naar het naaktstrand.
Voorts zullen vergunningen 'worden af-
gegeven voor maximaal acht konsump-
tietenten en vijf haringkarren. De ver-

gunningen zullen verleend worden na
een open Inschrijving en alleen aan
Zandvoorters. De ZRB krijgt een mo-
biele post en sanitaire voorzienmgen
zullen worden getroffen.

In de extra raadsvergadering zal de
raad een krediet worden gevraagd van
vijfduizend gulden, welk bedrag nodig
is voor deze voorzieningen. De sanitaire

voorzieningen worden een probleem, om-
dat op het ver van het dorp gelegen
stuk strand geen waterleiding is Daar-
om zullen er dll seizoen' chemische toi-

/letten komen.

JPrimiticve inaalregclcn

De VVD'er Bosman vond de maatrege-
len onvoldoende en tijdens de kommis-
sievergadering van pubheke werken
vroeg hiJ de voorzitter J. Attema wat
de gemeente dacht te doen, indien een
ambulance nodig is op het naaktstrand,
maar er niet kan komen vanwege het
hoge water. Wethouder Attema deelde
de heer Bosman mede, dat de pohtie-
landrover a! vele jaren de taak van een
ambulance heeft overgenomen op het
meest zuidelijk Zandvoortse strandgc-
deelte. Bi] paviljoen Zuid stond in zo'n

geval altüd een ambulance klaar om de

.

brancard van de politie over te nemen.
Bovendien blUft het fietspad naar
Noordwijk altijd toegankel;jk voor een
ambulance.
Ondanks deze geruststellende medede-
lingen van de lieer Attema vond de heer
Bosman de kommunikatie met het
naaktstrand niliiel en de WD'er was
van oordeel dat een verdere opvang ge-
wenst was voor een gebied waar bij mooi
weer duizenden rekreanten plegen te

verblijven. De heer Bosman sprak van
primitieve maatregelen. 'U zult het voor
honderd procent moeten regelen' aldus

de heer Bosman tot de voorzitter.

Begrip

Edo van Tctterodc onthult Evert,

De heer Attema vond, dat de heer Bos-
man begrip moest tonen voor de situa-

tie 'Het IS voor hot kollege ook iets

nieuws en je wordt er opeens mee ge-
konfronteerd. De zomer nadert en daar-
om moeten we snel handelen om nog
iets te kunnen doen voor de naaktlo-

pers. Het volgend Jaar zal alles waar-
schtjnlUk beter geregeld worden," aldus

de heer Attema, die zondag zelf eens een

kijkje liad genomen op het naaktstinnd

en er een groot aantal bloterikken had
aangetroffen.

Toch viel het aantal naaktlopers de wet-
houder tegen. De drukte echter niet

want er waren volgens zijn zeggen vele

kijkers. Wat de wethouder tüdens zijn

bezoek was opgevallen, was het grote

aantal biomfietseu en fietsen dat hu in

het duin aantrof bi] de afgangen naar
liet naaktstiand.

I)c socialist Weber aciille hel raadzaam
het rünicipad te sluiten voor bromfiet-
sen. Wethouder Attema kon de heer
Weber hierop antwoorden, dat het kol-
lege van b en w al met deze maatregel
bC7lg is, maar dat dit nog even duurt,
omdat een verbod voor bromfietsen op
het pad in samenwerking moet gaan
met Noordnük.

De heer van As (CDA) was het enige
kommissielid. dat niets voelde voor een
naaktstrand zoals dat m Zandvoort wns
geprojekteerd. 'Ik vertegenwoordig een
groep, waarin deze zaak moeilijker ligt

dan m de andere groepen van de raad.
We kennen de ontwikkelmg van de hasj
en_ drugs. Nu hebben we het naakt-
strand. Moeten wij nu zeggen, daaraan Is

behoefte en moeten we dan direkt maar
meegaan' ik zal vermoedelijk tegen
stemmen, maar dat houdt niet in, dat ik

mijn hoofd m het zand zal steken, als
het merendeel van de raad akkoord gaat
met het naaktstrand. Dan zal ik echt
niet tegen de noodzakelijke \oorzienin-
gen stemmen' aldus het CDA-raadsIid
Richard van As, die van mening was, dat
Zandvooit er door het naaktstrand oen
probleem bij had gekregen

Ook in duin
'De naaktlopeis uebifen de» homofielen,
die zich sedeit jaren op dit strandge-
deelte ophielden verjaagd naar de dui-
nen. Er zvin nnj al klachten ter ore ge-
komen van wandelaars, die langs het
duipad mannen zonder kleding zyn te-

gengekomen. Voorts houden vele homo-
fielen zich nu op m de voor het publiek
verboden zeerecp,' aldus de heer Van
As.

Wethouder Attema was het met de heer
Van As eens, dat steeds meer figuren op
de reep worden waargenomen. 'Vroeger
hadden we dit probleem niet omdat de
bereden pohtie de reep schoon hield,

maar nu de politiepaarden van de reep
zün verdwenen, zullen we dit probleem
weer eens moeten bekijken,' aldus wet-
houder Attema
De heer Van As verklaarde aan het eind
van de kgmmissievergadering, dat hl)

tegen het' naaktstrand zou stemmen,
omdat het stiaiidgcdeelte dat bestemd
woidt voor noaktrekieatle geen afgeslo-
ten geheel is. Wethouder Attema deelde
na deze woorden mede, dat het meren-
deel der raadsleden zich positief opstel-

de tegenovei het naaktstrand en ver-
wacht wordt dan ook, dat iiaaktrekre-
eien in Zandvooit Ijinnenkort legaal

wordt.

VW-Zandvoort kreeg eigen gezicht

Dorpsomroeper Evert
met zeewater gedoopt
ZANDVOORT — Zaterdag vroegen vele

toeristen en ook Zandvoorters zich ver-
baasd af, wat het doek op het Itaad-
huispleai recht -voor het VVV gebouw
aan het ong onttrok. liet doek was be-
vestigd aan de paal 'verboden voor fict-

sert'. Onder liet' doek moest 7ich iels

bevinden, dat was duidelijk maar wal.

,WURF-PRAEr

WULMIM V. (I. \VV\U'\'
Zo^ opstehcrtjc as zundag gccfl de
burger weer moed.

Kr sionA slechts een bordje, dal duidc-
Ii|k maakte, dat de onthulling zou
plaatsvinden 's avonds ont drie minuten
over acht.

Die dl ie minuten na ach' en werden er
vijftien, maar dat kwam zo maakte
VVV-diiekteur Theo Hilbers door een
hand-luidspri'ker kenbaar, omdat de
diumbana Vermaat nog niet was terug-

gekeerd van het Peneniaplein waar om
acht uui een aantal ballonnen door de
Zandvoortse jongeren weiden opgela-

ten

Inmiddels hadden zich op- het Raad-
huisplein enige hondeiden nieuwsgieri-

gen londom de panl geschaald. Velen

dachten aan de onthulling van een beeld

en m feite zat men er niet ver naast.

Toen de drumband Vermaat in de

dorpskern was teruggekeerd kon het ce-

remonieel beginnen. VVV-direkteur
Tlïeo Hilbers dankte Sietze Zonneveld

voor het zaagwerk, Ge Loogman voor

het srhildcrweik en Edo van TetteroUe

vooi het ontwerp~ Het was de ontwerper, die de officiële

hande'ing mocht vei richten. 'Brussel

heeft zijn manneke pies. Kopenhagen
/Ijii zeemeermin en nu heeft uok VVV-
Zandvooit ïifn eigej gezicht' 70 liet

Edo van Tetterode de nieuwsgieiige

mensenmenigte weten
Na dezfe wooiden tiok hij onder trom-
geroffel van drumband Vermaat het

doek v>ee en ziedaar. Zandvoort had
zijn dorpsomioeper in hout terug. Met
twee ballonnen gevuld met zeewater

doopte Edo de dorpsomroeper. Hvj noem-
de hem Evert 'van de evenementenkom-
missie. hetgeen inhoudt dat Evert op

zijn houten gong de aktivitelten ver-

meldt van de evenementenkommissie
Als ceiste kreeg Gaston van Elteren de

kans om de aankondiging van zeilwed-

stiijden, welke de volgende dag werden
gehouden op de gong van Evert te plak-

J

ken. Momenteel kan men op de gong de
aktivitelten welke in hel kader van de
feestweek m Nieuw Noord warden ge-
houden aflezen.

Theo Hllberts is zeer m zijn schik met
zün BVeit vooi de deur. 'Viüwel ieder-

een leest de mededelingen van Eveit.

Dat is een hele vooi uitgang, want het
bordje dat b;j mU voor de deur stond
werd veelal over het lioofd gezien

Exposities

in Haarlem
HAARLEM — Van 21 juni tot en met 24

augustus woidt in de vishal aan de Giote

Markt te Haarlem een tentoonstelling

gehouden van bodemvondsten uit Haar-

lem on omgeving. De tentoonstelling, die

de titel heeft 'van strandwa! tot stad'

kwam tot stand dankzU het Fians Hals-

museum en de weikgioep Haarlem van

de archeolcgisclie w ei kgemeenschap vooi

Nederland. De openingstijden zUn oo

maandag tot en met viijdag van 10 tot

17 uui en zondags van 13 tot 17 uui.

De Stichting Atelleis '63 en het Frans

Halsmuseum houden tot 25 augustus de

tentoonstelling 'ateliers '63' in de Vlees-

hal aan de Grote Markt. De tentoonstel-

ling laat werken zien van dertien oud-

deelnemcrs van ateliers '63: Jan An-
dilesse. Jaap Berghuis, Dineke Blom,

Wil Blommerde, Marl Boeyen, Joan

GUsbers, David Gi'oot, Hans van Hoek,

Bob van Konlngsbiuggen, Helena en

Axel van öer Kiaan Haiij Peters en

Toon Verhoef.

De openingstijden zün op werkdagen

vair > tot 17 UUI en op zondagen van

13 tot 17 uur.

„Monumentaal

Noord-Holland" m
bejaardentehuis
ZANDVOORT — Gedurende de maan»!
juni wordt in 'Hot huis in de duinen' in

de galerij van het tehuis een tenloon-

slelling behouden onder de titel: 'Monu-
mentaal Noord-Holland'. Deze expositie

kwam tot stand In samenwerking met de

Culturele Raad Noord-IIoland.

Foto's, tekeningen en tekst spieken een

duidelijke taal wat belieft de vele prach-
tige monumenten die Nrd-HoUand r^k
is aan boeidciUcn, bruggen, hofjes, kas-

telen en huizen De tentoonstelUiig is da-

gelijks geopend van 9 tot 21 uur
Veidei zijn in hel tehuis de volgende

exposities gepland. Juli: mevrouw J. M
Luyken-Zijlstia met etsen; augustus: De
Kontakiyke Maune, scptembei: Henk
Duyn met pentekeningen; oktober: Gün-
ther Boist met houtsneden; november:
De Nedeilandse opeia stichting; decem-
ber' Nel van Glffen-Öottema met wand-
kleden, januau De kastelen stichting,

februari, meviouw C. Ruysenaers-Klees
met olieverf-schiidciUen.

LANGS DE VLORDLIJN

Hel leven kan alleen achterwaarts
begrepen worden, maar liet moet
voorwaarts worden geleefd.

Sorcn Kierkegaard (1813-1855)

Aktie fiets

in de trein
ZANDVOORT ~ Begin juni is vanuit
Utrecht, de bakermat van de spoor-
wegen, een aktie gestart om het reizen
prettiger te maken. De aktievoerders
willen hiermede bereiken, dat het ge-
bruik van dit, in verhouding tot do auto,

goedkope openbare venoermiddel, meer
aantrekkel;jk wordt Om dit waar te

maken dienen hiervoor de gebruiksmo-
gcWkhedcn van liet vervoer per trein

uitgebreid te worden.
De liutlatiet-nemers hebben daarvoor
een totaalplan opgesteld waarvan de
aktie 'flets-in-de-trein' als eerste in uit-

voering komt. Men wil met dit plan be-

reiken, dat de trein weer hoofdzakel;ik

het ontspannen en genoeglijke vervoer

wordt voor iedereen zonder jaagsysteem

en Ijeperking van bagageverv oer (inklu-

sief do fiets).

In Zandvoort worden liiervoor op 13 en
14 juni folders aan de treinreizigers v er-

.stiekt. Voor dit uitdelen z\jn dringend
vrijwiuigers nodig, ü kunt zich nader
laten informeren en aanmelden bU de

wereldwinkel Kleine Krocht fe of bij

Ton de Vries Hogeweg 60, tel. Ii927.

DuinbrandWe
ZANDVOORT — DIndsdag bkk om IS

uur langs de spoorlijn ten oosien van de
Sophiaweg een duinbrandje uit.

De Zandvoortse brandweer was het vuur
snel meester. Do .schade bleef hierdoor
beperkt tot verbrand helm over een op-

pervlakte van v;|fentwintig vierkante

meter. Het wegwerpen van een branden-
de sigarettenpeuk vanuit de trein is de

vermoedelijke oorzaak van de brand

Interessant nieuws van het

KOOPCENTRUM

CRUQUIUS

te Heemstede in dit blad.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

H.W.GOSTER

IMakelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat U,
Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
PLAT of WONING.

Taxaties Hypotheken
Assnrantiën

nog deze zomer
Maal< nu geheel vrijblijvendeen proefles voor70,-
[Ookvoortge?ettCüplcdngen IF Twinraling cnAerobattraining)

airborne vliegschool
„„^„K. „ -icnAT /M, „..hni-riAcf ^-^ postbus 818 /Hilversum

Tel. 02157-201/789 -^
Postbus 75007/SChiphOl-OO5t
Tel 020-457133

VOOR (JOUDpN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMIP
GALERLI KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

Koopman luerd bedreigd met vuurwapen

POLITIE NAM TWEE
WAPENS IN BESLAG
ZANDVOORT — Op maandag en dins-
dag werden door de Zandvoortse politie

twee Duitsers aangehouden in verband
met overtreding van de \ uurwapenwet.
Maandag werd in een VW-reisbus een
dricloops Jachtgeweer aangetroffen met
bijbehorende patronen In de bus die ge-
paikeerd stond op de Boulevard Bar-
naart bevonden zich een 45-jarige in-

woner van Hamburg en een 24-jarige

inwoner van Konstanz, die voorts 14T

LSD-trips bii zich bleken te hebben, be-
stemd voor de handel.
Een nader onderzoek door de politie le-

verde een groot aantal persoonsdoku-
menten die niet op naam stonden van
de verdachten op en verder bleek de bus
een doos postzegels te bevatten, welke m
Ouddorps was ontvreemd. Ook trof de
politie goederen aan, afkomstig van
diefstallen m het Zeelandse Haamstede.

D'msdag arresteerde de politie van
Zandvoort opnieuw twee Duitsers, even-
eens vanwege overtreding van de vuur-
wapenwet. Het tweetal heelt zich bo-
vendien in Zandvoort schuldig gemaakt
nan bedreiging met een vuurwapen. Een
koopman in riemen werd op fiet Baad-
huisplein met een vuurwapen bedreigd

door uit Dusseldorf afkomstige 20- en
21-jarige Duitsers.

Toen de politie arriveerde was het twee-
tal verdwenen. Terstond werd een speur-
tocht naar het tweetal Ingesteld en al

spoedig werd de wagen, waarin de jonge

Duitsers waren gevlucht op de Boule-
lard Paulus Loot aangetroffen. In de
verlaten wagen werd een geladen gas-
revolver aangetroffen Toen de politie

bezig was de wagen naar het politiebu-

reau te verslepen meldden de eigenaars
zich. Het tweetal weid ter plekke aan-
gehouden en overgebracht naar het bu-
reau.

Halftarief

NZff-bussen
ZANDVOORT — Houders van halfta-

riefkaarten die 30 jum aflopen, worden
verzocht nieuwe reduktiekaarten vóór 20
juni aan te vragen blJ de heer F. de
Jong, Thorbeckcstr. 12, tel. 2926.

De mogelijkheid, gebruik te maken van
deze kaarten staat open voor hen die

vóór 1 oktober 1910 zjn geboren.

Koffiebar
HAARLEM — Zaterdag 14 jmn is er

koffiebar in 't Turfschip van Youth for

Chrlst met Allert en Tineke.

CRAZY JEANS CIRCUS
HAARLEM HEEMSTEDE

organiseer(t in de BARTEUORISSTRAAT

GROOTSE WRANGLER
DRIVE-IN-SHOW

op zaterdag 14 juni

Komt naar het circus om je broelc te winnen en profiteer van
de gev/eldige aanbiedingen in alle bekende grote

jeansmerken.

GEWASSEN DENIM
WITTE TWILL

ECRU KATOENEN
STREEP EN CORDUROY

broek voor

CRAZY PRIJZEN

Indiase blouses; jasjes in vele kleuren en velours.

Aanbiedingen gelden ook voor ons filiaal op de
Binnenweg 174 — Heemstede,

Aan de TOP met medische jeans.

MODES

VOOR EXCLUSIEVE ZOMERMODE

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

rr

p/f

„RISTORANTE ITALIANO PIZZERIA"

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIMNSE EESTAOBANT

BOmVES PASSAGE 2-4 — TELEFOON G783.

Specialiteiten

:

Komt u ook eens kennismaken ?

Lasagna - Spaghetti - Canneloni Uw gastheren zijn:
Div. sorteringen piaza's Mario Martlno - Enzo Santoro.

»

Bezoekt u ook eens VlsspeciatiteltcnrestaDrant

DE MEERPAAL }>

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Ciüsfne B. L. Roosen.



51 DONDERDAG 12 JUNI 1975

WEGENSENORM SUCCESNOG 1 WEEK

MAGER RUNDVLEES

2e 500 GRAM HALVE PRIJS!!

extra magere RUNDERLAPPEN 500 gram 6,98 4 ^Q
elke 2e 500 gram ^^^^
malse BIEFLAPPEN speciaal 500 gram . 7,48 O "fC
elke 2e 500 gram Vj I U

RUNDGEHAKT speciaal 500 gr. van 3,98 voor 3,75
VARKENSBRAADSTUK 500 gram 1 AO
van de schouder 'tylO

GEHAKT h.o.h. 500 gram van 3,29 voor. . .
*,*'*'

VOOR UW HUISDIER

MAGER HART van 2,98 voor Z,Z5

HAMBURGERS 3 stuks I>w9

GELD. SCHIJVEN 3 stuks tfi9

verse BRAADKUIKENS KILO van 4,98 voor . 4,48

fijngekruide SAUCIJZEN 500 gram .... Z,9o

GELDERSE ROOKWORST per stuk . . . . 1,49
vacuüm
GEGRILDE ROSBIEF, GEGRILDE •• aq
FRICANDEAU of RAUWE HAM naar keuze . 1,09
SAKSISCHE SMEERWORST of A Ar
HAUSMACHER LEVERWORST 100 gram . . v,DO

DIRK VAN DEN BROEK
Burg. Engelbertsstr'aat— Zandvoort

zonneklaar
Onze kollektie zonnebrillen is afgestemd op een zonnige zom«r.
Wat ons betreft kunt U de zon uiterst modieus én goöd voorbereid

tegemoet zien. Vandaag nog.

een kollektie die gezien mss worden

A. G. SLINGER, OPTICIEN
Grote Krocht 20a, Zandvoort

Telefoon 4395

VADERDAG TIPS
Peugeot T-SHIRTS vanaf 4,95

Fiets DRINKKRUIKJE vanaf. ....... 4,00

TOECLIPSnu 8,50

Simplex DERAILLEUR nu . 12,50

Raiiy JACKS vanaf 19,50

ROGZAKKINDERSTOEL vanaf 36,95
of keuze uit meer dan 1 00 modellen.

Tour-, Sport- Supersport-, vouw- en gezinsfiets van
o a. Gazelle, Union, Sparta, Peugeot fietsen enz

TWEEWIELERBEDRIJF

VEiSTEiCE B.V.
Haltestraat 18 Telefoon 4499.

.^/
*°^%-°^

^m»^^

M.^

^'S'
&

H4t¥

6®

KEUR VERF
Paradijsweg 2. Tel. 5602.

FA.L.BALLEDOX&ZN.

COHPUBTB WONINGINSIcaTlNG

Voor SPECIAAL BEHANOWERK vraag onze
monitertneken.

Lerereo en letfen van klle bekende merken

BREEDTAPUT. oA. BAtema, Desso, K.V.T.,

PfoefUpUt ene.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-

ZAKKEN — SIAAPKAMERKLEEDJES —
BIEZEN MATTEN.

Uooleiuns Kroaunenle — TUtseil —
Balatred — 1?aptfl«x — Heunfelt tegeta.

Alles voor nw «onlnf !

Lnxafles JalonxieëD — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3Ï59-4015

EfTUTI
woningbouwverefifging

eendracht maakt macht
AGENDA:
voor de LEDENVERGADERING van de ver-
eniging te houden op DINSOAG 17 JUNI 1975

des avonds om 8 uur in het GEMEENSCHAPS-
HUIS, Louis Davldsstroat te Zandvoort.
:. Opening.
2 Mededelingen van de voorzitter
3 Notulen van de vorige vergadering
4. Ingekomen stukken
5. Voorstel tot verhoging van de administra-

tiekosten samenhangend met de aanma-
ning voor het niet tijdig betalen van de
huur tot een bedrag van ƒ 5,—

.

Dit bedrag is momenteel f 1,~.
6. Voorstel tot verhoging van de Udmaat-

schapsprijs tot 20 et per week rai.v. 1 Ja-
nuari 1976. Dit bedrag is momenteel 10 et
per week.

7. Bespreking bouwplan van 21 eengezlns-
worüngen en 18 garages aan de Voltastraat
en het voorstel om de hiervoor benodigde
grond van de Gemeente Zandvoort aan te
kopen Tevens zal worden voorgesteld om
geldleningen aan te gaan, voorschotten aan
te vragen en alles te doen wat nodig Is om
dit plan te realiseren.

8. Mededelingen omtrent de in aanbouw zijn-
de woningen.

9. Rondvraag en sluiting.

Zandvoort, 30 mei 1975.

Secretaris (tussentijds)

Jb. Kerkman
n'ij delen u mede dat de late plaatsing van
deze advertentie veroorzaakt is door een mis-
retstand bij bet Zandvoorts Nieuws1>lad.

Éeliqform

ART.41.503

59.95

Helioform.
Zomerenpasvorm
onderdeknie^

Bij wie?«

SCHOENBOETIEK

HARMS
Meröer hebben wij nog een zeer

uitgebreide kollektie sandalen, houten
klompen, ook voor kinderen.

Diaconlestréat 5A (zijstraat Haltestraat)

Zandvoort.

Altijd een voordelige aanbJeding.

<:e
Ü t>ent ryic •wanneer u van alles weet te genieten.

VoJtalre (1694-1778).

Hoc rUk moet u zich dan wel gevoelen met zo'n

kostelUk uurwerk \an

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PlT

SOPHIAWEQ 4 - TELEFOON 2307

bU de Kostverlorenstrast.

Het Is een tjezlt voor het leven, het Iaat u nimmer
In de steek cn'u geniet er oltUd van

Komt u maar eens kykcn in 7Un -iliowro mi

't Is een belevenlsl Eigen reparatie-atcU-ilng nu t

electronlsche apparatuur

f

DE AMSTERDAMMER
De specialist in groente en fruit

GAAT NAAR EEN NIEUW PAND

OP DE GROTE KROCHT 23

In dit grote en modern ingerichte pand hopen

wij u een even gezellige en persoonlijke

bediening te geven als voorheen.

Onzs OPEI!IOSMW»^IF"'*"'^*:l2ljn o.a.:

Grote KOMKOMMER 0,49

Kilo GRANNY SMITH 1,50

8 grote ZOETE PERS 1,75

Kilo SPINAZIE 0,69

Hollandse BLOEMKOOL 1,50

3 pond GOLDEN DELICIQIIS 1,39

Onze

dag' en middag-

tochlan gaan

W08r beginnen

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

tel. 2560, Zandvoort

TE KOOP:

V.W. Variant 1600 1970
in goede staat, met Imperiaal en trekhaak,

ƒ 1500,—.

Schildersbedrijf Au^. v. d. Mije
Marlsstraat 13a, Zandvoort Tel 02507-5186.

't Is weer juni, de hoogste tijd

voor iets zomers. Zoals bijv.:

VLOTTE DENIM- en JACKPAKKEN
van 109,-— en 139,

—

SPORTKOLBERTS vanaf 89,—

JACKS div. kleuren en modellen
van 36,— en 79,

—

PANTALONS in vele soorten en
kleuren

SPECIAALZAAK VPOR^ .

KSRKSTR.aO • TEL:3136

Onze

ANTIEK-WAS
bevat echte Camavba-waa,
bljenwas en zuiver terpen-

tijn, daardoor Is dit de
beste verzorging voor al uw
massief uitgevoerde

meubelen in eiken,

mahonie enz.

Per blik 3,75.
Alleen verkrijgbaar bU:

Antiek - Kunel -

Curiosa

'DE OUDE TIJD'
m- EN VERKOOP,
Oranjestraat 3A.

Dagelijks geopend van
12.00 tot 18.00 uur.

METSELAAR
heelt nog tUd voor
O>a>ERB0UD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812.

Eorme sorterins

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek

met garantie Bitzonder

lage prijzen.

Martex Holland B.V.
Koudenhorn 32 Haarlem.
lelefoon 023-3193 00

Vader heeft de tuinkriebels.
Geef hem daarom met
Vaderdag iets voor de tuin.
Dit vindt a bU

„ï. d. MEY"
BLOEMENHCIS
J. BLUXS
Haltestraat 65, Zandvoort

De specialist voor al uw bloemwerken.

P.S. Wij versleren uw weekend óók nogr met
een leuk bloemetje

!

J. L Ml V. d. PEET
Aann«mlng(b«drljf voer al uw

nieuwbouw, verbouw «n onderhoudt*

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens v^^erkuren telefoon 02507-3715.
,

V\/erkplaats Koningsstraat 28, Zandvoort

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleesv\/aren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

SMEERKAAS 40+
per stuk 0,74 nu 3 stuks

GEKOOKTE ARDENNER
150 gram 1,09 hu per 100 gram

1,35

0,98

HEMA
NU OOK ZONDAGS GEOPEND!

Dezeaanbiedingen^ijn geldig tot 11 juni.
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KOOPCENTRUM
RUQUIUS/HEEMSTEDE

fcEMSTCEDE — Aan de Spaameweg te Heemstede (industriegebied) vlak
rr de brug naar de Haarlemmermeer Is in de loop van een aantal jaren
Il koopcentrum gevestigd voor de consument.

'

leciaal op het gebied van woninginrichting zijn de aktiviteiten de laatste

|ken enorm uitgebreid.

vindt, deze week de feestelijke opening plaats van het bekende
EÜBEÏ.PALEIS uit Amsterdam. '

[vindt de speciale advertentie op de achterpagina. Verder is vlak naast
It Meubelpaleis een groot SLAAPKAMERCENTRUM gevestigd met een
Ier uitg ebreide collectie slaapkamers en wat daar zo bij hoort.

jok eeit enorme tapijthal, PAVEX, heeft een enorme hal waar u altijd

liagt. I3an heeft het koopcentrum Cruquius nog een
InüKEÜICENTRUM GEERLINGS en een grote SUPERMARKT KONGRO,

deze enorme zaken vormen voor de consument een trekpleister met
jiarbi] een enorme parkeerruimte. Noteert u even het adres"
IOOPCE;NTRUM cruquius - SPAARNEWEG 75.

I
^

Ie JuistiJ route zs: vanuit Heemstede over'de Cruquiusbrug rechtsaf en
lin direict na 100 meter links.

ASoeders, let op

v?"^f ^1"^ tm 14/6 1975

Gratis 2 films
Mj een Polaroid camera.
Nt een Polaroid direkt-klaar camera kopen
betekent voordeel.

Pola roid Zip Polaroid Colorpack 80
Zwart-wit foto's in 30 sekonden, Kleurenfoto's in een minuut,
ingebouwde beliciitingsmeter, zw^art-wit foto's In 30 sekonden,
ingebouwde flitser, elektrisch oog voor altijd juiste

nooitscherpstellen. 03iUU belichting, gemak- ^ mm tut
kelijke filminleg. 14D,II0

Nu m&i 2 gratis zwart-wit Nu met 2 gratis kleuren-
films, - ^ films,

uwv(l'ordeel 1W0 uw voordeel 27,00

Gratis di^>monstratie bIJ:

FOTOHUIS
JESSE KNOPPER

FOTOGRAFIE, FOTOHANDEL EN HI-FI

Jan van G'oyenstraat 26, Heeinstede. Telefoon 025-281020.

Kitsensatie

IMijssenss^
Zitprimeur voor Nederland;»,

in de beke Ode Leolux- '

kwaliteit'

Oezo
2-3-zltskoniihinatie

Is leverba.if in

verschiller»de

kleuren Toro-ledet
voor de nneesl

vrlendelijbe

Leolux pnjs 2985r
Ook leverbaar met ekslra hoold-

sleunen

Een vorstelijke tweezits en drjezlts

kombinalie In soepel leer en massief
hout

De uitvoering In warm getint massief
fioul, gekomblneerd met prachtig
Toro-leder, geeft het geheel een
voornaam maar toch sportlef cache*

V«ct elke parllkullet Tril entree. lekker dlchtWJ tossen naarlem en Amsterdam
in de hoofdstraat van Zwincnborc, met rolop parkeynilmte

miva interieur
«ennenlaan S3 (hoofdstraat) — «ran'enhurl. telefoon MS'J-:^»»,/?.??'

dag «eopend 8 30-18 unt • wijd avond J9-»l n«t - laterd 8 30-11 tiur

-V

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

als engels

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 72G Hoofddorp
HoRewoerd 111 Leiden

AfütïcSc c:i

Snulli! r 11

oor) C/l Uil 1

Ou!, vopi u h 1 I

KH IVt ('

1! ! I i (H

< o'

V t I kil Cl 1

AOERDAG
A^ï^^KKCN va
r!.-'pMSBaJ( in 3 kleuren
fïGARETTENDOOS
! f'^CNREKKEN
nor en SCHOTEIS met opschrift

•^r!:r:MorLEssEN va
THERMOSKANNEN
E'La'5TIC JASSEN voor te vissen

0.60

3,98

2,75

2,95

4,95

14,95

1,98

j mL\ WINKELTJE

V
ILIGL/1ND20 HAARLEM TELEFOON 511987

JEAN - PAUL

BETER GEKLEED, MINDER BESTEED
VADERS SPECIAALZAAK

VOOR KOSTUUMS EN KOMBINATIES
HEMDEN, TRUIEN. VESTEN.

KLEINE HOUTSTRAAT 20 HAARLEM

TEL. 023-32I285

11:

1 I

;aGSSiSI0NSÏAN'70T0T'75
RIJ
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FEESTELIJKE OPENING

DAWIES-

FAÜTEüll
gobelin bekleding

'

,('^;

'

•f, n l'"J ? Iflt -l

1. 1- k5aï'»''it

P'-': W,m \ï\'''
t'

••.'

1.000 m^ showroom-EXTRA LAGE MEENEEM-PF?IJZEN

U KUNTuw OGEN NIET GELOVEN!
Klassiek bankstel

895,-
3-zitsbank + fauteuils,

bekleding'in diverse

kleuren, slechts

Hoekcombinatie:

2- en 3-zitsbank

795,-
met losse armsteunen
luxe moderne weefstof
bekleding, slectits

Moderne eethoek
bestaande uit tafel +
4 stoelen, slechts

Lederen bankstel

1795r
3-delig wandmeubel

598-

ZO MOET U RIJDEN:
vanuit Heemstede over de
CRUQUIUSBRUG rechtsaf en dan
direkt na 100 meter

DE EERSTE WEG LINKS
bij bord Industrieterrein CRUQUIUS
NAAST DE KONGRO,

Spaarneweg 75.

Alle dagen geopend van 10.00-17.30

uur. Ook zaterdag. Vrijdagavond
koopavond van 19.no-''i on uur.

ALLES DIRECT
UIT VOORRAAD
LEVERBAAR

(tegen geriiige vergoeding bezorgen\
wij de meubelen bij u thuis /

ü van onze uitzonderlijke lage openliigsprijzen
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Vijfentwintig jaar paviljoenexploitant ,,De Vijverhut''

Henk Paap ruilde strandleven

voor toen nog bosleven
ZANDVOORT — Toen Henk van Huig oftewel Henk Paap op 10 juni

1950 zijn paviljoen 'De Vijverhut' opende zeiden de twee wethouders

tegen de zoon van de Zandvoortse loodgieter Huig Paap, dat hij net

zo goed zijn geld in zee had kunnen gooien. In die noorder uithoek

van Zandvoort kwam immers geen mens. Een droge boterham, dat

zou Henk overhouden aan zijn investering.

Nu vijfentwintig jaar later geeft de nu eenenzestig-jarige Henk Paap
toe, dat de wethouders een kwart eeuw geleden gelijk hadden voor

wat betreft die droge boterham, want in de eerste jaren kon er niet

veel meer af, dan een vliesdun plakje beleg op de boterham.

Het -waren de moe-flke jaren, waardoor
heen vele pas beginnende ondernemers
moeten. Henk Paap had het strandleven
geruild voor het bosleven, want jawel,

Zandvoort kende in die tüd nog een bos
aan het eind van de Vondellaan.
Voor de oorlog was Henk als badman
werkzaam in het gemeentelijk Zuidér-
bad. In 1946 was hij van Sjors Vallo,

Annle Vollant, Mien Keesman, Karel
Hendriks en Jan Paap de mede-exploi-
tant van 'Bad Zuid*. Vier jaar bleef hU
dat, tot het moment dat hij iets voor
zichzelf wilde hebben.
Onder de strandpachters bestond er veel
belangstelling voor het bosrijke wandel-
park aan de Vondellaan. Het was een
pittoresk plekje om de strandtent in de
wintermaanden- neer te zetten. Maar de
gemeentelijke overheid gaf geen toe-

stemming. Een exploitant van een hore-
cabedrijf was welkom, als hy ging bou-
wen In steen.

Aangezien Henk Paap op papier niet
meer bezat, dan een zesde strandtent en
dus toch geen strandtent kon meenemen
naar het wandelpark besloot hij de gok
te wagen en diende' hij een bouwvergun-
ning in voor een stenen paviljoen 'De
Vijverhut'.

Geen elektra
In vijftig dagen was de hut aan de vij-

ver gebouwd en op 10 juni 1950 opende
burgemeester Fenema het in pannekoe-
ken gespecialiseerue paviljoen. Het pa-
viljoen lag zo ver verwijderd van het
dorp, dat Henk Paap geen water, gas en
licht van de gemeente kon krijgen. Wa-
ter en gas heeft hü met behulp van In
dit werk gespecialiseerde vrienden zelf
aangelegd.
Tijdens de opening beloofde burgemees-
ter Penema, dat de gemeente spoedig
voor elektriciteit zou zorgen. Het zou
echter tot 1962 duren. Nu nog steken de
gaspilpen uit het houten plafond, die
twaalf jaar lang voor de voeding van de
gaslamjx' i zorgden.
Toen Henk's pannekoeken na enkele ja-
ren in wijde omtrek bekend waren, was
de stille tijd voorbij. De gewone panne-
koeken vlogen voor vijfentachtig cent de
pan uit en de appel-kaas-gember-ham-
en spekpannekoeken gingen voor een
gulden vijfentwintig over het buffet. Nu
nog bakt Henk Paap samen met zijn
negenentwintig jarige kompagnon zoon
Harry de koeken volgens hetzelfde re-
cept maar dan voor drie gulden vijfenze-
ventig.

.honderd mensen in de tuin. Dat was ge-

weldig, maar helaas moesten we er acht-

tien jaar geleden mee stoppen, omdat de
stoelhuur geen dubbeltje bleef en ook de
artisten werden steeds duurder'.

Vernielingen
In die tüd zag het park er piekfijn ver-

zorgd uit. De parkwachters Jaap Drayer
(Jaap oorlog), Gerrit Terol (Gerrit

Muis), Arie Paap (Arie vuissle) en Peter

van Wlngerdc zagen er op toe, dat de

jeugd geen vernielingen aanrichtte in

het park. Maar na hun tüd raakte het
park in verval. Henk Paap: 'Toen die

wachters wegfwaren kwamen de vernie-

lingen. Stenen werden uit de paden ge-

trokken en in de vijver gegooid, trapleu-

ningen werden vernield en het werd
zelfs zo erg, dat moeders met kinderwa-

gens niet meer langs de vijver konden
wandelen. Gelukkig heeft de gemeente
voor een bedrag van circa vijftig duizend

gulden het park een paar jaar geleden

een opknapbeurt gegeven.'

De naarste tüd heeft Henk Paap in de
Vijvcrhut ^meegemaakt, toen het- -park

circa tien jaar yelcdta kaal werd ge-

schoren, Vrüwel alle bomen waren aan-
getast door de dennenscheerder en kap-
pen was noodzakelijk.

De in 1931 geplante dennen sneuvelden
door de bijl van Staatsbosbeheer. Henk
Paap eiste voor elke omgehakte boom
jonge aanplant terug. Toen dit niet ge-
beurde ging hij in beroep bij Staatsbos-
beheer, maar het mocht niet baten. Het
park bleef kaal en een kaal park, trekt

volgens Henk Paap minder bezoekers,

dan een bebost gebied.

Henk Paap voor zön 'Vüverhut'. Op de
achtergrond de dennen, die gespaard lijn

gebleven voor de bül van Staatsbosbe-

heer.

(Adv. Ingez, Meded.)

'Het is jammer dat Zandvoort deze re-

ki-eatle Is kwijtgeraakt', zegt de klein-

zoon van kruidenier Arie de Beer
(Schaap) en de Zandvoortse duinaard-
appelteler Klaas de hakker (Paap).

Streefdatum voor centrum op 1 januari

Regionale muziekschool
KENNEMERLAND — Wethouders van Haarlem en omliggende ge-

meenten hebben vorige week overeenstemming bereikt over een ge-

meenschappel^ke regeling voot de te stichten regionale muziekschool

'Muziekcentrum Zuid Kennemerland'.
De gemeenteraden van Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Heem-
stede en Zandvoort zuUen zich daarover nog moeten uitspreken. Ook
de gemeente Haarlemmerliede en Spaamwoude zal in het verder
overleg betrokken worden.

Geheim recept
Pannekoeken is nog steeds de speciali-
teit van 'De Vijverhut', voor zover nog
over specialiteit gesproken kan worden,
vant de laatste Jaren heeft het restan-
rantwerk een enorme opgang gemaakt.
Voorts worden er geregeld feesten en
partijen gehouden.
Het komt nog voor, dat er gasten vragen
naar het recept van de pannekoeken,
maar op zo'n moment sluit Henk als een
bus. 'Het geheim zit in ons beslag en dat
ga ik toch zeker niet verklappen', zegt
Henk, die slechts kwijt wil, dat de pan-
nen waarin de pannekooeken gebakken
worden de smaak ten goede komt. 'Maar
wat wU je, we bakken nu nog met pan-
nen waarin vijfentwintig jaar lang niets
anders dan pannekoeken hebben gele-
gen.'

Het grote verschil tussen vroeger en nu
ziet de paviljoen-eigenaar in de plaat-
sen waar zijn klanten bediend worden.
'Vroeger kwam men hier echt om te zon-
nen en speelde de service zich veelal in

de tuin af. Op warme dagen, zoals in
deze week is dat ook nog wel zo, maar de
laatste jaren gaat men voornamelijk in
het restaurant zitten en op de terrassen.

Vroeger -was hét echt de tüd van het
kopje koffie en het glaasje ranja.

In die tüd organiseerde ik in samenwer-
king met de plaatselijke VW en later

de Avro avondshows in het park. De
Wama's hebben hier opgetreden, The
Three Jacksons, Mieke Telkamp, de Hol-
zacker Buben en Frans Dumee. TUdens
een optreden van de Vancouver Kitsl-

land Boy's Band hadden we achttien-

Streefdatum voor het stichten van het
nieuwe muziekcentrum is 1 januari 1976.

In de nieuwe instelling zal opgaan de
gemeentelüke Haarlemse Muziekschool,
die de kern zal vormen van het nieuwe
instituut. In de concept-tekst voor de
gemeenschappelijke regeling is opgeno-
men een bepaling, dat voor een goede
spreiding van de muzikale vorming de-
pendances olnnen de samenwerkende
gemeenten zullen worden opgericht om
het muziekouderwüs zo dicht mogelük
'bü huls' te kunnen brengen. Met betrek-

king tot de bereikbaarheid van de de-
pendances zal bovendien rekening wor-
den gehouden met gevaarlijke verkeers-
situaties.

De hoofdzetel van het Muziekcentrmn
Zuid Kennemerland zal gevestigd wor-
den in de Egelantier (het voormalige

St. Elisabeth's Gasthuis) te Haarlem.
T>e beheerskommissle van de Haarlemse
Muziekschool heeft ouders en docenten
betrokken in het overleg over de ge-
meenschappelijke regeling. De vakbon-
den worden van het voorlopige resultaat

op de hoogte gesteld. •

.

\ \
'

De samenwerking strekt. zich alleen ult-

tot de amateur-afdeling vari de huidige
Haarlemse Muzielcschool. De vakoplei-
dingen (van de voormalige muziekschool
Toonkunst) worden ondergebracht in het
Sweclinck-conservatorlum te Amster-
dam. Dat zal een of meer afdelingen
vestigen In Haarlem, waarbU gebruik
wordt gemaakt van het gebouw en de
Inrichting van het Muziekcentrum in de
Egelantier. Ook de onderhandelingen
over de stichting van het nieuwe Swee-
Unck-conservaiorlum ziJn ver gevorderd.

OHOCISTEHIJ
MOEHENEUUG
r/h KLOKKEUS
Haltestraat 46

GAATVERHUIZEN NAAR EEK

GROTER PAND
HALTËSTRAAT NO. 8 (TUM TUM)

Daarom zijn wij gesloten

VANAF ZONDAG 15 JUNI TOT EN MET
VRIJDAG 20 JUNI

HEUOPENING
ZATERDAG 21 JUN1 11 UUR.

LET OP ONZE ADVERTENTIE VAN VOLGENDE WEEK
MET OPENINGSAANBIEDINGEN

Nieuw Noord viert tot maandag feest

Feestweek in volle gang
ZANDVOORT — Voor een fccstelUke

opening van de feestweek In winkelcen-
trum Nieuw Noord zorgden maandag-
middag een groot aantal kinderen, door
om half vijf honderden ballonnen op ie

laten vanaf hel binnen het winkclcen-

irum gelegen plein van het winkelcen-
trum.
In totaal heeft het organiserende aktie-

komltee winkelcentrum Noord duizend

ballonnen uitgedeeld, maar vele lucht-

ballonnen waren vanwege de warmte uit

elkaar geklapt, nog voordat de luchtreis

kon worden aanvangen. Een luchtreis,

die voerde in de richting van de Noord-
zee. Het was dezelfde koers die de lucht-

ballonnen volgden, die op Koninginne-
dag op het Raadliuisplein werden opge-

laten en aangezien van niet één van de-

ze ballonnen bericht terug is ontvangen
mag worden verwacht dat de kaartjes

die aan de balloiuien zijn bevestigd niet

binnen zullen stromen bij het aktleko-

mitee.
'Maar pessimistisch over de feestweek

beginnen zou niet redelük zün, want het

is toch maar het aktle-komltee dat door

middel van de feestweek het In nieuw

noord broodnodige amusementsleven
blaast. Tot en met zondag is er een lu-

napark, terwül elke avond een zomer-

bal op het plein van het winkelcentrum

wordt gehouden. ;

Zeepkislracc

In" hel kader van de feestweek worden
vrüdag van 19 tot 20.30 uur zeepkisten-

races voor Jongens en meisjes in de leef-

tijd van zes tot vUftien Jaar gehouden.

De inschrijving is gratis, terwyi de oi-ga-

nisatoren en de kermisexploitanten prij-

zenn lilervoor bescliikbaar stellen.

Zaterdag is er var. 12 tot 22 uur vlooien-

markt.
Op de laat-ste dag van de feestweek zifn

wieierwedstrijden gepland van 14 tot 16

uur. Jongens en- meisjes van acht tot

vüftien jaar kunnen zith gratis inschrU-

ven mits zit over een toer-race- of vouw-
- flets beschikken. Voorts wortd een flets-

rally gehouden met premies en prüzen

voor de eerst en laatst aankomende
deelnemer, de sportiefste en ludlekste

deelnemer. Ifl dfe avonduren vindt aan-

vangend om' halt negen een lamplon-

nenoptocht plaats voorafgegaan door

een muziekkorps.
Met het lunapark hebben de organisa-
toren rekening geliouden met de vele

kinderen, die zich moeten vermaken in
Nieuw-Noord. Het goljelement ontbreekt.

Er is een autoscooter, calypso, draaimo-
len en 'altyd prils' tent.

Weliswaar geen wereldkennis, maar toch
welkome attraktle voor een grote woon-
wijk, die het al die jaren zonder dit al-

les heeft moeten doen.

Ingezonden

"Begrip yoor elkaar"

Enige weken geleden, vroeg ik mij af;

'Is horeca van Zandvoort op weg naar
discriminatie van lichamelijk gehandi-
capten?'
In deze ingezonden brief werd ook een
weigering van lichamelijk gehandicapten
tildens de feestdagen, door café restau-

rant 'De Kousenpael' aangehaald. De
directie van de 'Kousenpael' was de eni-

ge van de meerdere genoemde gelegen-

heden die reageerde.

In een gesprei: met de directie, is geble-

ken dat de weigering in 'De Kousenpael'
niet steekhoudend was en er van belde

partyen begrip getoond werd en dit cfen

basis is, om gewoon .weer op de oude
vertrouwde wiize van gastvrijheid door
te gaan.
Het is prettig dat met deze rectificatie

het embargo wat op het Ingezonden stuk

volgde, opgeheven is.

Dick Oerrilse
Zandvoortsclaan 165

Zandvoort

Met oog en oor

de badplaats door
Weekenddienst

Van verschillende kanten is mij ge-

vraagd, hoe het toch komt dal men
in Zandvoort voor spocdrcceplen voor

apotheken gedurende de «eekpinden
is aangewezen op apotheken in

Heemstede of Ovcrvcen.

Ik hei)' er eens naar gemformeerd en

'het bleek mij, dat dit slechts een
maatregel was gedurende de winter-

periode. In het hoogseizoen (de

maanden juni, Juli en augustus) heb-

ben de beide plaatselijke apotheken

tijdens de weekeinden om beurten

dienst. U treft de opgave daarvan el-

ke week in de speciale rubnek 'Week-

emddlensten' aan. In september

wórdt een nieuwe regeling getroffen,

waarvan tudig kennis zal worden ge-

geven.

Frans Zwaan-vijver
Ee'ft Zandvoortse jongeman heeft

eind vorige werk in de vijver aan de

Frans Zwaanslraat een liarpcr ge-

vangen, die bijna vier en twintig

pond woog.

«y had bijna een half uur nodig om
de hevig tegenstribbelendereuzenvls

op het droge te krygen. Duitse badgas-

ten, die van het voorval getuige wa-

ren, filmden de vangst. Later heeft

de fortuinlijke visser het grote dier

weer in z'n element teruggezet. Zo

zijn onze sportvissers in Zandvoort.

Het is waarschijnlijk niet aan leder-

een bekend, dat in deze vijver enorm
veel vis voorkomt, die er in de loop

der jaren door Zandvoortse jongelui

als klein goed is uitgezet en In deze

vijver enorm groeit en in aantal toe-

neemt.
Ook wanneer men er nu vist, wordt
de vangst direkt weer in het water
teruggegooid. Een en ander is voor

mij aanleiding onze autoriteiten nog-
maals te attenderen op het prachtige

rekreatiegebled, dat hier ligt docii

niet betreden mag worden. De om-
geving van de vijver is zelfs met
(roestig) prikkeldraad afgezet maar
die afzetting geeft niet veel, want de

Jeugd kruipt er onderdoor of klimt

er overheen, hetgeen niet alleen ver-

wondingen veroorzaakt doch ook
meerdere malen, de kleding bescha-

' digt:.Waarom haalt' roea^dit prikkel--

draad-hek niet weg als eerste stap tot

ontsluiting van dit gebied voor re-

creatie.

De bewoners uit de omgeving snak-

ken ernaar. Laat ons gemeentebe-
stuur hier toch eens aandacht aan
gaan besteden.- Een prachtig natuur-

gebied blijft hier maar liggen en Is

tot ontoegankelijk terrein verklaard.

Waarom? Dat begrijpt geen mens!

Organist
Lourens Stuifbergcn, die 14 dagen ge-

leden zijn 12i-jarig jubileum vierde

als organist van de SI, Agathakcrk,
wordt 'met ingang van de"maand au-
gustus organist van een BK kerk in

Amstelveen.

De reden daarvan is. dat die kerk
vlak bU zijn huis gelegen Is. Maar
zün besluit zal toch velen heel erg

spijten want èn als kunstenaar en
als mens stond Lourens bU zeer velen

m hoog aanzien. Ik hoop alleen maar
— en velen met mij — dat hU Zand-
voort niet helemaal in de steek zal

laten. Naar ik meen is hiJ toch ook
nog altüd dirigent van het Gerefor-

meerde kerkkoor? Hoe mot dat nou?

Vaderdag
Zondag is het weer vaderdag! 't Zal
wel weer op een stropdas of een ovcr-
hcmpie uitdraaien.

Ik heb er eens naar geïnformeerd en
ben erachter gekomen, dat vaderdag
voor het eerst zes Jaar geleden werd
ingevoerd en toen werd gevierd op
dierendag 4 oktober, die in dat jaar
net op zondag viel. De uitvinders van
vaderdag vonden vaders zeker lekke-
re dieren. Die zUn er ook Inderdaad
wel bU, 't is maar net, hoe Je het op-
vat.

Het jaar daarop lieeft men toen va-
derdag vastgesteld op de derde zon-
dag m juni en dat is tot heden toe

zo gebleven. Mlsbchien is er wel de

een of andere goochemert (die mijns
inziens dan uit de kringen van de
winkeliers zal moeten voortkomen)
die binnen afzienbare tüd een kin-

derdag gaat uitvinden, of een opoe-

dag 'of opa-dag. Je weet maar nooit

in deze gelike tud en de middenstand
heeft zeker geen bezwavtn, want de
knip moet wuder open dan normaal.

Circuitbczoek
Het was treurig gesteld met bet cir-

cuilbezock zondag tijdens de motor-
races, die toch spannend, belangrijk

en spektaculair waren.

Ruim zesduizend mensen waren er

getuige van, een handjevol en wan-
neer we dan bedenken, dat evene-
menten van deze aard elders in ons
land vele malen dit aantal bezoekers

trekken, dan ga je je toch wel at-

vragen: 'waar ligt dat nu aan?' Het
is voor my een onbegrijpeluk iets.

Het kan zondag natuurlijk gelegen
hebben aan het prachtige weer,

waardoor strand en zee méér lokten

dan het hete circuit.

Maar voor de organisatoren is het
wèl om moedeloos van ta worden.
Zondag over een week hebben we
hier de 'Grand Prix'. Weet u, dat dit

evenement zo omstreeks de zeven-
honderdduizend gulden kost? Laat
ons hopen, dat de organisatoren liet

eruit halen. Mocht dit niet zo zijn,

dan zullen we door uitbreiding met
andere evenementen onze beroemde
racebaan toch meer exploitabel die-

nen te maken.

Bezoek uit Canada
Tol m'n grote verrassing kreeg ik de-
ze week bezoek van mrs. E, Ormerod-
Draak, wonende 65 Creighlon Itoad,

Oundas, Ontario Canada. BiJ vele

oud-Zandvoortcrs zal ziJ beter bekend
zijn als Iletty, de oudste dochter van
mevrouw Ria Droak-Groeneveld, die

eind november overleed op 7fi-jarige

leeftijd.

Zij woonde toen aan de Zandvoortsc-
laan. Negenentwintig Jaar geleden
emigreerde zij met haar ouders naar
Canada, sindsdien was ze niet meer
in Zandvoort teruggeweest en ze vond
er ook eerlijk gezegd, niet veel meer
aan. Alleen het weerzien met ver-

schillende oude vrienden en kennis-
sen was natuurlijk een belevenis.

Ze vertelde my, dat haar hele fami-
lie, haar broer en zusters het In Ca-
nada best maken en verzocht mü
aan alle vrienden en bekenden haar
groeten over te brengen, hetgeen ik

biJ deze doe. Op liaar Europa-trip 5s

ze intussen mef haar man alweer
naar Engeland doorgereisd, om na
een week via Manchester naar Cana-
da terug te keren. Heimwee naar
Zandvoort heeft ze niet. In dit op-
zicht verschilt ze wel héél veel met
haar overleden moeder.

Drukke zondag
Eindelijk heeft Zandvoort dan het
afgelopen weekeinde een topdrukte te

verwerken gekregen. Hel werd brood-
nodig tijd ook, want velen begonnen
al Ic wanhopen.

Wat mi) persoonlijk het meest ver-

blijdde was het feit, dat ook bil de
dagjesmensen Zandvoort nog altüd
zeer in trek is. Aan hen was het in

hoofdzaak te danken, dat het bezoek
zó groot was. Bus en trein hebben
duizenden bezoekers aangevoerd.
Wonderlijk is het. dat één zonover-
goten zondag alle narigheid daar-
voor al weer spoedig doet vergeten,

gelukkig maar!
Het strand werd eindelijk weer eens
de traditionele jaarlijkse mierenhoop.
En het naaktstrand Kwam ook be-
hoorlijk aan z'n trekken. Ik snap
niet. hoe men zich daarover zo druk
maakt. Laat ze daar maar rustig

oeteletoeten, deze naturisten op hun
strandgedeelte. Als iemand er be-
hoefte aan heeft, poedelnaakt op het
strand ot in zee te vertoeven, laat

maar gaan! Ik heb er niet de minste
behoefte aan, er een kijkje te gaan
nemen. Op het 'niet-naakt strand'

zie Je ook al bloot genoeg en dat is

dikwijls wel zo verleidelijk. Wat doen
deze mensen voor kwaad? Niets!

We zuUer er aan moeten wennen, dal
de badraode sinds de ceuwwisieling
ook nog al wat veranderingen heeft
ondergaan. Vergelükt u de oude
zwemcostuums maar eens met die

var hedeu. KUYPER SR.

Leerlingenuitvoering

Haarlemse Muziekschool
KENNEMERLAND — Op vrijdag IS juni
a.s. zal de serie uitvoeringen en mani-
festaties van de Haarlemse Muziek-
school worden besloten met een grote
Iccrlingcnullvocrinè Van de amaleuraf-
dcling in de grote zaal van het Concert-
gebouw.

Op deze uitvoering ligt het accent op de
orkesten' en grotere ensembles van de
niuzlekscliool. Aan het programma wer-
ken mede: Twee strijkersensembles o.l.v.

Ruur'd Koolstra; een aantal AMV-klas-
sen o.l.v. Cees West; een klarinetensem-
ble o.l.v. Llctbeth Brlnkmann; een ac-
cordeonensemble o.l.v. Cees Verzijde;
een blokfluitensenible o.l.v. Marion Dee-
reaberg-Ruting; een instiumentale
speelgroep o.l.v. Ed Stetjaart; een combo
o.l.v. Robert E. v. d. Linden.

Het Harmonie Orkest Haarlem o.l.v. Si-

mon Butter zal als gast aan het pro-
gramma medewerken. In het Harmonie
Orkest Haarlem spelen veel jeugdige
leerlingen ' vari de muzlekscliool en de
heet Butter is ook docent aan de Haar-
lemse Muzlalcschool verbonden. Het ligt

overigens in het voornemen van de
Haarlemse Muziekschool jaarlijks een

amaleurvereniglng uit Haarlem of om-
geving uit te nodigen voor een gastoptre-
den In een van onze grote uitvoeringen.
Uitgevoerd zullen worden werken van
den Arend, Beuerlc, CIma Rosa. Hauss-
niaii. Haydn. v. Knorr, Langerak. v. d.

Linden, Malnerlo. Nuylen. Pezel, Pur-
cell, Strauss en Würthner.
Met deze uitvoering wordt een reeks van
7 uitvoeringen en manifestaties voltooid
daarmede een beeld Is gegeven van de
akllvlteiten en het werk van de Haar-
lemse Muziekschool.
Toogangskaarten voor de uitvoering op
13 Juni a.s. ƒ1,50 zün verkrijgbaar aan
de kassa van hel Concertgebouw.

'Pleiues'
ZANDVOORT — Uitslag wedvlucht St.

Ghislain op zondag 8 Juni. Afstand 223

kilometer. Los 6,30 uur. Aankomst eerste

duif 9,41 uur.
J. Swart 1-6-16-18-23; A. Loos 2: Gebr.
Driehulzen 3-7-R-10-U-14-17-19; H. Te-
rol 4-21; 3. B. Koper 5; E. v. d. Meulen
9-13; C. v, Egmond 12-15; C. Visser 20-

24; H, Lansdorp 22-25.
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RenaulK

w service-zekerheid

De zekerheid dat controles, onderhouds-

beurten en reparaties met de modernste

apparatuur worden uitgevoerd (o.a. electro-

nische diagnose). Dus snel. Door speciaal

opgeleide monteurs. Met vaste reparatie-

tijden zodat alle arbeidskosten u vooraf

bekend zijn.

Renault-service waar u als Renaultrijder op

kunt rekenen.
RtnaultlS

een renauK loopt langerop een liter RENAUIT'

bij RINKO Oranjestraat 2-12.

Tel. 02507-2323 of 2424.

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bureau

:adiator
iroenestein

Ampèrestraat 2/hoeI: Kamerliugb Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Gedipl. instaU. - Erk. A.CX Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

ADIATOR
IROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

EEN GOEDE TIP VOOR VADERDAG:
GEEF HEM IETS VOOR ZIJN BOOT O.A.:

reddingsvesten, zeilpakken, kompassen,

de echte brefonse truien, of gewoon een

vaantje

Dit alles en nog véél meer heeft

holland kat saiiingshop

Prinsesseweg 36a, (Busweg), tel. 7158

Geopend: don., vrij., zat. en zondag

van 10 tot 16 uur.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie
Haarlem, Witte Heerenstraat 20— TeL 31 37 53 - 31 04 57

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

Kuik textiel vraagt:
DAME/FART>TIMER
voor de verkoop

.

S.v.p. melden bU
'T INTERIKUB,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 6975.

Te huur in Rosas (Costa

Brava) .

5 PERS. BUNGALOW
(blj zandstrand).
Uitzicht op zee.

Nog vry na 16 augustus.

Telefoon 02507-4724.

Te koop:
KLASSIEK VELOURS
BANKSTEL
(3 zitsbank)

Goud/groen van kleur.

Tel. 3768.

Gevraagd:
WONING
Zandvoort, geen Noord.

Aangeboden:
VRIJ BOVENHUIS
Centrum A'dam.
5 kam., huur ƒ 227,—. '

Onderhuur ƒ 650,— p. m.
Event. leeg te aanvaarden.

Br. ond. nr. 555 bur. van
dit blad.

Te koop:
KREIDLER BROMRETS
z.g.aji. met helm en
all risks verz.

Pahrenheitstraat 41.

Tel. 4181 na 19.00 uur.

Aangeboden:
PRIMA ATAG
GASFORNUIS
ƒ 100,—.

Telefoon 3675.

AUG. V. d. MME
Marisstraat ISa, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRMF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Bahangwerk «n wandbekledlng
Betenroparatle en vleercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

spelmaker is
de 2M kijken !s op xfn minst even aantrekicelfjk als er

in duiken — zelcer wanneer u comfortabel gezeten bent in

hM Panorama Restaurant van Bouwes Palace in Zandvoort.

Genietend van een drankje of van een schotel van uw voor-

keur, heeft u «r-op70 m. hoogte • een vrij uitzichtop strand,

golven en horizon. Op vrijdag- en zaterdagavond en zondag-
middag en -avond wordt uw bezoek bovendien nog muzi-

kaal opgeluisterd, tijdens diner-dansant of thé-dansant .. Er

is trouwens nog veel méér onder dit ene, grote dak van
BouweK het Dolfiiama Zandvoort, een overdekt zwembad
aiHiax sauna, een bowling-, kegel- en biljartcentium ... Alle-

maal attracties, waar hetweerspelmaker is!

s HESIMJR^HVr
topvardiaping Bouwes Palace, tegenover
NS-station, met een zee van parkeerruimte,

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

RESTAURANT LA REINE
Kerkstraat 15, Zandvoort. Tel. 02507-2253

vraagt voor direct:

JOIGE ERVAREN

CAFé-REST. KELNER

MNLOFVRL.HULP
voor het buffet tot eind augustus.

Naast onie serenomiaeerde
woonritrines worden ook
eiken hoekkasten foor n op
maat gemaakt bQ Wete»
rings wandrltrlnes.
Jan van VanTenstratat 2,

Ntmspeet.

Bet hoogtepont van mr
bruiloft ia een ffediebt van
FIGARO. oDvergetelQk sla
a%r troowdatum.
Jan van Vourtnatrsat i,

Nunspeet.

GEVRAAGD:

WINKELMEISJE

OF PART-TIMESTER
5-daagse werkweek, goed loon.

Slagerij Vreeburg en Zn.,
Haltestraat 54, Zandvoort. Telefoon 2451.

VADERDAGTIPS
BLACK EN DECKER

TUIN- EN

HANDGEREEDSCHAP
voor practische mensen.

J. H. VERMEIJS B.V.
v.h. Korts IJzerhandel,

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204.

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN. GASPORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. 5068. 3612, 2518.

Techn. Bur. A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vog'^Ienzang. Tel. 025Ü2-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

UW GORDIJNEN MAKEN7
Komt u eens met ons
praten.

KVIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

'T INTERIEUE,
StatlonEpleln 13-15.

Teleloon 02507-6975.

t (Under) WINKELTJE
heeft tijne kleren voor
kleuters, penters, teeners

CD ^ote mensen met
kleine msatjea.

Buureneg 1-3, tel. 6680.

zystrast T. d. Kerkstraat.

TE HUUR:

WERKPLAATS
met grote zolder.

Voorzien van water en electra.

In het centrum van het dorp.

ƒ 250,— per maand.

Schildersbedrijf Aug. v. d. Mije
Marisstraat 13a, Zandvoort. Tel. 02507-5186.

Vanaf NU is Vaderdag

óók bloemendag
is er ook blij mee.

ERICA
Moeder,! is er ook blij mee.

BLOEMEN-
MAGAZIJN

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

Onderdelen en -

benodigdheden voor
naaimachines, zelfs de
meest verouderde
modellen. Bij aankoop
deskundige voorlichting
en uw machine werkt
beter.

WIE WIL IN

CLUB 2S HELPEN?
± 3 dagen per week.

Hetty en Bram willen graag eens
een vrije dag.

Kerkstraat 25.

TE KOOP:

JONGE

DUITSE HERDERS
kampioen afst., ingeënt en
ontwormd, op karakter gefokt.

Telefoon 04925-439.

Wegens vakantie GESLOTEN

van 14-6 l/m 29-6

H. WARDENIER
VERF, GLAS EN BEHANG
Burg. Beeckmanstraat 2.

ALLE
LOODGIETERWERKEM

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507-41 61 -71 58
' Snellere service door

mobilofoon

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
Btlderdljkstr. 5. Tel. 3796.

Nu ook in Zanavoun:
KUNSTGEBIT-
REPARATIES'.

A. RITMAN,
telefoon 436S.

Binnen 1 uur klaar

!

Leer deze winter
TENNISSEN
in clubverband.

Inl, 02520-15436.

Te koop:
polyester speedboot met
trailer 35 pk Mct;(!ury

Alpenkruizer 4 pers.

4 pers. buni^alowlent met
toebciiorcn 1 jr. oud,
rubberboot met 3 pk
Johnson motor.

Camping „De Zeereep"
Zandvoort.

LAMPENOUE
in 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oranjestr. 7, Zandvoort.

ZANDVOORTSE
UITVAARTVERENIGING
Betrafenls - Crematie

Transport

Keesomstraat 61. Tel. 5351

Zandvoort
Dag en nacht te ontbieden

RENAULT6TL
Een zakelijke auto voor
door de week. Ideale auto
voor het weekend.
Vlakke vloer en vijfde deuf.
Wegklapbare hoedeplarik
en achterbank.

Nieuw uiterlijk.

Volledige uitrusting.

Benzineverbrulk bij

100 km/uur 1 op 13.2.

Technische gegevens:
1 108 cc -47 DIN pk

-

135 km/uur.

GRATIS: Haal bij ons het 112 pagina's dikke Benault-boek. —
^Met foto's In veel kleurendruk. Een Renault loopt langer op een Hier.

autobedrijven rinko^
Oranjestraat 2-12 Zandvoort
02507-2323

RENAULT

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - "^otisserie Fran$aise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

fSestauranI La Reine - Patisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253
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MICROVOETBALFINALE WERD SLIJTAGESLAG

Cup
maal naar Leico

ing voor tweede

ZANDVOORT — Het begint erop te lo-

ken, dat finales van een Zandvoorts
voetbaltoernooi in eeo anti-climax moe-
ten eindigen. Tijdens de bedrijfsvoetbal-

flnale stond men met gebalde vuisten

tegenover elkaar en ook vrUdagavond
viel er weer een klap in de finale van
de overigens zeer geslaagde microvoet-
balkompetltle van Zandvoortse bedre-
ven, instellingen en verenigingen.

Een mooie finale werd het niet In sport-

hal PelUkaan. De finalisten Leico Boys
en Kopertjes waren daarvoor te veel aan
elkaar gewaagd. Beide teams slaagden
er nauwelUks In de defensie van de te-

genstander te doorbreken. Dat werkt
frustrerend, vooral als er in. één van die

schaarse momenten een kans wordt ge-
schapen, die dan nog gemist wordt. Mis-
schien Is dit wel de reden, dat enkele
spelers prikkelbaar waren.
Het werd ook een slopende finale. Beide
part;(Jen scoorden voor rust eenmaal en
bij deze twee doelpmiten zou het blijven.

Ook in de verlenging van twee maal vüf
minuten.
Het waren tenslotte de Leico Boys die in
de tweede serie strafschoppen over de
meest geharde zenuwen l>eschjkten. Lei-
co-coach Bert Leijenhorst was van me-
ning, dat de Kopertjes ten onrechte een
penalty van arbiter Cees Stokman kre-

gen toebedeeld, waardoor verlenging
noodzakelijk werd. Langs de lün was
men echter een andere mening toege-
daan en Cees Stokman vermaarde na de
wedstryd: 'Het was een zuivere penalty.
Een van de Leico-Boys verdedigers stak
zUn been uit, toen de man al gepasseerd
was en dan is er slechts één beslissing

mogel;ljk'.

Strafschoppen
Verder dan een 1-1 stand kwamen de
finalisten lüet en dat was eigenlijk jam-
mer, want de narigheid begon, nadat na
tien minuten verlenging geen doelpunten
meer waren gevallen. Een serie van drie

strafschoppen moest de beslissing bren-
gen, maar rederom scoorden beide ploe-

gen eenmaal, zodat een tweede serie

strafschoppen moest worden genomen.
Tijdens de eerste serie strafschoppen,
nam van beide ploegen een speler een te

grote aanloop. De hak ging over de zo-
genaamde groene lijn en dat betekende
een ongeldig doelpunt. Beide ploegen
protesteerden heftig bij de wedstrijdlei-
ding over het afkeuren van deze doel-
punten, maar regels z^n regels en de
scheidsrechter bleef op advies van zön
lijnrechters bij zün beslissing.

Toen belde ploegen eenmaal gescoord
hadden en de Kopertjes de bal via de
palen in de zaal zagen teruggeketst had
Leico Boy Jan Keur de kans om het be-
slissende doelpunt te scoren. De Ripper-
da-speler schoot echter meters naast en
dat betekende nog eens drie strafschop-
pen.

Leico-doelman Wim Kiiieze ontvangt
van Dirk v. d. Nulft de wisselbokaal.

de Boeddha Club, terwijl in de tweede
divisie Chin Chin beslag legde op brons

door de 4-0 overwinning op Luyks.

Na afloop dankte Sporting Club orga-

nisator DiiTc van der Nulft het 'hoog-

geëerde publiek'. 'Het welslagen van het

microvoetbaltoeniooi is mede te danken
aan de grote opkomst van het publiek.

Als u er niet geweest was, hadden we
niet een zo fijn tournooi gehad', zo

richtte Dirk v. d. Nulft zich tot de hon-
derden toeschouwers op de tribune.

De kleine incidenten, die zich tydens de
finale voordeden vergaf Dirk de finalis-

ten met de woorden: 'De zenuwen heb-
ben sommige finalisten parten gespeeld,

laaar het mag geen naam hebben, want
de spelers hebben er een fün tournooi
van gemaakt. De spelers waren geweldig,

hun inzet was groots'. In zijn slotwoord

dankte Dirk zijn medewerkers de heren
Draayer, Stokman, Hins, Keur, Schut-
ten, Zwemmer en Korver en zün dank-
woorden gingen vergezeld van een fles

geestrijk vocht.
AI met al mag gesteld worden, dat het
microvoetbaltournooi waaraan veertig

ploegen deelnamen zeer geslaagd is ge-

weest. 'Zowel spelers als publiek beleven
er veel plezier aan en het tournooi valt

dan ook niet meer weg te denken in het
Zandvoortse sportgebeuren.

Aanwinsten

openbare

bibliotheek

Zandvoort
ZANDVOORT — De volgende boeken
van de Grote Letterbibliotheek zyn in

de afgelopen maanden aangeschaft.

A. Berkhof, De heer in gnjze mantel;
G. Bomans, Kopstukken; I. Boudier-
Bakker, Finale; Christie, Trein 16.50;

A. den Doolaard, De bruiloft der zeven
zigeuners; W. Elsschot, Villa des Roses;
J. Fabrlclus, Mijn Rosalia; P. W. Galli-

co, Ada Harris gaat naar New York;
P. W. Galllco, Bloemen voor Ada Har-
ris; W, Graham, De wandelstok; S.

Greup-Boldanus, De humeuren in de
straat der weduwen; G. Greene, De ver-

liezer wint; G. Guareschi, Don Camillo
en de kleine wereld; J. de Hartog, Mary;
J. de Hartog, Stella; J. de Hartog, Tha-
lassa; M. Hebden, De dolende ridders;

D. Holesch,. De zwarte hengst Bento;
A. Klelland, GevaarlUke wittebroodsda-
gen; T. Kortooms, Mijn kinderen eten

turf; E. Malpasse, 's Morgens om zeven
uur; J. van Manen-Pieters. Als de tuin-

fluiter zwugt; J. van Manen-Pleters, En
de tuinfluiter zingt: J. van Manen-Ple-
ters, Een nest vol tuinfluiters; L.

Meijer, Reis met Peter; L. Meijer,

Thuis met Peter; T. Naeff, Klein avon-
tuur; T. Naeff, Lotje; H. Nolthenius,

Addio, Grimaldl! En, Monte deserto;

F. de Pillecyn, Mensen achter de dUk;
A. Philippe, Niet meer dan een adem-
tocht; M. Rosseelt, De Kloostcrhoeve;

P. Sandstrom, De vroed-vrouw van Pont
Clery: M. van 't Sant, De vrouwe van de
Oldehoeve; G. Simenon. Maigret in Hol-
land; M. Stewart, Avontuur in Avignon;

C. R. Summer, Tammy ontdekt de we-
reld; A. S. Tumbull, De nachtegaal;

L. Uris, De dreigende heuvels; J. Vls-

ser-Roosendaal, Buiten de rooilijn; J.

Vlsser-Roosendaal, De Swanenplaats; J.

Vlsser-Roosendaal, Het zout der liefde;

J. Wain. Eindpunt Paddington.
J.' C. Alders, Microscople; N. H. Azrin

en B. M. Fox, In één dag zindelijk!

Autotest '75; P. L. Boschke, Het ont-

staan van het leven; M. Brent. De tem-
pel van de tijgerogen; F. Bredschneyder,
Operette kwartet: C. F. Brown, Ingrld

Bergman; W. Bnissaard, De spelregels

van de ruimtelijke ordening; Bureau-
cratie, democratie, werkoverleg; I. Ca-
meron. De verlorenen; Marcus Tullius

Cicero, De Catilinarische redevoeringen;

J. Donoso, Deze plaats is overal: P. A.

Elderenbosch, God is in ons midden:
D. Francis, Moord-race; J. van Geelen
en J. Vermeulen, Litterair Paspoort
1946—1973; G. Greene, Geheim agent;
Greg, De hemel Ise rood boven Lara-
mie; B. Grzlmek, Over katten, leeuwen
en tijgers: J. Hanlo, Go to the mosk;
W. Haaeu, Verhaal nog es wat... 3;

H. Innes, De angst van het verraad;

H. G. Kresse, Eric de Noorman: de Ro-
meinse helm. - Enz.; MacGillavry en
A. Verlinden, Je kunt niet altijd huilen;

A. Miller, De vuurproef (The cruciblei;

J. W. Ooms, Kom over de brug, mun
kind!; A. Penkala. Urlaub auf Rezept
verschrieben; W. D. Roberts. Stryd van
een arts; Rooie Sien; A. Rutgers van
der Ijoetf-Basenau. Donald; A. E. Schou-
ten en A. K. van der Vegt. Plastics;

E. M. Slrowatka, Die Dorfhoclizeit; .\.

Solzjenits.vn. Open brief aan de Sovjet-

leiders isept. 19731 — Leef niet met . . .;

W. Teim. Vuur-water: Transjstoren

schema's 1: E. Toogel en P. Keyser, 200

dokatips; De wereld van Wim Sonne-
\eld: J. AVilliamson, ZwarK-r dan u
denkt.

Avondvierdaagse

start 19 augustus
ZANDVOORT — De auto- en wandel

-

sportvereniging 'Sandevoerde' heeft do
organisatie van de eerste Zandvoortse
avondvierdaagse rond. Deze zal worden
gehouden op 19. 20, 21 en 22 augustus
door de jnooiste duinstreken en langs
het strand. Elke avond zal ongeveer
twaalf en een lialve kilometer moeten
worden afgelegd. De echte natuurlief-

hebbers zullen tijdens deze tochten —
elke avond over een ander trajekt —
ten volle aan hun trekken komen.
Tus.sen 18 en 18.30 uur z.il elke avond
worden gestart bij strandpaviljoen 'Het
Trefpunt' (paviljoen No. 8) op het strand

bij de Rotonde, wa^r tevens elke avond
de finish plaats heeft.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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PARKEERPLAATS VOOR 200 AUTO'S

4 van de meer dan
100 unieke
aanbiedingen

Bij het Cruquius-museum (stoomgemaal). Tel. 023-2881S0. Geopend: maandag t/m zaterdag van 9.00-17.30 uur en vrijdagavond van 19.00-21.00 uur

LET OP

JUISTE AORES
vanuit Heemstede over de Cruquius-

brug rechtsaf en dan direkt na 100

meier

DE EERSTE

WEG LINKS
bij bord industrieterrein Cruquius,

naast de KONGRO Spaarneweg 15.

GROTE KOLLEKTIE

SUAPKAMER-

TAPIJT
360 cm en 400 cm breed

Diverse kleuren

GRATIS GELEGD

SFEER PER lÖETEB

HOOGPOLIG

WOLTAPIJT
Diverse kleuren

GRATIS GELEGD

vanaf

slechts vanaf

1 03b""
lALLEEN INDUSTRIETERREIN CRUQUIUS

UNIEKE KOLLEKTIE

BLOEMTAPIJT

100% wol, pracbtig^e dessins,

zolang de voorraad strekt

GRATIS GELEGD

BRUISEND ZUID-AMERIKA

RAPALLO

4 prachtige kleuren,

400 cm breed

GRATIS GELEGD

NAAST DE KONGRO

VANAF

209.-

NU MAAR

Parvex heeft ook een gran-

dioze collectie gordijn-

stoffen en vitrage, passend

bij elk tapijt.

Tevens grote sortering

karpetten.

SPAARNEWEG 75

SLI!l!!^E KOPERS

KOPEN NU EEN DAF

Door grote afname van fabriek zijn wij in de gelegen-

heid u een voordeel van ƒ 625,— te doen.

Tot 29 juni a.s. krijgt u, bij aankoop van een nieuwe Daf

of een inruilauto boven de ƒ 3500,— een

DRAAGBARE T.V. KADO
(wereldmerk, 31-cm-beeld, werkt op batterijen of licht-

net).Winkelwaarde ƒ 650,—

.

Wacht niet, deze aktie loopt tot 29 juni 1975 of zolang

de voorraad strekt.

H. P. KOOYMAN

DAF

Brcderodestraat 6-10, Zandroort.

Telefoon 02507-3242.

DAF
OFF, DEAIER OFF. DEALER

B.V. RANDSTAD PÜBUCATIES
STATIONSWEG 38, AALSMEER,

vraagt voor spoedige
indiensttreding

handzetter en/of

dagbladopmaker
Goede beloning en
reiskostenvergoeding.

Sollicitaties te richten aan
bovengenoemd adres.

Telefonisch kunt u inlichtingen

krijgen bij de bedrijfsleider,

02977-25141.

STEENKIST - HAARLEM
ZIJLWEG 55 — HAARLEM

TEL 025—511774

HET ADRES VOOR UW KEUKEN EN TEGELS

V/ITTE TEGELS 15x15
IVOOR, BLAUW. GRIJS 15 x 15
DECOR TEGELS 15 X 15
GEWOLKTE TEGELS 10 X 20
DIVERSE SOORTEN TEGELS 20 x 20

/ 7,— per m2
ƒ

' 8,50 per m2
ƒ 30,— per m?
/ 25,— Der m2
/31,— per m2

Ook vooruw keuken, kom geheel vrijblijvend eens

kijken in onze ruime showroom.

VERDER ALLE INBOUW APPARATUUR VOOR UW KEUKEN

IJSKAST 150 liter voor ƒ 339,-
VAATWASMACHINE voor / 598,-
WASMACHINE voor ƒ 690,—

Nieuw systeem open haard SUPERFIRE, zeer geschikt voot
de doe het zelver.

Hoofddealer van Superfire open haarden.
'

ROZENKRANSTANG
NO. 982 HPZ

Een universeel tangetje, dat voor vele doel-
einden is te gebruiken.

Wordt o.a. veel gebruikt bij handvaardigheid,
zoals het maken van sieraden uit draad etc.

Met draadafsnijder, Kop en scharnier gepolijst.

Geplastificeerde benen.

Lengte 115 mm.
Van 6,65 voor 5,00

IJZERHANDEL
BINNENWEG 138, HEEMSTEDE.

TELEFOON 285202.

DE HEEMSTEEDSE COURANT

vraagt voor de vakantie:

ENIGE BEZORGERS
die gedurende de maanden juni — juli —

aug. ledere donderdag beschikbaar zijn.

Ook vragen wij bezorgers die In Aerdenhout
bekend zijn. Leeftijd vanaf 13 jaar.

Aanmelden: HEEMSTEEDSE COURANT,
Binnenweg 53, Heemstede, tel. 289472.

Gevraagd:

MEISJE
voor de bediening in plate-service res-

taurant en broodjeszaak ± 21 jr.

Kennis van de Duitse taal is gewenst.

SNACKBAR RESTAURANT

HAROCAMO
Kerkstraat 14
Telefoon 02507-2102.

Voor rcpamtle's van alle

merken wasautomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig Is,

telefoon 023-252760.

VoorrUkosten ƒ7,50

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarlem

H. HEINSBERGBN
VOOR BETER SCHILDER-
EN WITWEBK
Telefoon 262366.

AUTO SPUITEN
BLOEMENDAALSE
SPOTrXNBICHTING

Kerkplein 5A, tel. 251304.

Bel Hans Eshuis
voor het eegarandeerd

zuiver stemmen' van uw
PIANO of VLEUGEIi.

Tel. 023-281794.

Leer deze winter

TENNISSEN IN CLUB-
VERBAND.

Inlichtmgen , 02520-15436.

Te huur gevr.:

gedeelte van een groot

HUIS
of een grote

ZIT- EN SLAAPKAMER
met gebruik van keuken en

douche of badgelegenhedd.

Voor gezonde dame van

middelbare leeltyd. Op
goede staan tn Heemstede.

Brieven onder nr. H. 408 bur.

V. d. blad.

Gevraagd:

VERPLEEGKUNDIGE
A of B of gedlpl.

ZIEKENVERZORGSTER
voor de avonddienst van
18.00—22.30 umr.

Een
A of B of gedlpl.

ZIEKENVERZORGSTER
voor de nachtdienst.
Met vakantie afspraken
wordt rekening gehouden.

Verpleeginrichting Wilder-
vanck, Grocnendaalkade 6
Heemstede, tel. 283612 en
289774.

HOUTWORM— RATTEN
EN MUIZEN
Dan even bellen 023-252478
of 02550-15154.

VOOR ALLE MERKEN
BOORAPPARATEN
AUb soorten batterijen en
snoertjes.

Ook voor Ziekenfonds.

G. JANSSEK
Gedlpl. audlclën.

Binnenweg 92, tel. 286963,

toestel 4.

ECHTE EIKEN
T.V, TAlPELS

exclusief bU
VAN AMEBONOEN
vanaf 169,—
(ledere maat leverbaar).

Raadhuisstraat 26, Heem-
stede, tel. 285002.

Coöp. Vereniging

„VERENIGDE
BLOEMEN-
VEILINGEN
AALSMEER" g.a.

Postbus 1000, Aalsmeer.

Voor onze afdeling Loonadministratie vragen
wij een

.

aankomend administratief

medewerker

wy denken aan een jongeman met MAVO-
dlploma, die in een kleine afdeling van onze
veiling zijn kennis in praktijk wil brengen,
en daarbjj in de gelegenheid is om ervaring
op te doen in de loonadministratie van een
groot bedrijf.

Sollicitaties worden zo spoedig mogelijk,
schriftelijk tegemoetgezien bij de afdeling
Personeelszaken van de VBA, Postbus 1000, te
Aalsmeer.

Gatverwatming

uffermons
BLEKERSVAARTWEG 51

HEEMSTEDE
Telefoon 2M892

Slotlaan2,t«l.2885 7$

loedgletenbedrljf

een. &^,m:k0§/i .

lat ^etzm/i^zmh' ^i»

\CfUrstmul30 SCcuuénu

VOOR VADERDAG

tropische vogels

tropische vissen

aquaria en vogelkooien

GEBR. VEENINGA
Jacobijnestraat 10-18, Haarlem.

Telefoon 310859.

Wij hebben geen filialen.

RADIO - T.V, ETC
DEFEKT7
WU garanderen u vlotte

en korrekte service .

SMTT'Technlsche Dienst,
Kemphaanlaan 22,

Heemstede. Tel. 285095.

BADSTOF
KINDERKLEERTJES

vindt u
b«

DE BABÏBOX
Binnenweer 140,

Heemstede.

.*'X

BABY. ENKINDERKLEDING
NU OOK ^_^ .^_
KINDERWAGENS 11A 0|| 1 00 _
velours »"»| «•»• «'wj

KINDERWAGENS jeans .... 240)—

WANDELWAGENS velours en jeans 1 •lOj—

INZETS patent . . . 63)— 611 69)—
VOETENZAKKEN 2 kleuren yA Efl
met applikatie fc*t)»lll

PARAPLU'S vanaf 10,75 lil OR
MATRASJES lUjaa
BOXKLEDEN vji. 16,50 ma fe
BABYSITTERS &Sl)f9
etc, etc.

DE TOPPER Ü "V r" A
KINDERSTOELEN 4/50
met tafelblad ^ * u\0%0

GED. OUDE GRACHT 95— HfAARLEIM-C.

HOEK PKANKESTRAAT.

GLANOORF'S

MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de 6«n. Cronjéstraat 11S, Haarlem

t/o De Vries'
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Herinneringen aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD

ROCK-OPERA QAF KULTUREEL TINTJE
AAN OPENING NIEUWBOUW „GERTENBACH"

Een losgelaten bende
Vertelde ik u in mün vorig artikel reeds
hel ccn en ander over het amusement in
Znndvoort in de oorlogsjaren, er was
ook nog een ander amusement dat al
evenzeer en terecht de ergernis van vele
inwoners opwekte. Het was het café-res-
laurant, dat werd gesticht in het huidige
Verenigingsgebouw *De Krocht' toen nog
ralronaatsgebouw geheten. Het was een
mysterieuze aangelegenheid.
Najaar 1943 opende men de deuren en
elke avond om zes uur ging men open.
Binnen was alles afgedekt met zware
gordünen, (uit de hulzen van de ge-
evacueerde bewoners gejat) en op de
tafels brandde als enige lichtbron een
aantal kaarsen. Oorspronkelijk bedoeld
als een vermaakcentrum voor de Duitse
officieren (soldaten en onderofficieren
mochten er niet komen) werd het al

spoedig ook een gelegenheid voor vele
bunkerbouwers en de hogere weermacht.
Ik heb altyd de indruk gehad, dat deze
gelegenheid de exploitant boven .het
hoofd groeide. Toen hij er eenmaal aan
begonnen was, kon hljniet meer terug,

zeker niet toen de weermacht zich er

mee ging bemoeien.
Men kon er van alles krygen, óók zelfs,

toen er normaal vrijwel niets meer te

verkrijgen viel. En och, geld speelde in

die laatste oorlogsjaren praktisch geen
rol meer en de weermacht zorgde wel
voor de nodige voorraad, waaraan de
exploitant goudgeld verdiende. Er had-
den ware bachanalen plaats. Want spoe-

dig kwamen er ook vrouwen en meisjes

om de feestvreugde nog meer luister bU
te zetten. Ik herinner mU nog, hoe op
een avond één van hen zich spiernaakt

uitkleedde, door weermachtsofficleren op
een tafel werd gelegd, waarna er rond- .

omheen kaarsen werden geplaatst en zy
geheel met champagne werd overgoten.

Dat was me toch een feest! Men amu-
seerde zich kostelijk.

En dan zwög ik nog maar van het wal-

gelijke intieme gedoe dat zich in deze

voormalige Booms Katholieke kerk af-

speelde. Toen de toevoer van spüzen en
dranken steeds schaarser werd, gingen

ook de consumptieprüzen omhoog. Ik
weet nog goed, dat men grif drie rijks-

daalders betaalde voor een gekookt el en
vy'f gulden voor een borrel. Ook een

rijksdaalder voor een sigaar was geen

zeldzaamheid. Maar men bleef enorme
verteringen maken en men had zelfs de

onbeschaamdheid het grote houten

kruis, dat in dit Patronaatsgebouw boven

het toneel aan de muur hing, in deze*"

vunzige, zwoele hoerenkast, die men er-

van gemaakt had, te laten hangen.

Zandvoort was in die dagen wel diep,

héél diep gezonken! De naam van de

exploitant — mU welbekend — zal ik u
niet noemen. Ik had beloofd dat zo wei-

nig mogelijk te zullen doen en het doet

ook verder weinig terzake, waüt de man
is tóch dood.

Kerkelijk leven

Wat het kerkelijk leven in

onze gemeente betreft, leek

liet er aanvankelijk op, alsof

.alles nog wel mee zou vallen.

Predikanten, pastoor en zelfs,

de rabbi werden ongemoeid
gelaten. Kerkdiensten vonden
ongehinderd plaats, conge-

graties, catechisaties, onder-

wijs en verenigingsleven ver-

liepen, na een korte onder-

breking tijdens de oorlogsda-

gen, weer geheel normaal.

Deze opmerkelijke rust was
echter van korte duur. In de
nacht van 13 op 14 augustus
1940 werd 'door onopgehel-
dei-de oorzaak' de synagoge
aan de dr. Joh. Metzgerstraat
opgeblazen. Ook de Booms
Katholieke dorpsgenoten
moesten spoedig daarop er-

,

varen, dat ook dit geloof de
Nazi's niet sympatiek was. In
de nacht van ïl op 12 sep-
tember '40 werden de handen
van het Christusbeeld in de
tuin .van 'Sterre der Zee' afgeslagen.
Tot een openlijke strijd met de kerk, —
behalve dan wat de Joden betreft, kwam
het echter niet. Enerzijds waarschijnlük,
omdat het Nazisme deze openlijke strijd

met de kerk niet aandurfde, anderzijds,
— en dit dient hier wel te v/orden er-
kend, omdat lang niet alle volgelingen
van het Nationaal Socialisme zich perti-
nent tegen kerk en godsdienst verklaar-
den. Toen — om een paar voorbeelden te

noemen — tijdens de evacuatie in de
Hervormde en Gereformeerde kerk pre-
dikanten van elders moesten worden
aangetrokken, werd hun een Auswels om
de gemeente Zandvoort te mogen bin-

nenkomen, nimmer geweigerd. Ook een
tweetal zuster-onderwijzeressen van
Huize Sterre der Zee, inmiddels naar
Aerdenhout geëvacueerd, kregen gelegen-
heid hier In Zandvoort het onderwijs
voort te zetten. Doch wel hing bij dit al-

les veel af van de persoonlijke Instelling

van de autoriteit bij de Ortzcomman-
datur, die over dergelijke aanvragen
moest beslissen.

Doch naarmate de oorlog vorderde en
het er voor de Duitsers steeds slechter
ging uitzien, werden ook de maatregelen
tegen de kerk steeds scherper. De Joodse
gemeenschap was het eerst aan de beurt,
zy werd afgevoerd, eerst naar Amster-
dam en vandaar naar Westerbork. Wie
zijn ervan teruggekeerd? De heer J. W.
van Zeijl, leider van de afdeling Zand-
voort van de Christelijke Gemeenschaps-
bond, werd gedwongen, binnen tweemaal
24 uur Zandvoort te verlaten, wegens on-
gewenste aktiviteit op godsdienstig ge-
bied, met name mevi'ouw van Zeijl. Aan
het echtpaar werd tevens verboden naar
Zandvoort terug te keren.

Verder werden in de torens van de Her-
vormde en vnn de Eoonis Katholieke
kerk springladingen aangebracht en de
gebouwen ondermijnd. Het terrein rond-
om de Gereformeerde kerk werd een
mijnenveld, iets waaraan deze kerk het
heeft te danken dat na de oorlog het in-

terieur van het gebouw nog geheel on-
beschadigd was. Geen enkele kerkbank
was in het een of andere noodkacheltje
opgestookt. Ook de kerkklokken werden
gevorderd. Toen de zware kerkklokken
van de Rooms Katholieke kerk voor het
Herkgebouw klaar stonden, om te wor-
den weggevoerd had iemand kans gezien
erop te schrijven: 'Wie met Gods klok-
ken schiet, die wint de oorlog niet.' Dit
is wèl een profetie gebleken, Ik herinner
niU in dit verband nog de ontroerende

dienst in de Hervormde kerk op een
stormachtige woensdagavond, waarin dr.

Tromp een bewogen, maar ook bemoedi-
gend woord sprak over het opsclirift van
het eeuwenoude dorpsklokje, dat óók de
grote reis moest aanvaarden: 'Jezus is

mü de naam gegeven.'

Gevolgen vau evacuatie
Overigens werd het kerkelijk leven in
Zandvoort door de evacuatie zwaar ge-
troffen. De verschillende gemeenschap-
pen werden gedecimeerd, de leden wer-
den verspreid over het gehele land en
het werd voor velen een leven In ver-
strooiing, een weggerukt zyn uit de ge-
meenschap, waarin men zich zo thuis
'gevoelde. Pastoor P. van Diepen, wiens
kerk en pastorie in het woongebied ston-
den, kon blijven wonen, maar hÜ kwam
wel alleen te staan In de verzorging van
zijn parochianen. Dr.- Waaning, de Ge-
reformeerde predikant, evacueerde naar
Bentveld, waar een groot deel vnn zijn
kerkelijke gemeenschap eveneens was
heengetogen. Van daaruit verzorgde hU,.
ondanks ziJn broze gezondheid, de ach-'
tergebleven gemeenteleden in Zandvoort.
De avonddiensten werden gehouden ^In
de kapel van de Hervormde gemeente te

Aerdenhout of In de school aan de mr.
Enschedéweg.
Ds. Tromp nam op 2 Januari 1944 af-
scheid van zijn Zandvoortse gemeente
wegens vertrek naar Amsterdam. Van de

,

gehele Hervormde kerkeraad bleef
slechts één ouderling over, namelijk de
heer K. C. van der Mije Pzn. Naast hem
benoemde ds. Tromp een kommissie van
drie, te weten de heren A. A. Cense, P.
van der Meij K.Czn en G. J. Vreman om
samen met de hulppredikant, ds. Bloems-
ma, het Hervormd kerkelijk leven te lei-

den.

AJs de dag van gisteren herinner jk mü
nog de zondagmorgendlenst in de Her-
vormd, (ijskoud) en onverwarmde kerk,

waarin ds. Bloemsma voorging. Het was
slechts een handjevol getrouwen, dat
zich, gestoken in dikke winterjassen en
met sjaals om, rondom de preekstoel

schaarde. Maar bemoedigend waren de-

ze diensten, — mede door de bezielende
kracht die er uitging van de preken- van
ds. Bloemsma, in hoge mate.
Zo had het kerkelijk leven in Zandvoort,
binnen de benauwing van het 'Sperrge-

biet' en door de stijgende nood van oor-
lo'g en honger heen, tóch voortgang. Het
was maar een kleine gemeenschap, maar
wat voelde we ons allen één! Nood leer-

de hier niet alleen bidden, maar men
vond ook de weg naar het hart van tie

naaste, ongeacht welk geloof deze ook
aanhing. In die donkerste dagen van de
hongerwinter, met de vooral voor zieken
eindeloos durende liclitloze avonden,
bracht pastoor P. van Diepen zijn kaar-
sen óók naar de Protestantse zieken.

Dat was niet alleen maar een lichtje, 't

was een symbool!

Toen kwam de bevrijding! In de Protes-
tantse diensten werd gesproken over het

De Parochiekerk St. Agatba aan de Gro-

te Krocht. De kerk Weef gespaard in het

oorlogsgeweld.

Organist

jubileerde
ZANDVOORT — Zondagmorgen 25 mcl

omstreeks 12 uur, heeft Lourens Stuif-

bergen, organist van de Parochiekerk 'St.

Agatha' aan de Grote Krocht te Zand-

voort, direkt na afloop van de Eucharis-

tieviering een kort orgelconcert gegeven

ter gelegenheid van het feit, dat hU I2i

jaar geleden tot vaste organist van de

kerk werd benoemd.

Er was voor dit gebeuren grote belang-

stelling. De organist speelde achtereen-

volgens op het fraaie kerkorgel de wei-

nig gehoorde Sonate No. 1 in d van C.

Ph. E. Bach, de populaire Prélude, fugue
et varlatlon van César Franck en de ma-
gistrale Toccata uit de vüfde s.vmphonie
van Chr. M. Widor. Opnieuw liet Lou-
rens Stulfbei-gen zich bU deze uitvoering

kennen als een nog jong, maar erVaren
organist, die alle mogelijkheden van zijn

Instrument ten volle wist te benutten.

Na afloop volgde in het verenigingsge-
bouw 'De Ki-ocht' naast de kerk een reü-
nie, waar velen de heer Stuifbergen
kwamen geluk wensen. Pastoor H. Kaan-
dorp sprak de jubilaris op sympathieke
wilze toe en herinnerde ei-aan hoe be-
langrijk een goede organist is blj de
erediensten, een taak, waarvan Lourens
Stulfbergeh zich nu reeds twaalf en een
half jaar op voortreffelijke wijze kweet.

Pastoor Kaandoii) sprak de hoop uit, dat

Lourens Stuifbergen nog vele Jaren als

organist aan de St. Agathakerk verbon-

den zou blijven. Pastoor Kaandorp deed

zijn woorden vergezeld gaan van een

fles geestrijk vocht voor Lomens Stuif-

bergen en een fraai bloemstuk voor de

echtgenote van de jubilerende organist.

ZANDVOORT — Op een informele bij-
eenkomst werden onlangs burge-
meester A, NawUn in gezelschap van zijn

echtgenote, de raadsleden en zij die roet
het onderwijs te maken hebben in de
gelegenheid gesteld de resultaten te be-
zichtigen van de nieuwbouw en de ver-
bouwing van een gedeelte van de Wlm
Gertcnbachschool voor MAVO.
De nieuwbouw betreft de aan de aula op
palen' gebouwde docentenkamcr, terwyi

de dokters-, dlrekteurs-, onderdlrekteurs-

en administratiekamer zUn verbouwd. De
docentenkamcr is op palen gebouwd, om
het uitzicht van de achter de nieuwbouw
gelegen leslokalen niet te belemmeren.

Verlanglijstje
Met deze nieuwe aanwinst is de school

nog niet kompleet, want zo zegt de dl-

fekteur van de tweehonderdveertig leer-

lingen tellende Wim Gertenbachschool,

de heer C. M. J. Sinke: 'Waar we nog
om zitten te springen is een handenar-
beidlokaal en bovendien staat een nieuw

,
aardrijkskundelokaal nog op miJn ver-

langlijstje. Handenarbeid kunnen we on-

mdfeelUk geven in de voor dit vak be-

stemde houten keet achter de school. In
het begin hebben we er nog wel les in

gegeven, maar dat doen we allang niet

meer. Door lekkages is het er zo'n troep

dat een rat nog niet in die keet wil wo-
nen.'

Al eerder heeft de school voor MAVO
een aardrijkskundelokaal bU het rijk

aangevraagd, doch men kreeg geen toe-

stemming

De preekstoel in de Henvomide .Icerk,

'waaromheen elke zondagmorgen .vele

protestanten zich verzamelden.' '
.

woord uit de brief aan de Ctalaten van
de apostel Paulus: 'Staat 'daii in de vrU'-
heid, door dewelke Christus u heeft vrij-

gemaakt.' In de Rooms Katholieke kerk
hoorde men ontroerd de bllljde- jubel van
Psalm 43: 'Liberasti nos ex affligentibus

-

nos, et eos qui nos oderuht,. conïudistl'

(GU hebt ons gered van dle'oM.Terdruk-
ken en die ons haten, maakt Gü te
schande).

En op de avond, waarop ook,Japan capi-

tuleerde, vonden de Zandvoortse kerken

elkaar in een gemeenschappelijke dank-

dienst in de Hervormde kerk, waar ge-

sproken werd over 'vrijheid'. De grtnd-

slag van de Zandvoortse oecuniene werd

reeds hier gelegd. • •
'

Tragisch was het, dat in diezpifdè nacht

dr. A. Waaning in de Mariastichtlrig te

Haarlem overleed. De ontberingen van

de hongerwinter waren voor . hem te

zwaar gebleken.'

Woriit vervolgd.

CKlfyipËRSB.

Luistersets
De informele bijeenkomst kreeg een offi-

cieel tintje .toen burgemeester A. Nawijn
het woord voerde na welkomstwoorden
van dé heer Slnke en de gedeeltelijke op-
voering van de roek-opera 'La Bévolu-
tion Frangaise' door een aantal examen-

GELUrOSCASSETTE-

BANDJES

Basf
'.

2,50

Agfa '. 2,35

Scotch ".

2,90

Classic • 8,—

Plaatreiniger arm 10,

—

Vloeistof ,

'. 6,10

Cassette reiniger ; 5,—

Bast 18 cm in doos- 12,95

Shamerock 18 cm 5,—

Capltol 18 cm 10,—

RADI02000
Glerstraat 59, Haarl-em. Tel. 317600.

kandidaten. Veel bewondering had Zand-
voorts eerste burger voor de Franse uit-

spraak die de' examenkandidaten tijdens

de roek-opera demonstreerden.

'.ü hebt de moderne leermethoden volle-

dig uitgebuit'. Bm-gemcester Nawijn
dpelde op de nieuwe luistersets, die de
school sinds' kort in gebruik heeft. Door
dit passieve lezen ziet de leerling in het

boek voor hem, wat er wordt gesproken
via de koptelefoon, hetgeen uiteraatd de
uitspraak van de leerling ten goede
komt. '

Dat deze moderne leermethode nuttig is,

werd bewezen door een aantal examen-
kandidaten, die gedeelten opvoerden uit

de roek-opera 'La Revolution Fran^aise*.

De heer Sinke: 'Ik wilde tijdens deze bij'-

eenkoinst eens wat anders, dan altijd

maar te moeten luisteren naar een lange

rij van sprekers. Bovendien vind ik het

erg belangrijk, dat men nu eens ziet wat
ei' gepresteerd wordt, want eerlijk ge-
zegd ben 4k wel een beetje trots op het-

geen mijn leerlingen hier vanmiddag la-

ten zien.' -

En 'de heer Sinke mag trots zijn. Vooral

de solopartijen van Peter Wijnands en
Joop Boukes dwongen een ieders respekt

af. De' volledige Revolution Fran<;alse

hebtien de vierde klassers opgevoerd tij-

dens de reünie met ouders na de trip

naar Parus in oktober van het vorig

Jaar.. In Theater Mogador hebben de

scholieren de roek-opera gezien. De plaat

werd gekocht en men besloot de opera

zelf te brengen. Daarbij had men do
steun van de leraar lichamelijke opvoe-
ding de lieer Schrage, die de dansjes met
de leerlingen instudeerde.

Een fragment uU de Ilcvolution Fran-
caisc, zoals die gebracht werd door exa-
menkandidaten van de 'Gcrtcnbach'.

Braziliaanse kunst

in galerie Eijlders

Ondanks geringe publieke belangstelling

Sportdag Nieuw Unicum
werd grandioos sukses

ZANDVOORT — Zaterdag 14 juni om 5

uur zal ztjne excellentie de ambassadeur
van Brazilië, Senor Carlos Sette Gomes
Pereira in galerie Eijlders aan de Halte-

straat 77 een nieuwe expositie openen
van Braziliaanse kunstenaars. Deze ten-

toonstelling bestaat uit schilderijen en
houtsneden van Misabel Pcdroza en
Francisco Xavier.

Misabel Pedroza werd geboren in Rio de
Janeiro. Zy heeft reeds vele malen ge-
exposeert en kreeg vele prijzen zowel
voor haar schildei'ijen a!s voor haar
houtsneden. Haar werk geeft een Inzicht

in de folklore van Brazilië. Bij voorkeur
schildert zy dansfeesten, processies, op-
tochten en andere gebeurtenissen waar-
bij veel mensen samenkomen. Haar
schilderijen krijgen hierdoor een kleur-

rijk en feestelijk aanzien. In haar hout-
sneden toont zü een voorkeur voor pit-

toreske plekjes en bijzondere voorvallen
in het dagelijks leven.

Franscisco Xavier werd geboren in Pin-
damonhangaba (Brazilië). HU is ge-
huwd met Misabel Pedroza, die onder
andere zyn lei-ares was. Francisco Xa-
vier wordt vooiTiamelijk geboeid door
hulzen, gevels, daken, pleinen en straten.

Er komen zelden mensen voor in zUn
werken, dat een hidruk geeft van de
Portugees-koloniale stijl, die in de vroe-
gere Braziliaanse architektuur kan wor-
den weergevonden. Daarbij, heeft hy een
overwegende voorkeur voor de blauwe
kleur, vermoedelijk geïnspireerd door de
helblauwe hemel boven zijn geboorte-

land en het diepe blauw van de zee.

Deze uitzonderlijke expositie zal geopend
zijn van 14 juni tot 4 juli van woensdag
t/m vrijdag van 13 tot 16 uur en op za-
terdag en zondag van 13 tot 17 uur.

Hoofd Mariaschool

neemt afscheid
ZANDVOORT — Op dinsdag 24 juni zal

het hoofd van de Mariaschool de heer
Van Gemert officieel afscheid nemen
van de school.

Om negen uur wordt een Eucharistie-
viering gehouden, terwijl men 's mid-
dags de heer Van Gemert de hand kan
schudden op do receptie, die om iialf

vier aanvangt. Aanvankelijk lag het in
de bedoeling om het afscheid samen te

laten vallen met de opening van het'

nieuwe 'schoolgebouw, maar door om-
standigheden kan de opening in dit

" schooljaaf niet meer plaatsvinden.

Na veertig onderwijsjaren lieeft het

hoofd van de Mariaschool de pensioen
gerechtigde Iceftüd bereikt. De heer
Van Gemert begon zijn loopbaan in
1930 te Nijmegen, waar hiJ voor 1 Jaar
als 'kwekeling met akte', benoemd werd,
zoals het In de malaise tUd gebruikelijk
was. Tot 1957 is hy werkzaam geweest
op enige scliolen in Gelderland. Wegens
iuiisvcstingsmoeliyklioden aldaar werd
de heer van Geniort in 1958 benoemd
aan de Mariaschool in Zandvoort. In
1965 volgde hy de heer C. Bosman als

hoofd van deze school op. Men leerde
hem kennen als een eenvoudig mens.
gemoedeiyk en hard werkend, waarop
men altUd een beroep kon doen.

ZANDVOORT — De iiatcrdag door

sportclub Unicum '73 in nauwe Aaraen-

werking met supportersclüb'^Roy ,Schul-

tcn georganiseerde sportdag Is voor de

bewoners van Nieuw Unicum^ een groot

sukscs geworden. De publieke belang-

stelling viel de organisatoren echter 'wat

tegen, zo ook de deelname van de Zand-
voortse jeugd aan de wlélerwcdslriiden,

welke op de zcvcnhondc'rd .meter laiige

rondweg werden gehouden.'
"

Sportdagcoördinator Dick. Gerritse is be-

slist van plan om de sportdafe Jaariyits

te houden. In de toekomst hoopt hy ech-

ter op een grotere .qpkomst voor de wie-

lerwedstryden. temeer daar naar' zyn
oordeel de rondweg zich uitstekend

leent voor wielerwedstryden onder de

jeugd en de recordionde in het liUzon-

der.

Zaterdag werd de tydrace gewonnen
door Hendrik Jan Keur die de klokken

na zevenhonderd meter op één minuut
en vyf-viertiende sekonde deed stilstaan.

Met zeventien deelnemers was de be-

langstelling voor dit sportonderdeel het

grootst. De andere takketi van sport

waren zaterdag van tien uur tot. half

zes: Wielerwedstrijden, rolstoelraces, ta-

teltenniswedstryden en boogschieten.

Van de geplande drie wielerwedstrijden

In do vevscltillende Iceftydsg'roÈpen, zou-
den ér twee worden verreden, omdat
voor de oudste groep, die van veertien-

en vilftien-jarigen, slechts een deelne-

mer had Ingeschreven. tDeze ene deelue-

mer werd nu ingedeeld in de klasse

twaalf- tot vyftlen-Jarigen. Plaats was
er voldoende, want er waren in die klas-

se drie deelnemers. Winnaar werd de
latere ronöerecordhouder Hendilk Jan
Keur.
In de leeltydsklasse van tien- en elf-ja-

rigen zegevierde Marcel de Boer, Hy
werd winnaar van een groep van acht.

Ondanks de geringe belangstielling wer-

den er toch drie wielerwedstrijden ver-

reden, omdat een race met driewielers

werd Ingelast, die werd gewonnen door

Loes van Putten.

zy die in het dageiyks leven niet in oen

rolstoel zitten en toch wilden racen wer-
den ingedeeld in de toeristenklasse. Er
waren vyf deelnemers, van wie Ab Ver-

maat de snelste was. In de roadmastcr-

klasse (vliegende Itollanders) kwam
Max de Winter als eerste over de streep.

Hoofdmoot van de rol-stoclraces was de

wcdstrijdklassc, waaraan ics deelne-

mers deelnamen. De race over veerllen-

honderdmcter werd met grote overtui-

ging gewonnen door Lucas Schuring.

Lucas Schuring is geri onbekende in

deze wedstrydsport. Hy heeft er veel

voor over en traint wekelyks twee maal
twintig kilometer in de tegenover Nieuw
Unicum gelegen wntorleldlngduinen.

'Door dat vele trainen heeft Lucas zulke

liiÊtltLSi-'i-'riiML'facifiWïii*^

spierballen gekregen, dat hU je met een

klap in eeu rolstoel slaat,' grapt Dick
Gerritse.'

" Bij Iièt boogschieten wos;De Graaf van
V20S de beste. Tweede werd de Nieuw
Ünlcu'mmer Wim v. , d. Broek, terwyi

mevrouw Schweitzer -van VZOS op de

derde plaats eindigde.

Zeer geslaagd waren de tafelteniiiswed-

stj-yden. Twintig spelers en speelsters

namen eraan deel en na zeer spannende
partijen ging de beker naar de Haar-
lemse Johez-spelcr P. Leeman. Op de

tweede plaats eindigde mevrouw De Jong
van liet Haarlemse Tezaamen.
De tcamprys van sportdag '75 ging naar
VZOS.
Dick Gerritse: 'Het volgend jaar hou-
den we zfckcr weer ccn sportdag, want
wij hebben' er geweldig vccl plezier aan
beleefd. Het is alleen te hopen, dat de
iïandvoorters nat mpcr' belangstelling

lonen.'

EÜESa
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEIHAl'LEIN 27

TELEFOON 4580

Te huur govr.

ZOMERHUIS OF
STA-CARAVAN
V. 5 pers.

Omg. Zandvoort.
Juli, aug. en sept.

Tel. na 18.00 uur 023-331971.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDRKPARATIES

J. A. HESSELS
Leldsevaart 82,' Hanrlerh.
Telefoon (023) 3160 92.

DéPOSITAIKE MARBERT
Drog, BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

VOOR UW PRIVe,
VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
DnikIcerIJ F. M. v. Ücnrsen
Schoolstraat - Telef. 25 OT

VERHUIZINGEN
A. J. Behage & Zn

Azalealaan 11. Heemstede
Xelefoon 023-28 62 74

SPECLAAL
PIANO TRANSPORT

EELTINK'S

SOUVENIERSHUiS
Big. mevr. E, v. Zandvoort-

Eeltink.

Speelgoed - Wenskaarten
S'randartikelcD - Stabo-

banen.
Alle socrten spellen.

Grote keuze.
Stationsstraat 16 - Tel 2858

Groot en klein vinden

VAN DER WEKFF'S
brood FIJN !

Gaslhuisplein 3. Tel. 2129

Gryze roodstaart papegaaien
Jonge vogels die nog van
alles kunnen leren.

Iets aparts voor vaderdag.

Dierenspeciaalzaak
WEZENBEEK,
Bouwcs Passage 17.

Tel. 5734, Zandvoort.

G. KOL
Schuitengat flat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Anto - Brand - Leven

KONTAKTtENZEN

,
pQk;^v6or, ü héèfl Kontsktlens-
.lnifltilüt-.".''lo6rfiart.. passende
Isiiioii. lp voofrÜSd zowel de
cónvèhtlóné/è )Mani*: :-als ds
töh>(6ó,atre.lè"i;a;cMo 'lemen,
Vriiiig 'gfiils'.fIrillchiingen en •

fo|d«r;pfTr!a.a.k'-'dlrèk'i uw af-

tjJtahlJ:.' "GitsflJ '^proefperiode.

iQlltMAN
'l-r JiH'Bltestraai 5, Zandvoort,
'}i%üt :02507JZir4.'<-: .
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De Grootste Kampeerspecialist van N. Holland presenteert u op 1000 m2 alles voor uw Kampeorvakantie.

HOOFDDEALER: Rinco — Esvo - en Jamet tenten, 22 modellen. Ook Camp-Let Vouwwagens.

CAMPING
SPORT
RAADHUISSTRAAT 86-88

HEEMSTEDE

TELEFOON 023-285213

2 PERS. TREKKERSTENT

reeds voor / t9r

A PERS BUNG.TENT met uitge
bouwde keuken,
300 gr. doek /585,—•

SLAAPZAK met polyester vul-

ling, nog enkele stuks

voor / 27,50

TUINSTOELEN v.a. / 14,90

60 modellen In div. maten.

CAMPINGSPG
NU RAADHUISSTRAAT 86-88, HEEMSTEDE.

TELEFOON (025}-28321S.

WOONMA
UIT ONZE GORDIJNEN
EN TAPIJTMARKT

KEUKENTAPIJT
183 cm breed, adviesprijs 59,— p.m. nu . . . .

VELOORS OVERfiORDIJNSTOFFEN
alle kleuren adviesprijs 39,90 nu

LOUIS DE POORTERE TAPIJT
400 breed (gratis gelegd) adviesprijs 139,— p.m. nu

BANKBED MET OMBOUW „JANET
meeneemprijs

n

GROTE PRIJS-SLAC IN
EIKEN WANDMEUBELEI

lywoonmarkt"
Koudenhorn 40-42, bij de Catharijnenbrug en Koepel, Haarlem (buslijn 77). Tel. 023-322125

Voor snelle beslissers

ZAKENPAND
TE HUUR

op Ie stand in drukke winkelstraat
(Halteslraat) te Zandvoort.

met mooie bovenwoning.

Voor alle doeleinden geschikt

Tel. van 9-6 uur 020-241409.

Coöp. Vereniging

„VERENIGDE
BLOEMEN-
VEILINGEN
AALSMEER" g.a.

Postbus 1000, Aalsmeer.

Op onze computerafdeling Is plaats voor een

aankomend programmeur
die in het bezit is van het Praktijkdiploma
Boekhouden en enige ervaring heeft in de
programmeertaal R.P.G. II.

De afdeling beschikt over een computer IBM
370-115.

Tevens bestaat op deze afdeling een vacature
voor een jeugdige

leerling programmeur
die bij voorkeur een HAVO-opleiding (mèt
wiskunde) heeft afgesloten.

Sollicitaties worden zo spoedig mogelijk schrif-
telijk tegemoet gezien bij de afdeling Perso-
neelszaken van de V.B.A., Postbus 1000, te
Aalsmeer.

UW WAS
lakens en droorwas,
TÓór 14.00 uur
irebracht,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en af te balen.

SNELSTOMEN
binnen I dag.

CHEMISCH

REINIGEN
binnen enicele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OUD bedrijf met een JONG hart

BLEKEBSVAARTWEG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026,

Openingstijden Tan 's morgens 8.00 uur tot
's avonds 19.30 nur.

Zaterdag gesloten.

DIVERSE VADERDAG-

GESCHENKEN

SCHOL
KANTOOR-BOEKHANDEL

V. Ostadeplein 4, Heemstede. Telefoon 28S866.

ANTIEK
Zoekt u een mooie
GE.STOKEN KAST
OF lïETHOEK?

Wi] zijn gespccIallBeerd In

li-imlc siiljwcrlt meubelen
tegen redelijke prijzen.
OoK mooi klelngoed.

Eens lanRS komen iR beslist de
moeite waard.

ZMLWEG 82, HAARtEM.
TELEFOON 023-316249.

ADTOPIiAN NEDERLAND
Een aaiirydlng? Vfüt u de

kosten zo beperkt mogeHJk
houden? Neem dan een

AUTOPtAN!
De ideale kombinatie met
uw verplichte W.A.-verze-

keringr.

Voor nadere Inlichtingen,

Automobiel Bezitters,

Oude Kruisweg 13, Haar-
lemmermeer, Heemstede,
telefoon 023-283758.

Handgemaakte

eiken meubelen

welke u nog nooit

gezien liebt

want door eigen ontwerpen
enig in Nederland.

Tevens veel antieke kasten,

bisten etc.

Bezoekt onze Oudhollandse
toonkamers.

ANTIEKBOETIEK
HOOGENDOORN

zydstraat 65, Aalsmeer.
Telefoon 02977-24429.

WHEEtHORSE

A-80, handgestart 7 PK, 80 cm.
Normale prys ƒ 3368,—. Jublleumprüs ƒ 2250,—
A-50, handgestart, 6 PK, 65 cm.
Normale prijs f 2430,—. Jublleumprljs ƒ 1780,

—

Prijzen incl. B.T.W., franko In bedrijf gesteld.
Geldig tot en met JubUeumshow, 15 t/m 19 Ju-
U.

Vraagt vrijblijvend prospectus en bezoeict onze
showroom, of vraag uw handelaar.

20 modellen van 8-20 pk.

40 verschillende aanbouwwerktuigen.

TUINBOUW-

MECHANISATIEBEDRUF

AALSMEER B.V.
Aalsmeerderdyk 209, Aalsmeer.

Telefoon 02977-24567 en 020-101035.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Datsan Cherry 120A, Coupé, 10 mnd. oud 8630,— of 195,— p.m.
Opel nianta oranje t. 1972 6450,— of 175,— pjn.
Tauaus 1300 Coupé 19TI 4950,— ot 160,— p.ni.

Ford Caprl XL rood 1971-1972 5950,— of 170,— pjn.
Buggy Ruska 2950,- of 120,— p.m.
Ford Escort 1300 GT zilver mctaU. 2950,- ol 120,— p.iiJ.

Ford TaUDUs L 4-d. 1971 4650,— of 160,— p,ni.

Opel Kaptaln 1970 2950,— of 120,— pjn.
Peugeot 204 1970 2250,— of 9S,— pjn.
n.M.W. 20O2 2950,- of 120,— pjn.
V.W. bos 1971 . 3950,— of 145,— pjn.'

Ford TaunUB Combi 1971-1972 4950,— of 160,— p.m.
Flat 850 Coupé 1970 2250,— of 95,- p.m.
Audi 60 J971 2950,— of 120,— p.m.
nenanlt ISTL 1973-1974, met wdlo S650,— of 195,— p.in.

Opel Rckord 1972 5950,- of 165,— p.m.
Renault 16, 1972 5950,— of 165,— p.m.
Mini Clubman, t. 1971 2950,— of 110,— p.».
B.M.W. 2500 SSSO,— of 165,— p.m.
Opel Rehord 1970 2950,— of 110,— p.m.
AusUn Mint, 1969-1970 2250,— of 90,— p.ro.

Vanrtall Vtctor. 1971 2950,— ot 110,— p.m;
Datinin 2402, oranje, 1973 10.950,— of 270,- p.ro.

Toyota CoroUa 1200, coupé, 1973 «950,— of 165,- p.ro.

Opel Ascona 4-d 1971-1972 4950,— of 155,— p.ro.

Alfa Bomeo Bcrllna 3950,- of 125,— p.ro.

Peugeot 504, 1971 4650,— of 150,— p.m.
V.W. 1300, oranje 3350,— of 120,— p.ro.

Ford Taunns 1600 GX coupé S950.— of 1«0,— p.ro.

Slmca nco, 1970 2950,— Of 110,— p.ro.

Mini 1000, 1970-1971 2950,— Of 110,— p.ro.

Ford Transit, 9 pers. 4950,— of 155,— p.ro.

De Tomaso I'antcra GTS, 1973 27,500,—
Fiat 128. 1973 4650,— of 150,— p.ro.

Flat 128. 4-denr, 1971 3450r- of 130,— p.m.
V.W. 1600 1972 3950,— of 145,— pjn.
Slmca JOOO Spcc, 1972 3450,— of 130,— p.m.
Renault 6 TL 3930,— of 145,— p.m.
Slmca IIOO. 1971 2930,— of 110,— p.ro.

Vauxhall Vlva. 1970 1950,— of «5,— p.ro.

Mercedes 450 SL AmerlKaanse ultr. t. 1974
Opel Manta Recl radio 1972 6950,— of 170r- p.m.
Peujeot 504 wit t, 1972 5930,— of 160,— p.m.
Peugeot 504 37.000 km. t. 1972 5950,- of 160,— p.m.
Peugeot 404 1971 stationcar 3950,— of 120,— p.m.
Peugeot 404 1971 3650,— Of 115,— p.m.
Peugeot 304 1971 3950,— Of 120,— p.m.
BMW 2002 1971 5450,— Of 160,— p.ro.

Slmca 1100 GLS t. 1972 3950,— of 120,- p.m.
Citroen 2 CV 4 1971-1972 2650,— of 90,— p.m.
Renault R4 lichtblauw 1972 3950,— of 120,— p.m.
3 » Renault R4 groen 1979-1971 29W,— ot MO,— p.ro.

Flat 128 geel 1972 3950,— of 120,— p.m.
Escort combi 1972 3650,— of 115,— p.ro.

Escort wit spcc. wielen 1972 4950,— of 140,- p.ro.

Escort 1970, wit, 2050,— of 90,— p.ro.

Escort 1971, wit, 2950,— of 100,— p.m.
Kscort lichtgroen met. 19J1 395»,- of 129,— p.m.
i'oyota CoroUa 1200 1971 3950,— of 120,— p.ro.

l'iat «7- W72 geel 4250,- of 125,— p.ro.

liat 127 1972 geel 4450,— of 130,— p.m.
Iflat 127 1972. blauw 3950,— of 110,— p.ro.

Flat 124 Spldcr Cabriolet 195»,— of 7S,— pjn.
Mercedes 406 vracht-antovervoer 3950,- of 120,— p.ro.
Ford Granada Coupé 1972 6950,— of 175,— p.m.
Ford Granada Conpé vinyl top 1972 69.Ï0,— of 175,— p.ro-

Capri 1700 GT 1970 3950,— of 120,- p.m.
Caprl 1500 G.VL I9JI 4950,- of 140,— p.ro.

Capri ISOOiilLL 1970 • 3450,— of 120,— p.ro.
Caprl ISoq'gXt^Ri.geel 1970 4850,— of 135,— p.ro.
Ford 1300*, L blna.,mctalUc 1971 3950,— of 120,— p.ro.
Ford 1300 1971; 'bruin, 4650,— of 130,— p.ro.
Slmca Ralley, ,1971 29S0,— of MO,— p.m.
Triumpn Spitfiro

'

3650,— of 125,— p.ro.
M.G. ÏD 1949 originele staat 9950r- of 200,- p.ro.
Flat 850 1972 2950,— of 100,— p.m.
Ford Cortlna Estate I97I 2650,— of 90,— p.ro.
Ford Taunus 12 M 1970 2650,— o> 90,— p.m.
Datsnn Clicrry combi. 4950,— of 140,— p.ro.

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!
Dorpsstraat 25, Nieuwkoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481
(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS

DE DIEREN-

SPECIAALZAAK

VAN HEEMSTEDE
Gesloten wegens vacantle van

14 juni t/m 1 juli.

Binnenweg 71, Heemstede. Tel. 282697.

Vader verwenje met een
geschenk in geur of een fijne

reistas van

PARFUMERIE - SCHOONHEIDSSALON

A. BRAND
Altijd een^assend kadQ.

Binnenweg 183, Heemstede. Tel. 282193.

J. A. ZWARTER EN ZN.

KOLEN - OLIE - HOUTBLOKKEN
HAARDSTELLEN
VONKENSCHERMEN
VOORZET OPEN HAARDEN
GRILLS v/d OPEN HAARD
LOSSE TANGEN EN POKEN
TRIMMER VOOR BLOKKEN

Raadhuisstraat 71, Heemstede, tel. 286876.

CENTRALE VERWARIMING

GROEN & CO. b.v.
Jnlianalaan 33, Overveen, telefoon 254855.

TAXI JANSEN
Telefoon (025) 242400, Heemstede.

Standplaats Station Aerdenhout zijde.

Gevestigd sinds 1957.

Internationaal transportbedrijf

VAN DIEMEN B.V.

biedt aan In Mijdrecht:

OPSLAGRUIMTE
eventueel verwarmd.

Heftruck en dlstributiemogelijkheden aanwezig
Telefoon 02979 - 1930.

11

MODEHUIS „DUBBEL EEN
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

kollektie echte DAMESKONFEKXIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

BXEINE HOUTSTRAAT 11 — HAARLEAI.
Telefoon 33.13.06.

VADERDAG

Geef vader een mooie plani
Daar heeft moeder veel plezier van.

BLOEMSIERKÜNST

Bloemsierkunst

W. P. de Zwart & Zn.

Binnenweg 6, Heemstede.

Telefoon 2S0337.

Hoe is het met

VADERS HORLOGE?

SMIT juwelier
heeft hele mooie!

Raadhuisstraat 89
Heemstede.

Autosleutels—
hulsdeursleufels

enz. klaar terwijl u wacht.
Alles voor uw tuin o.a.

mestartikelen en
tuingereedschappen.

A. G. KOPPEN EN ZN..

Steenbokstraat 15-17,

Haarlem. Tel. 263393

Jonge dame zoekt

WOONBDIMTEz
2 kam. keuk., douche,

ongemeub. in Heemstede.
of oms.
Liefst vrÜG opgang.

Tel. 286750 toestel 444 na
17.00 uur.

Te koop aangeboden:

OLIEHAARD met XANK
(200 liter).

Tel. 02502-7334.

WIJ MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOUB D

Set Jiööclljuiiss

AUéén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

ült ontzag voor uw lange
armen hebhen wU
ÜVEBBEMUEN MOCWL. 7

m voorraad. Zelfs tiet gebele
hemd Is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ooi: dat
ex-tra knoopje niet vergeten
is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIEBmOS
heren- en lunlormode.
Hoofdstraat 178, Hillegom.

BRUOKS BKEUKVERBAND
een gordel die uw breuk ge-

bed (W) kan bouden.
Vraae Inlichtingen ot maak

afspraak.' BROOKS, Singel 25,
tel. 249423. Amsterdam,

SLEÜTELSERVICE
Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer i

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMEBTAFELS

bladdikte 5 cm droog hout.

scheurt beslist niet.

EIKEN MIMISETS
3 Stuks ƒ 195,—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,
125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m. ƒ 295,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IPEREN,
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

anüth
Voor betaalbaar en
leuk antiek zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantlek,

leuke verllohtlng,

Perzische tapijten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bij

ons komen kijken.

„m OUDE STAL"
Kon. JuUanalaan 9,

Olthoom.

Tel. 02975-66455 of

02974-609.

Iedere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.
Dinsdags gesloten.

B9 onïc technische dienst

.

kunnen wü plaatsen een

SCItOONMAKEB.
Enig technisch Inzicht

vereist.

Diacoïiessenhüis, Handcl-
laan 2, Heemstede.
Telefoon 319310. '

In onze civiele dienst

kunnen wü
ENKELE DAMES
plaatsen in de schoon-
maakdienst.

Diacohosscnhuis. Handcl-
laan 2 .Heemstede.
Telefoon 319310.

Te koop aangeboden:

3-KAMERWONING
met tuin en achterom.
Omg. Groenendaal.
Vraagprijs ƒ 58.500,—.

Te huur gevraagd:
4 KAMERWONING
ot FLAT
Huur ± ƒ 200,— tot

ƒ 275,— per maand.

Br. ond. nr. H 407 bur.
van dit blad.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantlek, klokken,

kasten, bur., ecthoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, Eijsenliout.

Vrijdag tot 21.30 en
zaterdag tot 17.00 uur.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

$kt irööclljittf*
AUêén

Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.



zandvoorts^^T
^tss

OhTAFHANKELUIC NIEUWSBUO
VOOR ZANDVpORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

IBf^"
nieuwsblad

tf» i^^p -^gr»- m^^'

Ditgave B.V. Randstad Publlcaües,
&a}smeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AakmeT,
telefoon 02977-25141, 5 l^nen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleip 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelijke kontrakttarieven op
op aanvrage. Ook komblnatietarle-
ven met de overige bladen vaa RJP.
BanliTelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69,779.

Postrekening 302871.
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LOU KOPER IS UIT SLEEP-IN PROJEKT GESTAPT

^Een alternatief hotel was
aanvankelijk niet de opzet'
ZANDVOORT — De vorige maand is de Sleep-in aan de v, Lennepweg
weer open. gegaan. Dat er nu drie jaar nog steeds behoefte bestaat

aan deze goedkope vorm van onderdakverlening aan merendeels jeug-

dige toeristen was duidelijk merkbaar tijdens het pinksterweekend.
Er kon-geen mens meer bij en zelfs de banken in de rekreatiezaal wer-
den beslapen. Staflid Aart Lukaart verwacht dit jaar meer drukte dan
het vorig jaar, omdat de sleep-in in Haarlem is gesloten. . ' . ;

In een informatief schrijven over de
sleep-ln zegt Lou Koper, dat de groep
mensen, die in 1972 de sleep-in opzet-
ten dit deden vanuit hun maatschappij-
visie. 'Maajr', zo staat er verder te lezen
'het verging deze groep zoals zovele
groepen; Zij werd langzaam maar zeker
kleiner en het werd steeds moeilijker

nieuwe mensen te vinden. Een kleine

groep is overgebleven en elk jaar moe-
ten er voor de zomer extra krachten
gezoclit worden.

Geen autoriteit

Uitgangspunt vaa de staf was zomin
mogelijk autoriteit te zijn en te werken
vanuit de basis dat alles mag, maar dat
men duidelijk rekening diende te hou-
den met de anderen. Dat het geen auto-
riteit zijn erg moeilijk werd, kwam onder
andere door het feit, dat de gasten do
stafleden achter de kas zagen zitten, als

ze werden ingeschreven en in het rekrea-
tiegedcelte achter de bar zagen staan.

Dit had tot gevolg dat de stafleden dik-

wijls door Duitsers met chef werden
aangesproken. Omdat de stafleden el-

kaar nauwelijks kennen (men trekt staf-
" leden aan vla advertenties in de Nieuwe
Linie en Vrij' Nederland) was het voor
nieuwe medewerkers erg nioeililk zich
in te passen in de'sfeer,.en'dé';gedachte
van.de reeds aaxiwezlge.stafle^enlen als -

er meerdere leden van de staf tegelijk

werden vervangen door een volgende
ploeg, dan leidde dat soms tot beleids-

wijzigingen, die bij , de sleep-in gasten ,

nogal vreemd overkwamen^
Voornamelijk om déze reden willen 'wij

flit jaar zoveel mogelijlc met een vaste
s-.af werken. Ook willen wt) door middel
i'an een gesprefcsweekend trachten el-

kaars gedachten over de toekomst be-
ter te leren' kennen, teneinde een homo-
gene staf te , verkrijgen die in staat is

de inhoudelijke kant van de zaak meer
gestalte te geven.'.

Jeugdhotel
Toen op 17 mei 1972 de. gemeenteraad
van Zandvoort met,elf tegen zes stem-
men het houten bouwwerk aan de Van
Lennepweg, afstond aan de werkgroep
Logos om hun plannen voor een sleep-in

te kimnen realiseren werden plannen ge-
hoord om in de'badplaats een jeugdhotel
te openen. . -

.

'

'Dat is nu drie jaar'gelèdehen je hoort
er niets meer' van. ".Van. 'die plaimen,-is
niets terecht gekomen omdat 'er buiten
de, raadsvergaderingen niet meer aan
gedacht werd', lou Koper vindt.het erg
jammer. Wat hem eveneens nog steeds
dwars zit zijn.de opmerkingeQ 'v^n.een
aantal raadsleden tijdens dé )sleep-ln>

debatten in- de raad. De 'WD; BTV en
d? heer Keur (AB) ulttenvzich fel tegen
een sleep-in.

,

'•--...

Jeugdbordeel; "

.

De lieer Keur.',was 'van mening, dat
Zandvoort zich ''eèja'/Vondelpaxl^. met
vandalisme en.zeïfmbord.inoe$t.bespareu.'

Lou Koper: 'Het is toch te gek, dat me-
vrouw Hugenholtz CWD)- de sleep-in

een jeugdbordeel noemde völ losbandige
en onzedelijke liitspattingeii 'van.; ultra

linkse elementen. 'Zij - was van-
'

rn'enfng

dat de ,sleep-in, desastreuze, gevolgen, zou.

üebBeii'voór'.Zaiidvoört'.en eën-^as^g^'
;d&.weg,i!aujstaa^%i;5;^r i^ft^^^Jö'tt,
Voorts werdi'dé sleep!-lttieeü^onsgiti-ö.Öef.

van landlopers, zwervers, dieven, ver-
slaafden en oplichters genoemd. De heer
Pas (BTV) was van mening, dat de
sleep-in figuren zou aantrekken, die in
de badplaats kwamen bedelen omfifty-
cents.'

Lou Koper: 'Het eerste jaar waren we
alleen maar trots. We hadden in . de
periode van 3 juli tot Z7 ouffustus on-
derdak verleend aan 3582 slapers. We
hadden een exploitatieoverschot van
zevenduizend gulden voor welk. iedrag
we een centrale verwarming hebben
aangeschajt.

We hadden dat eerstejaar bewezen, dat
de gemeentesubsidie van ƒ7500,— geen'^

weggegooili geld was geweest. Bovendien
hadden we bewezen, dat de termen, die
de tegenstanders van de slëep-in gebe-
zigd badden nergens op sloegen'.

Het zit IjOU Koper echter dwars, dat de .

raadsleden nooit ruiterlijk hebben toege-
geven, dat zij destijds fout waren ge-
weest met hun krachttermen. IiOU: 'De
heer ïas',is-de enige geweest, die later

naar me ióe is gekomen en gezegd heeft;

Ik heb me vergist. Kijk voor zo iemand
kan ik waardering hebben, óok al deel ik

.

zijn mening in vele gevallen niet. "Wat
de" overige raadsleden betreft rkan ik'

persoonlijk alleen maarzegget^, dat ik

ze nièfc 'waard vind om naar te luisteren'.

Lou Koper zégt dat ook bij en zijn vijf-

entwintig '

. L<^os • weri^groepleden, ' drie •

:jaar geleden niet wisten, wat voor fi-

guren ze in huis zouden krijgen. "Wat
men wel had -was vertrouwen in het pro-

: Voor '^etrifiS. gulAeii en ^ lAjftig ' cent i,lean

jekt en in dat vertrouwen is men niet

beschaamd.

Hasli slinkt
Natuurlijk komen er in een periode van
drie Jaar wel eens moeilijkheden voor.

Een fragment uit de informatie over de
sleep-in:

'Enkele gasten lieten hun vakantie in

rook opgaan. Binnengekomen ploften ze

in een stoel en kwamen er niet meer
uit, de hele avond shit rokend. 'Das

kennen wir nicht in 'Deutschland, so

eine Kneipe wo, man rauchen darf.

Sleep-in Ist diïfte.'

Ja, dei dufheid straalde de rokers van
. het gezicht. Van . kominiuiikatie. laat

staan enige kulturele ontspanning was
geen sprake. De stafleden lieten een keer

hun walging blijken door middel van
een' spandoek met de tekst hasb stinkt.

Het efiekt was onverwacht: In .plaats

van de rekreatiezaal streken de shitvo-

gelsneer o^ de slaapzaal en bevuilden

daar de matrassen en de lucht.'

Lou .Koper: 'Gelukkig zyn dit inciden-
tele, gevallen. Het zün bepaalde figuren;

'die 'groepen om zich heen vormen, maar
de -dealers hebben we altijd geweerd.'

'Vorig jaar had staflid Aart Lukaart een
moeilijk' geval. Het betrof een Duitse
jongen, die van huis was weggelopen.
Vroeg, in de ochtend trok de jongen er-

op uit om broden en melkflessen, clle"'ln

vroege, morgenuren bij wjnkelbedrüv;en
/worden bezorgd te -stelen.- De biüt'vw-
" kocht 'hij aan de- sleep-in slapers; Aait
Liikaart heeft het probleem opgelost

door de jongen te vertellen, dat hj wel
In. de sleep-in mocht blijven onder' de
voorwaarde, dat zijn familie in Duits-

land zou worden ingelicht. Nog diezelf-

de -avond stond zijn zqslér^op.de^stoe'p

-van- de'-deet>lin--jotfr; ljj(K^broer;T,Bf-.;-l«-

"Kalëiï: De'^ïonléJÏ'r^Tglê^èltliacig'.-ixtët

haar komst. Hij was van huis weggelo-

pen en durfde niet meer terug te keren.

Lou Koper vindt de sleep-in een goede
zaak. Hij is uit de organisatie gestapt,

omdat hü vindt dat hU zijn tijd beter

kan besteden aan zijn raadlldmaatsohap
dan aan een zoals hij zegt alternatief

hotel.

'Het voric jaar heb ik het meegemaakt,
dat meisjes me vierduizend gulden in
bewaring gaven. Kijk naar zo'n opzet
heb ik nooit gestreefd. Het komt steeds

meer voor, dat Jongeren door pa in de
auto worden gebracht en gehaald. Dit
zün gen'oon vakantiegangers en die heb
ben geen zin om discussies aan te gaan.'

Binnenkort kunnen de gasten van de
sleep-in behalve hun ontbijt ooi: de
warme maaltijd zelf klaarmaken op een

tweetal kookplaten die voor de maand
juni op het gastiet zullen zijn aangeslo-
ten.

H.W.COSTER

Makelaar o.g. LidNBM,

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assnrantiën

HTPotbeken

BOUW- EN BETONBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in het
waterdicht maken Man
woningen en flat

Tel. 02507-50 86 en €Q9^.

Andere opzet,

Lou Koper zal er niet meer bü zün. Hij
is uit de staf gestapt, omdat hij 'van

mening is, dat het sleep-ln projekt zich
niet op de wiJze ontwildceld heeft zoals

Lou en enkele leden van de werkgroep
zich aanvankelijk hadden voorgesteld.

Uitdrukkelijk stelt Lou echter, dat hij de
staf en de sleep-in niet Iaat vallen. 'In

drie jaar is duidelijk gebleken, dat de
sleep-ln een funktie heeft en dat hü
aan een behoefte voorziet en daarom
l)en Je verplicht de sleep-ln te han<üia-
ven. Persoonlijk is het projekt me wat
tegengevallen, omdat ik me de sleep-ln

anders had voorgesteld. Ik had gespreks-
avonden willen zien, waarin we in
groepsverband konden praten over bij-

voorbeeld de herstrukturering van de
maatschappij, maar van die opzet is

niets terecht gekomen.
Cïebleken is namelijk, dat onze gasten
geen zin,hebben om te debatteren. Men
heeft er geen behoefte aan, omdat men
op vakantie is. Ik zie de sleep-in dan
ook niet anders dan een alternatief ho-
tel, waar de Jeugd goedkoop kan over-

.

nachten en van deze mogelUkheld maakt
men gretig gebruik. Stel je voor dat wij

'•

de tent zouden sluiten, dan moeten al

die jongeren weec naar duin of het
strand'.

^

ïïWURF-PRAET"

WULLÜM V. d. WURFF
Zundag staet Zanvert weer In
de wereldbelangstellimg.

II

^f

„RISTORANTE ITALIANO PIZZERIA"

LA FONTANELLA
B£T EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOUWES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?.
Lasagna - Spaghetti - Canneloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Marlo Martlno - Ënzo Santorbro.

Bezoekt u ook eens Visspecialiteitenrestaurant

DE MEERPAAL"»
Haltestraat 61, telefoon 2171. Maltre de Cuisine B. L. Boosen.

centrale verwarming

TECHNISCH WERK11

Erkend installatetir - Zandvoort - Faradijsweg 4 - Tel. 7147 of 3270.

Leer
vliegeif
nog deze zomer
Maak nu geheel vrijblijvendeen proefles voor70,-
lOok voortgereue oplefdingcrt I F.. Twinrating en Aerobattratnmg

)

airbornevlieqschoo
Postbus 75007/ schiphol-oost—

' 020-157134
Postbus 818 /Hilversum
Tel.02157-201/789 ^L

MODES

VOOR EXCLUSIEVE ZOMERMODE

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

ysterghast
SociëteHDuysterghast
spreekt Uangs deze weg zijn dan uit aan leder
die vaa. zijn belangstelling getuigde ter ge-
legenlield van de opening van onze nieuwe
sociëteitsruimte ' aan liet Gasthuisplein 5.

De lioeveellieid planten en bloemen en andere
geschenken maakten de opening tot een feest.
Onze dank in het bijzonder ook aan een groep
enthousiaste leden, die door middel van direkte
liulp of met het verschaffen van middelen, liet

mogelijlc maiikten er een stijlvolle sociëteit van
te maken.

Maar beslist ,nlet in de laatste plaats gaat onze waardering uit naar
een aantal, bedrijven die het mogelijk maakten binnen 4 weken een
geheel nieuwe sociëteit te realiseren.

Te weten:

Aannemersbedrijf Riemersma
Elektrisch Install. Bedrijf Zwemmer
Loodgietersbedrijf van Loon
Verschillende diensten van de Gemeente Zandvoort
Firma Prenen
Gebroeders Waterdrinker

Nogmaals aan ieder dank voor de bewezen diensten en ondervonden
belangstelling.

Bestuur Sociëteit Duystergliast.

harl^lQh danh,pomme...

voor het meesterlQhvahmanschsp
vv^armee* jullie ons en onze gasten een
onvergel-e^he avond hebben bereid...

3 sterren in de michelin-gids hebben
jullie dubbel en dwars verdiend...

ritaenjan
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ïintkk
Voor betaalbaar en
leitk antiek zoals:

leasten, IdsteD, taleli,

stoelen, boerenantielc,
leiUce verlichting,

Perzische taputen en
oud koperwerlc,

moet u beslist eeoa b|]

ons tomen kijken.

„DE OUDE STAL»
Kon.' Jullanalaan 9,

ültboom.
Tel. 02975-66455 ot

03974-H».

ledere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, ook
op vrijdagavond tot

21.00 uur.
Dinsdags gesloten.

Voor reparatie's van alle

merfcen wasautomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service
goed, snel en voordelig Is,

telefoon 023-252760.

Voorrijkosten ƒ 7,50

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarlem

TJNIEKE AANBIEDING:

TUINHUISJES

i-^t^T^ ^'
div. modellen.

zeer cxcl. met rieten dak.
Een sieraad in uw tuin.

V.a, ƒ 795,— excL BTW.
PABBIEK EN
SHOWROOM:

FA. BRAND
Binnendanu 60
Hardiaxreld-
Giessendam

TeL 01846-221g
(op zondag gesloten)

zitsensa^ '

inleerworat

Deze
2>3-zit9l(ómbina(i(

i« leverbaar in

vercchirienda

kleuren Toro-leder
voor de meesl
vriendeliike

Leolux-prijs 2985;
Ook Isvofbaar met eksira hoofd-

(leunen.

Een vorstelijke tweezits en driezits-

kombinatle in soepel leer en massief
hout.

De uitvoering in warm getint massief
hout, gekombineerd met prachtig
Toro-leder, geeft het geheel een
voornaam maar toch sportief cachet.

ow tlke partlknUer vtlj «ntm. Lekker dichtki) tnssen naarlem en Amsterdam
in da hoofdstraat van Zwanenburi, met volop parkeermimte.

miva interieur
««BIieBlaaB S3 (hoofdstraat) — zwanenbnri. telefoon 62S0I-4S90/59M.
da(. geopend 8.30-ia nur - 'ntjd.avond 19-21 nnr - zaterd. S.30-17 dut.

Voor een nieuwe Daf Voor een goede inruilauto
met Bovag garantie

DAF 44 — DAF 46 — DAF 66 DAF MARATHON
Ook Toor: Banden — Onderhoud— Reparatie— Herstellen schade

DAF
OFF. DEAtEB

volgens fabrieksTOorschriften.

H.P. KOOYMAN
Brederodestraat 6-10, Zandvoort.

Telefoon 02507-3242. DAF
OFF. DEAIEB

r^

VRAAGJE: BESTAAN ER
BOEFJES MET SCHORTJES AAN?

lawel, Sinds vandaag halen echte boefjes hun
eigen barbecue- en speelschort bij Boefje ach-
ter de Bavo. In 3 frisse klenren. Met de naam
„Boefje" op de voorkant.
Voor de boefjesprijs van 12,50.

Achter de Havo
Oude Groenmarkt 2

^USmi^r hoek Warmoesstraat
W^mJJm Haarlem, tel. 325792

.̂'m} >•—^j;i

nit ontzag voor uw lange
armen hebben wti

OVERBGBBDEN MOOWL. 7

in voorraad. ZeUs het gehele-

hemd Is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat
extra knoopje niet vetsettti

la.

In wit en bovendien 13 no-
dekleuren.

SPIEBINas
heren- en junionnode.
Hoofdstraat 178, Hillegom.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
Concertgèbouwr Haarlem— vrijdag 27 juni 1975— 20.15 uur
eeraU zomerconcert

dirigent: LUCAS VIS

solist! LOUIS VAN DIJK piano

programma» Grfeg - Peer Gynt Suite no 1 / Mendelssohn - Planoconcert fn g /
Berlloz . Le Carnaval Romaln / Delen uit „Telepathie" - arr. Rogier
van Otterloo / Ibert - Divertissement

•ntré* f 4,50 (a.l.) cjp geldig

kaartverkoop en plaatsbéspreken aan de kassa van het Concertgebouw,
Lange Begijnestraat 13 van 10-15 uurj telefonisch 32 0994 van 12-15 uur

AUG.v.d.llinJE
MarfntraBt ISa, tolafeen 518<,

Zandveert

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRMF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Bahangwark an wandbakladlng
Batenraparatia an vloarcoatingt

lavaring an raparalla van glat, glat In
leod, glatplaian an ili«tmopan«.

STENCILWERK

J. SMTSMA
van Lannapwag 75

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

DE WITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAIi MAGAZUN, Bennebroekerdijk 205b, Cruqnius, Haarlemmermeer,

telefoon 023-283437. Let op juiste aüres. NIBT afslag Cmquius-Industrieterrein,
maar voorbij Signode, le nieuwe weg linlis, de middenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gestoten Vrijdag koopavond van 7-9 uur.

Haarlem
Kleine Hontweg 11,
telefoon 023-313140.

's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselschadeplein 8,
telefoon 023-375S74.

's Maandags gesloten.

IJmulden
Lange Kientnttamt IM,
telefom 02SN-um.
's Maandags geslatea.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
iss,— pjn.
110,— p.ni.
70,— p.m.

110,— p.m.
195,— p.ra.
175^— p.ni.
160,— p.m.
170,^— pjn.
120,— p.m,
160,.— p,m.
120,— p.m.
9i,— PJB.
120,—' pjn.
145,— pjn.
160,— p.m.
120,— p.m.
195,— p.m.
les,— p.m.
110,— pjn.
110,- pjn.
90,— p.m.
110,— p.m.
165,— p.m.
ISS,— p.m.
125,— p.m.
150,— p.m.
120,— p.ra.
160,— p.m.
110,— pjn.
110,— pjn.
155,- p.m.

27Jp00,—
150,— p.m.'
130,— p.m.
145,— pjn.
130,— p.m.'
145,— p.m.
110,— p.m.
85,- p.ra.

Opel 1900 GT, oranje S950,— of
Renault 6 TL, 1972 3930,— or
Austin Seven, (roen 1690,— of
Slmca 1301 Spec, 1972 3950,— of
Datsun Cberry 120A, Coupé, 10 mnd. and 8650,— of
Opel Manta oranje t. 1972 6450,— of
Xannns 1300 Conpé 1971 4950,— of
Ford Capri XI, rood 1971-19» S950^ of
Bogcy Ruska 2950,— ot
Ford lannni I. 4-d. 1971 4650^- «f
Opel Kaptaln 1970 «950,— of
Pengeot 204 197« 2250,— of
B.M.W. «Mt 2950,— of
.W. bn» 1971 3956,- ot
Ford Taonni Combi 1971-1972 4950,— of
AndI 60 1971 2950,- ot
Renanlt 15XI< 1973-1974, met radio 8650,— of
Opel Rekord 1918 5930,— of
Mini Clnbmaa, t. 1971 2956,— of
Opel Rekord 1970 2950,— of
Anstln Mini, 1969-1970 2250,- of
Tauzball Tlctor, 1971 2950,— of
Tojrota CoroUa 120O, conpé, 1972 6950^- of
Opel AKona 4-d 1931-1972 4950,— of
Alfa Romeo Berllna 3950,— of
Pennot 804, 1971 4650,— of
V.W. 1300, oranje 3350,— of
Ford Tannns 160* GX eonpC 5950,— of
Slmca IIM, 197* 2950r- ot
Mini 1«M, 1970-1971 2950,— of
Ford Transit, 9 per.. 49S0,— of
De Tomaso Pantera GTS, 1973
Flat 128, 1973 4650r- of
Flat 128, 4-deoT, 1971 3450,— of
V.W. 1600 1972 39S0,— of
Slmca lt»« Spec. 1972 34S0r- of
Renanlt 6 TL 39S0r- of
Slmca 11»«, 1971 2950,— of
VanshaU Vlva, 1970 1950,— of
Mercedes 450 SL Amerikaanse nltv. 1. 1974
Opel Manta geel met. radio 1932 6950,— of 170,— p.m.
Peoeeot 504 wit t. 1972 5950,— of 160^- P.m.
Pengeot 404 1971, stationcar 3950,— of 120,- p.m.
Pengeot 404 1971 36S0,— of 115,— p.m.

'

Peneeot 304 1971 39S0r- of 120,— p.m.
BMW 20*2 1971 5450,- of 160,— p.m.
SUnca UOO OLS t. 1972 3950,— of 12»,— pjn.
CltnïB 2 «nr 4 1971-1973 2650^— ot 90,— p,m.
Renanlt R4 llchtblanw 1932 3950,— ot 120,— pjn.
2 z Renanlt B4 groen 1970-1971 2950,— of 100^— pjn.
Flat 128 ceel 1972 3950,— of 120,— pjn.
Escort combi 1972 3650,— ot IIS,— p.m. -

Escort nlt spec. wielen 1972 4950r- ot 140,— pjn.
Escort 1970, wit, 2650,— of 90,— p.m.
Escort 1971, wit. 295tr- of 100,— p.m.
Escort lichtgroen met. 1971 3950r- of 120r- p.m.

'

Toyota Corella 1209 1971 3950<— ot 120,— p.m.
Flat 127 1972 geel 4250r> ot 125r- PJn.
Flat 127 1972 geel 44S«r- ot 139,— pjn.

:

FUt 127 1972, blanw 3950,— ot 110^- P.m.
Flat 124 Bpider Cabriolet I950t— ot 75r- p.m.
Mercedes 406 Tracbt-antovenroer 3950,— of 120,- p.m.
Ford Oranada Conp6 1972 69S0r- ot 175,— pjn.
Ford Granada Conp6 vinyl top 1972 6950,— ot 17S,— pjn.
Captl 1700 GT 1970 395«r- of 120,- pjn.
Capri 1500 GXL 1971 495«r- of 140,— pjn.
Capri 1500 XL 1979 3450,— Ot 120,— pjn.
Capri 1300 GXLR leel 1979 4«I0<— ot 135,— pjn.
Ford 1300 L blne metallle 1971 39S«r- ot I29r- p.m.
Ford 1300 1971, braln, 4650/— of 130«— pjn.
Slmca Baney, 1971 2950,— of 1(9,— pjn.
Trtnmpb Bplttlre snOr— ot 125<— pjn.
M.G. TD 1949 orlgliide ttiat 9950,— ot MS,— pjn.
Flat 850 1972 295*,— ot 106,— pjn.
Fbrd Cottlna Estate 1971 2650r- ot 90,— pjn.
Ford Tannns 12 M 1970 2650,— ei 90r> pjn.
Oatsnn Cheny combl« 4950,— et 14t<— pjn.

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!
Dorpsstraat 25, Nieuwkoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481
(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS



25 DONDERDAG 19 JUNI 1975

\Afelksoortauto üook zoekt
in onsVW-assortimentvindt u hemwel

VERHUIZINGEN

A. J, Behage & Zn
Azalealaan II, Heemstede

TelefoDii 03»- 386271

SPECIAAL
PIANO TBANSPORT

METSELAAR
heeft nog tüd voor
ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812.

Daar is de stoere Kever, dïe wordfvoor^esiuwd
door een luchfgekoelde mofor boven de aange-
dreven achterwielen.

Een watergekoelde lijnmotor die ds voorwielen
aandrijft vindt u 'm de VW Polo, Golf, Pasial en
Scirocco.

De nieuweVW Polo ; klein van buiten, groot van
binnen. De zuinige auto met grote prestaties. Zui-
nig met brandstof, met weg- en- parkeerruimte.
Grote prestaties door Izijn top/kruissnelheid wan
132 km/u en zijn acceleratie van 0-80 km/u In

12,7 sec.

Van die vier is de Golf de Compdct-VW, met
verbozend veel praktische gezinsruimte. De ge-
bruiksauto voor vandaag; handig, stevig, makke-
lijk, zuinig, doelmatig, veelzijdig. 0.a. door achter-
deur én wegklap-bank.

Bij de ruime Possof - »o Iwwewdltrd om :fn
slyling - kunt u kiezen uH de tmoiuim, d* Vorionl
en de limousine met odtlwdwr^dt f^Mol Coiiiforf.

samen 38 typen!

De Scirocco is d* sporfeovpA van VUbwe^eft.
Bij dot „sport" hoeft u ni# atl«M turn iMlh«d
en felheid te denken, maar voprai ook mm enl>
spannend en veilig autorijdan.

De meest verkochte bedri
jfwioaini

b «r In bi(M

oilvoerfng, die u wenst. Z'n economie is

spreekwoordelijk. En 2 jaar lang neemt de impor-
iêiir eventuele reparatiekosten aan de motor voor
1^ rekening. Ongeacht het aantal kilometers^

SbNien met de VW-Servico zorgt etfce Vollts-

xragan «rvoor, dot « zich over de kilometerprijsj

I zorgen hoaf^ te maken. Volkswagens zijn
'

\ nti benzine en goedkoop in onderiioud.

«9MPeanevwi t«inii«ii^

Tieters.

GARAGE H. STRIJDER
Burg van Alphenstraat 102, Zandvoort. Telefoon 02507-4565.

ASS1

DcPOSïTAIKE BIABBEKT
Drog. BOUWMAN.
Oranjestraat 7, Zandvoort.

LAMPENOLIE
iQ 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog.'BÓUWMAN,
Oranjestr. 7. Zandvoort.

Gevraagd:
KAMER .

voor net meisje.

Teletoóti 2102.

Te koop:
DAF 33
in prima staat, nieuwe
radiaalbandon, pr. 'f

850,-

Tel. 02507-4038.

Te koop:
DURST KliEINBEELU-
VERGROTER
met schalen, vergrotings-

bord en Peterson
ontwikkeltanlj.

Plemingstraat 156.

Te koop :

4 EIKEN STOELEN
z.g.a.n. ƒ 250,—.

3 EENPERS. BEDDEN
compleet.

Tel. 4774.

WONINGRUIL
Aangeboden;
Zandvoort centr.

OUDERWETS HUIS
m. tuin, ID kam., serre,

red. huur.
Gevraagd

:

KLEINER nUIS.
Br. ond. nr. 563 bur.
van dit blad.

Nu volop Zomcrcoupons
vanaf ƒ 2,50 p .m .

Stoffenluüs BROMET,
Vinkenstraat 30.

Geopend ma., di., vrydag
van 10-12 en 2-4 uur .

Gevraagd:
GARAGE.
Omg. Kostverloren.

Tel. 2403.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

GELDERSE ROOKWORST
| qc

vacuüm verpakt, 1,42, nu Ijwv

GEGRILDE KASSELERRIB *^n
100 gram 1,39, nu 'ï^'

KALFSLEVERWORST 1 li;
100 gram 'l'^

HEMA
NU OOK ZONDAGS GEOPEND!

Deze aanbiedingen zijn geldig tot 25 juni.

Profestanfs CoSp. Begraffenisvereniging; U.Ai

Goedgekeuid bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20 .- TeL 31 37 53 - 31 04 5?
Zandvoort, Keesomstraat 61— Telefoon 63 51

DAG ES tiACBXTE ONTBIEDm.

Naast onze gerenommeerde
woonvltrines worden ook

eiken hoekkssten voor u op
naat eemaakt bU Wete-
rtnts wandvitrines.

Jan van Vnnrenstraat 2,

Nnnspeet.

Bet boogtepnnt van . nir
bmlloft fg een gedicht van
FIGARO, oDvergetelVk ala

uw trouwdatnm.
3an van Vuurenstraat 8.

Nnnspeet.

Te huur in Bosas (Costa
Braval
5 PERS. BUNGALOW
(bii zandstrand).
Uitzicht op zee.

Nog vry na 18 augustus.
Telefoon 02507-4724.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Elg. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltinlc.^

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen. - Stabo-

banen.
Alle soorten spellen.

Grote kenze.
Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

KONTAKTLENZEN

RENAULTtn.
Een zakeiijkeauto^ear
doordo «eek. Motte auto
voor iMt«wekend.
Vlakke vlecrenvijMe deur.

Wegktapbare hoedeplank
en ecbterbenlc '

uHerli^lc.

Vettedlge uttrusfing.

Beniineverbruik bü
KtOkm/HWlepiaa.
Technische gegevens:
1108cc-47DlNpk-
13Skm/uiir.

GRATIS: Haatb9 emhet112 pagifta'e dikke Renautt-boek.
MetMole ieWH Unendtok. Een RenaoK kiopt langerop een liter.

autobedrijven rinko^
Oranjestraat 2-12 Zandvoort

02507-2323

^RENAULT

Iedereen kan u
vertellen:

„alle merken
naaimachines te

repareren".
Maar zelfs uw groot-

ouders wisten al dat wij

het werkelijk doen en
gratis advies geven bij u

thuiSu

HOTEL VAN DER AAR

vraagt:

PART-TIME

KAMERMEISJES

Brederodestraat 44, tel. 02507-4802.

VOOR AL UW BEHANG-,
WIT- EN SCHILDEEWEKK

Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655.

GENIET EBVAN ! !

zolang- het mooi weer is !

Geniet ervan, zolang de
natuur zo mooi is

'n gedeelte ervan is te

koop

„V. d. MEY"
BLOEMENHUIS
J. BLÜYS
Haltestraat 65, Zandvoort

De specialist voor al uw Woemwerken.

Te Koop:
NSU PRINZ
BouwJ. '68. 75.000 km.
Pr. ƒ 250,—.

De Genestetstraat 9.

Voor één myuer assistenten

zoek ik per 1 sept. '75 oen

ETAGE
met vrije opgang .

Br. aan H. B. A. Mulder.
Raadliuispleln 10, Zandv.
Apotheek, Zandvoort.

MATRASSEN-
CENTRALE

Wt) maten uw stoel-,

boot- en caravankussens
in elke gewenste maat.

Sarphatipark 16. A'dam,
teleloon 020-717687.

Ook te bestellen op ona
magazUn Herenweg 47,

Leimuiden, tel. 01721-8809.

VEIUNGGEBOCW

Dt WiHtZwMI

Voor de ccrM>vuI§flO^

VEILIRI
kunnen <}a8eU)ic« «eer nette

goederen wordea ln«el)isckt

ot afgebaeM.

Soêsterratn De Witte Bweas
Dorpsplein 2 - Tel. 3164 ül
3713. Privé sa 6 uur 66SS.

Veilingdireictie

Fa, Watenirlnker.

VOOR UW Piuve,
VERENIOmOS- tSI
HANDELSDROKWESK
DmkkefQ F. M. t* . DMieeB
Seheetatnet • IMat N«
KCNSTGEHXTEN
SPOEORETARATin
' J. A. HKIWlPft
Iieldsevaert sa.

Telefoon ((RB) 31«n,

Nn ook In ZaïHKraert:

KUNSTGEBIT-
REPABATIES!

A.RITBIAN.
telefoon 43fi5.

Binnen 1 nor Uaar

!

Enorme sortering

Diepvriezers en K(

BecbtEtreefcs van feMik
met garantie. BUeoader life

pilzen.

Martex Holland B.T, Ke»-
denhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-31S3W.

t (ktnder) WatMXUtn
heeft foBe
UcnterB, pcvMeev

en sttAt oKBMSi Met
kleine naatjca.

Bnorewtc l-»t *«> WW*.
zUstraat v. d. Kukrtnat

ZANDTOOMMS
DITTAABTVCRIinOllfO

Betnfnle

I
KeeaemtnMt 6t Td. MI

7IeBdii>ert

oag en naoht te eattilé4ea

CRBISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemlngstr. 146, tel. 8185.

MediscVi gedlpl. pedicure
vaa bet BUsabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huis.

Bij geen gehoor bellen na
19.00 uur.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN:
bedden, ledikanten, dekens,

tafels, stoelen, glaswerk,

porceleia enz. voor elke

gelegenheid!

Ook verhaar van leake en
praktische hnisbars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2184

of 3713. Privé na 6 uur 6638.

OOV VOOt l, l.een Kor.tOkllens

instiiuul Lüoman passende

lenzen In voorraad zowel de

conventionele harde als de

comfortabele zachte lenzen

rati5 Inikhtii.gen pn

folder of rnnak dircki uw a(

soraak Grnlls proefperiode

LOOMAN
Hallesiraat 5, Zandvoort,

02507-?1M

BEHANGER
STOfTEEBDBK
BEDDENBIAKm

J. VAN DEN MIS
BUderdUkstr. ». TeL 81M.

OW GORDIJNEN MAKEN?
. Komt u eens met ons
praten.

RVm - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

0. KOL
I
sehultengat flat 1, TA. nt»

ALLE VCRZEKBRtNOBN
Ante • Bnuid • be««a

Greot en kitte •lulu

VAN DER WBRm
brooo Pion X

Gasthuisplein 3. Tel. 31!»

Gevraagd:
SCHOONMAAKHUIP
v. d. ochtenduren
ƒ 8,— per uur.

Mevr. V, Collem, Patryeén-

straat 9. Tel. 4892 of B985.

Soms kaneenman na zijndood hetleven

schenkenaan een jongevrouw. •r

Het leven scbeiikcn. Js er iels ontrocrcnders denkbaar? Voor

zo'n klein bloot babietjc veclit je je toch zeker dood als liet moei!

Maat nu ^-otdt dat hoopje mens groter. En als meisje of

jonge vrouw wordt het bijna reddeloos ziek. Nu blijkt u de man
te zijn die haar kan holpen. U kunt haar a.b.vir. het leven weer

schenken. 2tonder dat liet u een cent kost.

Zon u dat dan doen?. Natuurlijk zegt u ja. Want keer het

maar eens om. Stel dat u zo ziek wordt. Dan wilt u ook graag

gdiolpen worden. Stel dat u nierpatiënt wordt Dan moet u twee

dagen per week in het zickenliuis liggen ora het bloed te laten

ZMiveren. Éénmaal spijbelen wotdt meteen gestraft met de dood.

Terwijl dat eigenlijk niet hoeft.

Want tegenwoordig kan een nicrpaticnt een gezonde nier

k^genvan iemand die gestorven is.

Zevenhonderd nierpatiënten in Nederland wachten op zo'n

niertransplantatie. Maar ja, dan moeien er eerst mensen van

jonger dan 50 jaar na hun dood hun nieren schenken. Dat lijkt

makkelijk. Dood is tenslotte dood.

Maar u. Durft u het? Durft u een balpen te pakken en de

bitnco bon hieronder in te vullen? Dat zou moedig zijn. Hoewel,

wat heet moed? De kans dat u vóór uw vijftigste plotseling komt
e overlijden is gering. We worden tegenwoordig tenslotte gemid-

deld zo'n drieënzeventig jaar oud.

Juist daarom zijn er erg veel eventuele donoren nodig. Gee^:

daarom nü al uw toestemming door met de hand een verklaring te

schrijven. Net als het voorbeeld. U mag natuurlijk ook de krant

beel laten en zelf een bon maken. Draag die allijd bij u. Hot is een

bewijs van uw donorschap.

En heel belangrijk: breng uw Jamiliclcdcaop de hoogte van
nw wens. Dat kan laler problemen voorkomen.

Stelt n prijs op meer ini'ormalicschrijl: of bcT dan. Euro-
transplant Leiden, 01710 - 2 59 32.

De medische weicnschap slaat bijna voor nieLs. Maar waar
.staat u voor?

ftAlikatie aangeboden door dit blad, in samenwerking met de Stichting Ideële Reclame SIRE.



Drogisterij

Moerenburg (v/h Kiokkers)

is verhuisd,en
heropent zaterdag 21 juni

om 11 uur

rf Geefmvhuid
tedrinken.

%

J/f/ AMvc Mni.ll van Jiireva brengt u
roflit hl dr li/'iil.AoiJ/i; rnnr lio frisheid van
nv Iciiit. Xodi'i inii riiiiprlljcs Ir roorlcoincn.

Aciirr .iluisl /,- 'ii :a'r !virlt:nn»i

/in'parddl van Jiivena.Uc liuiUnpcciaUsl uil

/jrilxcrUiiul.

X r

al deze

aanbiedingen
zolang
de voorraad
strekt

lancóme
nutrix nacht
crème
van 24.75

voorn 75
9.^

Nouriad
insecticide

van 5.95

vooro 95

Badslippers

van 2.50

voor 195

Fidgi

eau de toilette

van 16.95

voor
12:

95

Cabochard EDT
van 17.90

voor tl 90Hf

250 gram
Turn Tum
zomer melange

voor 1 25

Nivea
groot blik

van 4.95

voor 025

Jean
pennetasjes

van 3.95

vooro 25

Hair

ontharings-

spray

van 6.95

voorq 95

lancóme spray

eau de toilette

voor
13.'

75

rieten

boodschappen-

tas van 5.95

vooro 65
3!

Bij aankoop
van 25.-

Juvena
produkten

een waardevol

.geschenk

van 12.95

gratis

Vraag
in onze

reformhoek

naar het

gratis

kruidenboekje

met
waardevolle

tips

Nu ook bijna

geheel

voorradig

Dr Vogel's

homeopathie

LANCÖME
Het gehele assortiment Lancóme preparaten

is aanwezig bij

en deskundige voorlichting wordt verstrekt

door dépositairc;

BON bij aankoop van 35.-

gratis originele ketting

met halfedelstenen hartmodel

import uit Brazilië

waardeOQ 50

Uitsluitend tegen inlevering bon

Hartelijk welkom
op Haltestraat 8 (tum tum)

Tel. 02507 - 6123
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Spektakulaire „redding"

door Zandvoortse

reddingbootbemanning
ZANDVOORT — Veel deining: werd vrijdagavond veroorzaakt in

Zandvoort, toen als een lopend vuurtje bet gerucht de ronde deed, dat

voor de Rotonde op enige afstand van de kust een scheepje in brand
stond en de Zandvoortse reddingboot, de Ir. Bouwes was uitgevaren

om assistentie te verlenen.

Snelheid

gevangen

in olieverf
2ANDVOORT — 'In feite is sport een

uitlaatklep, die zorgt voor een geestelijk

evenwicht. Daardoor zitten in de meeste

sporten veel momenten van aktle. Juist

deze leg Ik in miin doeken vast.' Aldus
Kené Broné die zich toelegt op het schil-

deren van harde, dynamische sporten,

zyn werken zU'n tot en met 23 juni te

bezichtigen in de Amro bank. Kerkplein

1 te Zandvoort.
De dertigjarige René Broné maakt bij

zijn kompositie gebruik van zijn eigen

sportervarlng. HU schildert liefst sporten

die hij zelf heeft beoefend. Zijn favorie-

ten zijn honkbal, paarderennen, motor-
sport en autoraces. Honderden aktiémo-
menten van deze sporten legt hij met de
fotocamera vast en als liü gaat schilde-

ren komblncert hij die visie van een mo-
ment met zijn herinnering. Daaraan
danken zijn schilderijen hun dynamische,
reaüstlsche karakter. René Broné: 'Mijn

Sunst wordt weleens 'hyper realisme' ge-
noemd.'
René Broné, die in Huizen woont schil-

dert reeds vanaf zyn' zesde jaar. HÜ stu-

deerde kunst bil Clement en de Gra-
fische School In Amsterdam. Zijn werk is

in vele Europese kollekties teTinden. Hü
werkte voor Toonder film studio's, illus-

treerde verscheidene tijdschriften en
maakte vijf kleurenprogramma's voor de
Nederlandse Televisie en één voor de

Amerikaanse NBC over ziin dynamische
sportschilderijen.

René Broné exposeerde al eerder in Hil-
versum, Amsterdam, Antwerpen, Eind-
hoven, Utrecht, Laren en New York.
De tentoonstelling is tot en met 23 juni
gratis toegankelijk van maandag tot en
met vrijdag van 9-16 uur en op vrijdag-
avond van 19-20 uur.

Het 'gebeuren verkreeg nog meer echt-

heid toen omstreeks half negen een po-
litieauto met zwaaiend draallicht en
loeiende sirene zich in de richting van
het strand spoedde, — gelukkig, na later

bleek, voor een licht verkeersongeval.

Doch intussen lag daar vlak voor de
kust het brandende bootje en was de
reddingsboot omstreeks negen uur ge-
lanceerd. Aan boord bevonden zich ook
bugemeester A. Nawijn en de dlrekteur
van de Koninklijke Noord en Zuid Hol-
landse reddingmaatschappij, de heer J.

van der Zweep. De enorme rookontwik-
keling en fel oplaaiende vlammen bo-
den in het snel Invallend duister een
spektakulair schouwspel.

Toen het bootje was uitgebrand, hetgeen
zo'n drie kwartier In beslag nam, en de
reddingboot weer op het strand was
teruggekeerd met aan boord twee op-
varenden, die men ^It zee had opgepikt,

bleek, dat men hier met een zeer spek-
taculalre oefening te doen had gehad
van de afdeling Zandvoort van de
KNZHRM In samenwerking met de
vi-aterspc Ivereniging 'Zandvoort'.

Het betrof hier de oefening, die op 3

mei tijdens de feestweek moest worden
uitgesteld wegens een te rumoerige zee.

Men had een oud casco volgegoten met
afgewerkte olie, benzine en ander zeer
brandbaar materiaal, dat vervolgens in
brand werd gestoken, waarna het fel

brandende scheepje van het botenhuis
van de watersportvereniging door leden
..van deze vereniging naar de Rotonde
werd gesleept.

Een en ander trok een zeer grote be-

langstelling en .men twijfelde aanvanke-
lijk geen ogenblik aan de echtheid van
het gebeuren. Uit een volgboot van de
watersportvereniging waren daarna twee
man In zee gesprongen, die vervolgens
door de opvarenden van de reddingboot
werden opgepikt.
Al met al een bijzonder geslaagde oefe-
ning, die, doordat men deze tot het laat-

ste ogenblik geheim had weten te hou-
den, een zeer spannend verloop kreeg.

Politie ontving

verzets-oorkonde

Tum-Timi wordt

speciaaldrógisteri

j

ZANDVOORT ~ Drogisterij Parfumerie
Klokkers voorheeii drogisterij ^Biaauju-
boer aan de Holtestraat heetf deze loee):

de deuren op no 46 voorgoed- .gesloten.
De zaak is overgenomen door het Am-
sterdamse echtpaar Charles en Nienke,
Moerenburg, die de drogisterij-parfu-
merie gaan voortzetten in het voorma-
lige pand van de kinderkledingzaak Turn
Turn aan de Haltestraat no 8. toaar dro-
gisterij parfumerie Moereiiburg vrijdag-
avond voor het eerst, haar deuren opent.

Toen Charles en Nienke naar Zandvoort
kwamen had het tweetal speciale wen-
sen en dat is ook do reden, dat zü de
drogisterij verhulzen naar een groter

pand.
Charles, die samen met zijn broer in
Amsterdam een soortgelijk bedrijf runt
zegt: 'Wekwïlmen op nummer 48\jer-
kooprulmte te -kort voor alle produktcii
die wil gaan brengen. Wat we brengen
is een speciaal-drogisterij met een grote

babyboek, een reformhoek en een uit-

gebreid kruidenassortiment.' - .- .

,

De Moerenburgs verwachten veel van de
reformhoek en Charles vertelt 'Ik zie

in Zandvoort goede mogelijkheden om
ecu uitgebreid assortiment reformarti-
kelen te presenteren. Er is een tendens
gaande,, dat men bewuster gaat leven

' en dat bewuster leven houdt onder meer
in, het kopen van zuivere natuurpro-
dukten. Ik zal bijvoorbeeld nooit ta-

bletten slikken als ik last van maagzuur
heb, ook al heb ik nog zoveel pillen in

huis. Coffeïnearme koffie en Looizuur-
arme thee drinken, dan gaan de klach-

ten wel over. Ik hoop, dat men daar in

Zandvoort ook achter komt. Door mid-
del van mijn reformhoek probeer ik dat

te bereiken.'

Slechts 39b genodigden op buurtbijeenkomst

Aktiviteitencentrum

vraagt medewerkers
ZANDVOORT — De stichting Aktivitei-

tencentrum Zandvoort zit 'op het ogen-
blik te springen om medewerkers. Zon-
der medewerkers wordt het namelijk
moeilijk om in Nieuw-Noord kinderhan-
denarbeldklubs te realiseren, alsmede
een lünder- en jeugdsoos, een peutcrop-
vang. CU overWijfccntnim, en klubs voor
schakers en dammers.
Stlchtingsbestuui'slid mevrouw H. Ris-
seuw: 'Eind mei hebben we In de rooms-
katholleke noodkerk In Nieuw Noord een
buurtbijeenkomst gehouden, die was be-
doeld om de buurtbewoners te informe-
ren over de stand van zaken van het op
te richten wijkcentrum. We hadden ver-
wacht dat vele buurtbewoners zicii op
deze avond zouden opgeven als mede-
werkers voor de verschillende aktivitei-

ten, maar helaas was de opkomst zeer

matig.

Van de ruim duizend door ons uitgeno-
digde mensen zijn er slechts zevenen-
twintig gekomen en deze belangstelltag
van de buurtbewoners voor ons werk is

ons uiteraai'd wat tegengevallen'.
Geen tegenvaller was het bedrag van
honderdvijftig gulden, dat de stichting
rijker werd door spontane giften tijdens
de bum'tbijeenkomst. 'Maar, zo zegt hle-
vrouw Risseeuw 'we kunnen natum-lijk
nog giften gebruiken en zij die zich ge-
roepen voelen een bijdrage te storten
kunnen dit doen op postglronummer
252.5000 ten name van Stichting Aktivi-
teitencentrum Zandvoort'.
Maar het zijn niet alleen de financiële

bijdragen, die de stichting kan gebrui-

ken. Degenen, die speelgoed, meubeltjes,

boeken, stukjes hout, restjes stof of wol
e.d. overhebben en dit materiaal af wil-

len staan aan het wijkcentrum kunnen
dit in de week van 23 tot en met 29 juni
afgeven bij mevrouw Risseeuw, Lorentz-
straat 224, telefoon 4653.-

Zy die zich als medewerker willen mel-
. den kunnen zich voor de verschillende

aktiviteiten opgeven bij de volgende
adressen; Klnderarbeidklub, mevrouw
Brune, tel. 5535; Kinder- en jeugdsoos,

mevrouw Jessui'um, tel. 6494; Peuterop-
vangcentrum, mevr. Risseeuw, tel. 4653;

Overblijfcentrum, mevrouw Kuin, tel.

7017; Schaken en dammen, mevrouw De
Graaff, tel. 5033.

Vvr vertrouwd adres voor

PIANO'S

tevens vakkundig stemmen
en repareren.

Pianospeciaiist

DE JONG
Rijksstraatweg 67 — Haarlem.
Telefoon 023-263081.

Great Yarmouth

wil uitwisseling

met Zandvoort
ZANDVOORT — Heden, donderdag 19
juni zal in Zandvoort arriveren de di-

rekteur van de VVV in Great Yarmouth,
mr. A. Leslie-Shepherd. Hij zal op
Schiphol tüordeli afgehaald, waar hij

omstreeks half twaalf arriveert, waarna
men in Bouwes Palace met een aantal
Zandvoortse inwoners, die ten nauwste
betrokken zijn bij het werk van vreem-
delingenverkeer voorbereidende bespre-
kingen zal gaan aanvangen om de mo-
gelijkheden te onderzoeken die uitein-
delijk moeten leiden tot een wederzijdse
uitwisseling tussen beide badplaatsen.

Great Yarmouth is namelijk als bad-
plaats de direkte overbuur van Zand-
voort. Jaren geleden is al eens getracht,
meer kontakt met deze overbuur te ver-
krijgen, door het organiseren van een
zwemestafette, .waarby een koker, in-
houdende een l)oodschap van . de bur-
gemeester van Zandvoort aan diens köl-
lega In Engeland moest worden over-
handigd. Door diverse onvoorziene om-
standigheden is het plan toen echter in

de ijskast verzeild geraakt.
Toen kort geleden de in Zandvoort
wonende Slmon vail Collem in Great
Yarmouth logeerde, nam deze kontakt
op met bovengenoemde VVV-directeur
aldaar, waarna via de VVV-Zandvoort
de eerste kontakten thans reeds hebben
geleid tot het bezoek.

'Naar wij vernamen, stelt men zicli van
deze uitwisseling zeer veel voor, onder
andere bü de opening en sluiting van
het seizoen. <

Weekend 21 en 22 Juni 1975

NED. HERVORMDE KERK
10 uur zie dienst geref. kerk

Jeugdhuis
10.30 uur jeugdkapel

ROOMS KATHOLIEKE KERK
st. Agatha
za. 19.30 uur en zo. 11 uur vieringen

0.1. Vrouwe Sterre der Zee
zo. 9.30 uur viering

NEDERLANDSE PROT. BOND
geen dienst

GEREFORIVIEERDE KERK
10 uur ds. C. Matatieru, gem.schappeiijke
geref.-herv. dienst; 19 uur H. J. Hasper,

Halfweg

JEHOVA'S GETUIGEN
zondagmorgen 9.30-11.30 uur openbare
bijeenl^omsf in Gemeenschapsliuis,

ingang Willemstraat

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
tot nadere aankondiging Madoeraslraat

1, Haarlem-Noord, zondag 9.30 en 16 uur;

woensdag 20 uur

NEDERLANDSE CHR. BOND
voorlopig geen samenkomsten In huize

'Pniëi', nadere inlichtingen tel. 4778

VOLLE EVANG. GEMEENTE
iedere dinsdag 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15

BURGERLIJKE
STAND •

Geboren buiten de gemeente: Danlëlle,

dv Frans Sandee en Adriana Pieternella

Westerweele; Ëdward-John, zv Chris-

tiaan Jozef Maria Lemmens en Comelia

Maria Henriette Burger.

Overleden: Jacoba Visser, oud 64 jaar;

Lconardus Hendricus Heesemans, oud 86

jaar, geh. gew. met C. A. Looper; Tlieo-

dora Jeanette Henriette Ziesel, oud 78

jaar.

Overleden bulten de gemeente: Leonar-

dus Johannes Hendrlkus Vissers, oud 86

jaar, geh. gew. met M. H. Captijn,

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden

zijn als volgt:

vrijdag 20 juni — 12.58-12.37

zaterdag 21 juni — 1.03-13.37

zondag 22 juni — 1.58-14.28

maandag 23 Juni — 2.45-15.15

dinsdag 24 Juni — 3.31-16.00

woensdag 25 juni — 4.14-16.42

donderdag 28 Juni — 4.55-17.20

vrijdag 27 Juni — 5,32-17.56

, ' springtij — 25 Juni

dDodtii — 3 Juli

Voor liet berekenen van de laagwater-

standen gelieve men bil bovenstaande

uren 8 uur en S minuten bU te tellen.

ZANDVOORT — In de kantine van de
politiepost op hef circuit beeft burge-
meester A. Nawijn woensdagmiddag 11

juni de oorkonde, hem als hoofd van de
politie ter gelegenheid van de dertig-

jarige bevrijdingsdag op 5 mei uitgereikt

door de redaktic van het tydens de be-
zetting uitgegeven illegale blad 'Oe Klei-

ne Patriot' 'te Zandvoort, overgedragen
aan hoofdinspektcur J, D. van Maris.

De fraai gekalligrafeerde oorkonde bete-

kende een hulde aan het Zandvoortse
poUtiekorps dat tijdens de bezetting op
alle mogelijke wijze de bezetter tegen-
werkte en de vervaardigers van 'De Klei-
ne Patriot' meerdere malen grote mede-
werking verleende.

Behalve het merendeel van het Zand-
voortse politiekorps woonden ook vele

oud-gedienden de bijeenkomst bij. zy
werden — met de burgemeester — wel-
kom geheten door de korpschef, de heer
van Maris, die er zijn blijdschap over
uitsprak, dat zovelen waren opgekomen
om de plechtigheid bij te wonen. Waar-
na spreker het woord gaf aan burge-
meester A. Nawijn.
In een uitvoerige en sympatieke rede
zette spreker de gevaren uiteen, waaraan
politie en een deel van de burgers zich
bloot stelden, om aan de bezettende
macht weerstand te bieden. Dit was in
een plaats als Zandvoort, die het hoog-

UIT HET
• POLITIE
RAPPORT

ZANDVOORT — Meerdere op de Boule-
vard staande auto's werden opengebro-
ken. Gebruiksgoederen zokis muziekcas-'
settes, paspoorten, etc. . werden ont-
vreemd.

Op woensdag, 11 juni 1975 werd aangif-
te gedaan bij de politie Zandvoort van
diefstal uit een flat aan het De Pavau-
geplein van een schilderij en een aantal
antieke goedereu, zoals schalen, koffie-

lepels, etc.

Uit een door de recherche ingesteld on-
derzoek kwam vast te staan dat één van
de daders zou ziJn een 27-jarige Inwoner
uit Amsterdam, S. S. Berokkene werd op
13 juni In het bureau van politie te

Zandvoort Ingesloten.

GESLAAGD

ste percentage telde van degenen die aan
de verkeerde kant stonden, nog dubbel

moeilijk. HiJ bracht daarvoor zeer veel

dank, omdat het Zandvoortse politie-

korps een voorbeeld stelde en dankte de
redaktie van 'De Kleine Patriot' voor het

sympatieke gebaar, dat deze met het
verlenen van deze oorkonde aan de po-
litie, had gemaakt.
Korpschef J. D. van Maris aanvaardde
het fraaie geschenk met woorden van
grote dank en verzekerde, dat het stuk
een zeer bijzondere plaats zou verkrijgen

op een nog nader te bepalen plaats.

Oude tüd herleefde

Oud hoofdkommissaris J. P. van IJzen-
doom uit Hilversum, die een groot deel

van de bezettingsjaren inspektemr van
politie te Zandvoort was, gaf vervolgens
een kostelijke uiteenzetting van ziJn

Zandvoortse jaren in de bezettingstijd en
deed de oude tijd herleven met zijn hu-
moristisch verhaal over de verdrijving
van de W. A. uit de ambtswoning van
burgemeester H. van Alphen aan de Bre-
derodestraat, waar alles kort en klein

werd geslagen en de burgemeester vrij

ernstig werd gewond. Het gevolg van een
en ander werd toen, dat de W. A. door
de bezettende macht gevangen werd ge-
nomen en na een kort verhoor werd af-
gevoerd naar de Weteringschans in Am-
sterdam. Het scandaal kreeg daardoor
voor hen een wel heel onverwachte uit-
werking.
De bijeenkomst ving aan om half drie en
duurde tot oijna zes uur. Het spreekt
vanzelf dat in deze uren vele belevenis-
sen uit de Zandvoortse bezettingstijd,
waarbij de politic zo nauw betrokken
was, weer werden opgehaald, hetgeen
meerdere malen tot veel lillariteit aan-
leiding gaf.

Al met al een kostelijke bijeenkomst,
waarvan alle aanwezigen bijzonder heb-
ben genoten.

Op zondag, 15 juni 1975 werd een 33-

jarige meubelhandelaar D. J. W. H, uit

Essen naar het bureau van politei ge-
bracht i.vjn. het feit dat hü zün reke-
ning in een plaatselijk café niet wilde
betalen. Betrokkene verkeerde in kenne-
lijke staat van dronkenschap. Later is

door bemiddeling van de politie toch be-
taald.

Ouders namen

afscheid van

onderwijzeressen
ZANDVOORT — Tijdens de ouderavond
van de Hannie Schaftschool hebben de
ouders van de leerlingen glsteravo7id in

gebouxo 'De Krocht' afscheid genotncn
van de onderwijzeressen de dames Kok-
Bolman en Van Keekem-Douuies.
Mevrouw Kok-Bolman heeft na negen-
entwintig onderwijsjaren aan de Han-
nlet Schaftscliool de pensioengerechtig-

de leeftijd bereikt, terwijl mevrouw Van
Keekem-Douwes na achttien jaar do
Hannie Schaftschool en het onderwijs

gaat verlaten.

Het was de wens van beide ondens'Uzc-

resscn, om het afscheid ongemerkt voor-

bij te laten gaan, maar de oudcrkom-
mlssie voelde hier niets voor. Er werd
een geldelijke Inzamelingsaktie onder do

ouders van de leerlingen gehouden en

de opbrengst werd woensdagavond de

scheldende ondcnvijzeresscn aangebo-

den in de vorm van een cadeau.

De onderwijzeressen waren zeer verrast

door dit onverwaciite huldebetoon.

Tijdens de ouderavond voerden leerlin-

gen van de zesde klas de musical op

'professor Knap en zijn tijdmachine'.

WEBmm

Weekend 21 en 22 Juni 1975

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. Bouman, Koninginneweg 34, tel. 5600,
verdere Inlichtingen omtrent de weekend-
diensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson 2058, Drenth 3355, Fiieringa
2181 en Zwerver 2499

Tandarts: tel. 023-313233

Wijkverpleging: zr. E. Poldervaart-
Spaans, Kruislaan 54, Hoofddorp,
tel. 02503-6000

Apotheek: van vrijdag (20) 17.30 tot

vrijdag (27) 17.30 uur de Zandvoortse
apotheek H. B. A. IVIulder, Raadhuisplein
10, hoek Haltestraat, tel. 3185

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3. tiat 2, tel. 4437

Hulpdienst: tel. 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartendien'st te

Haarlem, tel. 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: \el 3737, ook
buiten kantooruren

Politie: tel. 3043
Brandweer: tol. 2000

ZANDVOORT — De volgende leerlingen

van de Christelijke MAVO-school te

Zandvoort slaagden voor hun MAVO-4
examen; André Allls. Pia Andrae, Wim
Beekhuis. Yvette Beenhakker, Frank en

Nanda Boldingh, Evert en Willem Bos-

man, Suzanna ter Bruggen, Rick de

Bruin Dick Doornekamp, Piet-Jan

Drommel, Anja de Graaf, Anne-marle

Gebc, Joke Hobé, Erik Honders. Inge de

Jong, André Kol. Ingrld en Karin Koper,

Wim van Loon. Déslrée Molenaar, Lconle

Mulder Smid, CIska Nederlof, Ingrld van

Norden. Menno Ravenhorst, Miekc

Reuill, Heleen van Roon, Betty Schaap,

Brigitte Schrama, Marieke Spolders,

Maarten Ie Vino, Willem van der Werff,

Ingrld van der Werff. Ella van Wijk.

Eric Zaadnoordijk, Ruud Zwemmer. Vier

kandidaten werden toegelaten tot een

herexamen.

LANGS DE VLOEDLIJN

Snel zijn Is geen kwestie van
liaastlg handelen, maar van we-
ten wat je wilt.

Lord Chestcrfleld (1694-1773)

Met oog en oor

de badplaats door
Lof en blaam
Van een Duitse badgast ontving ik

het volgende schrijven: Een lof-

lied op de Hollanders.

Gedurende ons laatste verblijf in

Zandvoort liebben wij vele vrien-

delijke en hulpvaardige mensen le-

ren kennen. Mijn man en ik zijn

hier zó door getroffen, dat ik door

deze daarvoor allen hartelijk wil

danken. Helaas beleefden wiJ ook
een naar gebeuren. Toen wil van
een dagje uit buiten Zandvoort
terugkwamen, bleken in onze ka-
mer in Bentveld onze koffers open-
gebroken en ons geld en andere
waardevolle dingen gestolen.

Dieven vindt men nu eenmaal over-

al, maar ik zou zo graag mijn sie-

raden terug hebben, speciaal een
gouden, kruisvormige hanger met
een groene steen in het midden,
daar het Iiier om een aandenken
gaat, waaraan ik zeer gehecht ben.
Daarnaast ook een andere kostbare
hanger en een brede gouden arm-
band. Wellicht kan door een be-
richt in de plaatselijke pers deze
hieraan meewerken om een en an-
der terug te krijgen. Aan dit ver-
zoek voldoe ik bij deze gaarne. U
kunt — indien u helpen kunt of
wilt — opbellen tel. 023-240032.

•i!r

Expositie uitgesteld

Ik vernam, dat de tentoonstelling

'Monument-taal Noord-Holland', die
gedurende de maand juni 1975 in de
galertl van 'Het huls in de duinen'
zou worden gehouden, wegens het
niet tijdig beschikbaar zijn van het
materiaal, is uitgesteld tot de maand
juli.

?iieuwe litho

De bekende kunst lithograaf Aart

van Dobbenburg heeft een nieuwe

litho vervaardigd.

Hü tekende in 'Het huis in de dui-

nen' de handen van een aldaar wo-
nende vrouw, naar ik meen, de oud-

ste vrouw uit het tehuis en 90 jaar

oud. Woensdagmorgen om half elf

is de eerste afdruk met enig cere-

monieel door hem aan betrokkene
geschonken. Ik hoop biimenkort een
foto van deze nieuwe litho te kun-
nen publiceren.

Duiiiwaudeling
Onder auspiciën van de Koninklijke

Maatschappij voor tuinbouw en
plantkunde zal zaterdag 21 juni

weer een duinwandeling door de
Amsterdamse waterleidingduinen

jDorden georganiseerd.

De duinen ziJn thans in de nade-
rende zomer op z'n allermooist.

Struiken, heesters, planten en bo-
men staan In volle bloei. De tocht
vangt aan 's morgens om zes uur en
duurt tot ongeveer negen uur. Ge-
start wordt weer bU de ingang van
de waterleidingduinen aan de Zand-
voortselaan. Gewandeld wordt naar
de Oranjekom langs het kanaal,
waarna in de Oase koffie wordt ge-
dronken en een half uurtje gerust.

De terugtocht zal voeren langs het,

natuurpad. De tocht wordt toege-
licht door de bekende dulnexperts
Jan van Honschooten en Jan War-
merdam. Wegens ziekte is Klaas
Castten verhinderd. Het tijdstip is

expres zo vroeg gesteld, omdat dan
de meeste kans bestaat, dat men de
reeën in hun natuurstaat kan gade-
slaan. De belangstelling ervoor Is

reeds nu zeer groot. Laat ook u de-
ze utüeke gelegenheid, die gratis luin
worden beleefd, niet voorbijgaan, om
te genieten van prachtige flora en
fauna in ons onvolprezen duinge-
bied.

Vakantie

Het bestuur van het Toonkunst Ora-
toriumkoor TOZ verzoekt mij te wil-

len mededelen, dat in o/verleg met

de dirigent Piet Halsemo besloteit

is, dit jaar vakantie te houden van
16 juni tot IS augustus.

Oorspronkelijk zou dit zijn van 23

juni tot 25 augustus. De laatste re-

petitie voor de vakantie heeft dus

maandag plaats geliad! Een en an-
der in verband met de verminderde
opkomst tijdens do zomerperiode.

Alle leden ontvangen lüerover per
ch-culaire nog nader bericht. In
augustus worden de repetities voor

de Elias van Mendelssohn voortge-

zet, waarvan de uitvoering zal plaats

vinden in de maand mei in de Her-
vormde kerk. Er wordt verzocht, op
18 augustus zoveel mogelijk nieuwe
leden mee te brengen.

Oud Zandvoorters
Via zijn ouders ontving is het Cana-
dees-Hollandse blad 'The windmilt
Herald', waaraan bijna een gehele

pagina met foto's gewijd is aan de
belevenissen van ons oud raadslid-

herenkapper Wim Kok die vorig jaar

oktober naar Canada emigreerde en
zich voegde bij Gerry van den Berg,

die al eerder naar dat wijde land
was getogen na zijn bekende cafe-

taria aan de kop van de Kerkstraat

te hebben verkocht.

Het zijn thans compagnons en uit

het artikel blijkt, dat belden heel

goed 'boeren' in hun 'Alouette Inn
restaurant', een enigszins Beiers

aandoend gebouw, gelegen in een
prachtige omgeving aan de verkeers-

weg naar het Golden Ears Park
(Garibaldi) en Alouette Lake waar
zU naast een snackcorner aan de
voorkant van het gebouw, ooit een
restamrant exploiteren. Zij doen hun
uiterste best om in Canada in dit

opzicht zoveel mogelijk Nederlandse
Ideeën in de praktijk te brengen.
Een uitvoerig artikel over hun er-

varingen kunt u binnenkort ver-

wachten. Boven het artikel in de
Canadese krant stond geschreven:
'We krijgen veel Hollanders na dit
stukje' en dat zegt al héél veel.

Onderontwikkeld gebied
We geven tegenwoordig miljoenen
uit voor hulp aan de onderontwik-
kelde gebieden, maar wist u, dat u
fieus niet zo ver van huls behoeft te

gaan om in zulk een gebied te be-
landen? Het ligt zelfs vlak in uw
nabijheid op Zandvoorts gebied, na-
melijk liet binnenterrein van het
circuit.

Wat u daar ziet, tart elke besolu:iJ-

ving. Het is gewoon onvoorstelbaar.

Een dorre woestijn is er nog maar
een kindje bij. Ik was er een tijdje

niet geweest, maar vorige week heb
ik dit gebied doorkruist van tunnel

Oost naar timnel West. m het be-

gin gaat het nog wel. Bij sportpark

'Duintjesveld' is een weelderige plan-

ten en bomengroei, ja zelfs een

lommerrijke laan. Alleen de weg is

bar slecht, vol brokken puin en een

stofzooi... gewoon niet mooi meer.

Je hebt de grootste moeite om er

vooruit te komen.
Maar hoe verder je in dit verlaten

oord doordringt, hoe meer je ver-

bazing stijgt. Het begint erop te lij-

ken, alsof het landschap door ero-

sie is aangetast. Een vulkaan en
woestijnachtig gebied. Er ligt op de
paden, voorzover je daar nog van
spreken kunt, geen duinzand meer,

maar stof, bergen stof, waar je door-

heen moet waden en dan moet je

nog goed oppassen, dat je je enkels

niet breekt over een stuk puin, dat
veel weg heeft van een klein stuk

rots. Ik lag zelf zowat in puin, toen

ik de tocht volbracht had, want het
is een heel eind en het was heet.

Tóch is het ergens wel interessant

om het eens te bekyken en al voort-

strompelend, — heuveltje op en heu-
veltje af — dacht ik; zou ons ge-
meentebestuur er soms mee voor
hebben, om dit gebied nog meer te

laten verpauperen om het straks als
bezienswaardigheid van Zandvoorts
onontgonnengebied den volke te to-

nen? Als zodanig is het reeds thans
beslist de moeite waard. Mensen zie

je er praktisch lüet. Ik zag alleen
Ukki, die zat op een duintop uit te

blazen van de vermoeienissen, ver-
bonden aan het werk aan zi)n var-
kens-opstallen. Aan het eind van
mijn barre tocht kwam lic een on-
derwijzeres tegen met een horde
kinderen op de fiets, maar die gin-
gen al rap terug, want er was geen
doorkomen aan.
Maar alle gekheid op een stokkie:

het is toch eigenlijk wel schandalig,
dat zulk een prachtig stuk rekrca-
tiegebied zo schanöelijlt wordt ver-
waarloosd. Men heeft miJ gezegd,
dat er plannen voor zijn. Die zUn
er al jaren en zolang die niet ver-
wezenlijkt worden, moet Zandvoort
er wat aan doen, tenzij men het als

bezienswaardigheid van onderont-
wikkeld gebied wil handhaven. Dat
is óók een standpunt, zU het niet het
mijne.

Mooie verbetering
'De Amsterdmamer', de bekende
groente en jruithandel, reeds jaren.

gevestigd in de Kosterstraat en daar
nu nog fsIecJrts kort?) rerbJijucnd,

heeft inmiddels zijn zaak overge-
plaatst naar de Grote Krocht, in het

voormalige modehuis 'Jacky'.

Ongetwijfeld moet dit een mooie
verbetering worden geacht, want als

winkelcentrum telt de Grote Krocht
nu eenmaal meer mee dan de Kos-
terstraat. De zaak is bijzonder goed
ingericht. Door de grote oppervlakte
heeft men een veel beter inzicht op
hetgeen geboden wordt. Men zou het
op het gebied van groente en fruit

bijna een supermarkt kunnen noe-
men.

C.KUYPER SR.

voorverkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-1 2, ZandvoortTel. 02507-2323

u rijdtalsop rails In een ruime renault

autobedrijven

rinko

^RENAULT
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Rabobank S
de bankvooriedereen

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, tclct. 023-287650
Zandvoorteelaan 179
WlmelmlnBpleln 21
J. V. Qoyenstraat 20.
Amstellaan 9

ZANDVOORT:
Grote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

OPENINGSUREN KANTOREN:
maandag t.m. vrUdag van 9.00-12.30 en ran 13.30-16.30 uur,
openingsuren Amstellaan 8: nroensdag en vrUdag fan 14.00-
16.30 uur. Alle kantoren zijn ook geopend op vrUdagavond
van 18.00-20.00 uur.

SLIMME KOPERS

KOPEN NU EEN PAF
Door grote afname van fabriek zijn wij in de

gelegenheid u een voordeel van ƒ 625,— te doen.

Tot 29 juni a.s. krijgt u, bij aankoop van een nieuwe Daf
of een inruilauto boven de ƒ 3500,— een

DRAASBARE T.V. KADO
(wereldmerk, 31 -om-beeld, werkt op batterijen of

lichtnet). Winkelwaarde ƒ 650,—.

Wacht niet, deze aktie loopt tot 29 juni 1975 of zolang

de voorraad strekt.

H. P. KOOYMAN
Brcdcrodcstraat 6-10, Zandvoort.

Telefoon 02507-3242.

OFF. DEALER OFF. DEALER

1
Elke werkdao van
half negen tol hall tin
en van hall twee tot

half 203 flp'-pend.
Nu bove;* .tot oolc

vrlidajv''und van
19 00-21 00 uur.

En zaterdag': van
10.00 - 12 00 uur.

U bent wcikcra.

TE KOOP AAIGEBODEH

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & scniJdis D.v
De Ridder & Strijbis 5.V. Dir. J.M. Slrijbls, makelaar on tnxoteur

onroerende goederen, Adr. Pauwlann 2g ie Heemstodo. Tolotoon: 023 - 288550*

r

V-

centrale verwarming
elektrische installaties

airconditioning

zwembad-installaties

las- en konstruktiewerk

w^mBÊ
lijdstraat 7 aaltmeer tel. 02777-24581

.J

BANDIVEKE
EETKAMERTAFELS

WU maken ze voor u.

Set 5i09dl|m|ö
AUtén

Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Leer deze winter

TENNISSEN IN CLUB-
VERBAND.

Inlichtingen 02520-15436.

LOIS-AGENOA LOIS-AGENDA

BIJ AANKOOP VAN EEN
JEANS-BROEK OF JACK
EEN LOIS-AGENDA KADO!
(zolang de voorraad strekt)

Jullie LEVi- en LOIS-DEALER

JUST JEANS
P. Verkuyilaan— 't Galerijtje

LOIS-AGENDA LOIS-AGENDA

uw CITROEN DEALER

GARAGE VAN PRIEL
Tussenmeer 100, Tel. 020-100222, A'dam

Badhoevelaan 31 , tel, 02968-3141, Badh. dorp.
•k Alle types uitvoorraad leverbaar
•k Ookgoede occasions metBOVAG-garantie!
:k Diverse en originele accessoires en onderdelen!

Doorsmeren en olleverversen tijdens uw GRATIS kop]e koffie!

VERK. VAN FOTO- EN
FILMAPP.

Rechtstreeks van de groot-

handel aan publiek.

Hofland 140, Mijdrecht.

Telefoon 02979-4136.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
bocrenantlek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, BUsenhout.

VriJdBg tot 2130 en
zaterdag tot 17.00 uur.

BROOKS BREUKVERBAND
een Eordel die uw Breuk ge-

heel (In) ken bouden.
Vraag Inllcbtlngen ol maak

afspraak. BROOKS, Singel 23.
tel. 249423. Amsterdam.

Handgemaakte

eiken meubelen

welke u nog nooif

gezien hebt

want door eliren ontwerpen
enig In Nederland.

Tevens veel antieke kasten,
kisten etc

Bexoekt onze ondhoUandse
toonkamen.

ANTIEKBOETIEK
HOOGENDOORN

ZUdstraat 65, Aalsmeer.
Telefoon 02977-24429.

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMEBTAFELS

bladdikte 5 cm droog hout.
scheurt beslist niet.

EIKEN MIMISETS
3 stuks ƒ 195,-

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,

128 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m. ƒ 295,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IPEBEN,
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

EEK-KNALLERS
WINDSOR BLQEMTAPiJT 1AQ n
100% wol 366 breed gratis gelegd ; | Mf^3m^. P»

FLAT TAPIJT 7Q „
400 breed nylon full space gratis gelegd f Wb" |i"

KEOKENTAPIJT QQ cAn m
adviesprijs 59,— NU Ow*^" P> mm

GROTE KORTING VOOR DE DÖE-HET-ZELVER !

!

EIKEN MEUBELEN TEGEN PRIJZEN

DIE WIJ NIET MOGEN NOEMEN!!

EN OOK NOG GRATIS BEZORGD!

woonmarkt"
Koudenhoorn 40-42, bij de Calharijnenbrng en Koepel, Haarlem (buslijn 77).

Telefoon 023^322125. Ruime parkeergelegenheid.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
dirigent: ANDRÉ VANDERNOOT

Concertgebouw Haarlem
WINTERSERIES 1975-1976

20.15 uur

SERIE B

SERIE C

gastdirigenten: Willem Frederik Bon, Hans van den Hombergh, Hiroyuki Iwakf, Hein Jordans,
Jerzy Katlewicz, Elyakum Shapirra

gastorkest: Het Brabants Orkest

SERIE A 6 dinsdagavondconcerten op
30 sept., 4 nov., 2 dec, 6 jan., 3 febr., 2 maart

solisten: Lola Bobesco, Valery Gradow - viool / Stephen Bischop,
Janine Dacosta, Eduardo del Pueyo - piano / Frans Bruggen - blokfluit

abopnement 6 concerten f 45,— losse kaarten f 9,

—

Populaire Landenserie - 6 vrijdagavondconcerten op
17 okt., 14 nov., 12 dec, 16 jan., 13 febr., 12 maart
solisten: Catherine Collard, Tamas Vasary, Barbara NIssmann - piano /
Marco Bakker - zang / Christiaan Bor, Gijsbert Beths - viool / Anner Bijisma -

violoncello

abonnement 6 concerten ƒ 35,

—

losse kaarten ƒ 7,

—

combinatie-abonnement serie A + B ƒ 70,

—

Componistenserie - 6 vrijdagavondconcerten op'

24 okt., 21 nov., 1 9 dec, 30 jan., 20 febr., 1 9 maart
Elk concert gewijd aan werken van één componist.

De componisten zijn:

Hendrik Andriessen, Lex van Delden, Béia Bartók, Carl Orff,
Henk Badings, Anton Webern
solisten: Dick de Reus, Bouw Lemkes en Jeanne Vos - viool / Bemard
Drukker - elektronisch orgel / Tlieo Bmins, Gerard van Blerk - piano /
Bernard Kruysen, Ruud van der Meer - zang / Vera Badings - harp ƒ
Nederlands Kamerkoor

abonnement 6 concerten f 30,— losse kaarten ƒ 6,^—
combinatie-abonnement serie A 4- C f 65,

—

combinatie-abonnement serie B + C f 55,

—

passe-partout serie A + B + C ƒ 95,

—

Abonnementsverkoop en plaatsbespreken aan de kassa van het Concertgebouw, Lange Begijne-
straat 13, van 10 - 15 uur; telefonisch 32 09 94 van 12 - 15 uur:

Gedurende de periode 29 juni tot en met 17 augustus is de kassa van het Concertgebouw wegens
vakantie gesloten.

Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het Concert-
gebouw en de administratie van het N.P.O., telefoon 31 92 48

J. L M. V. d. PEET
Aannemingibedrijf voor al uw

nieuwbouw, varbouw en onderhoudt*

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

Techii. Bur. A. VADER
Prinsesseweg , 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

FA. GAISSNER & CO.
OAS- EN OLI£HAARDEN, OASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. PABEB. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.
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DAyERiND TAPIJT- EN MEUlii
VOORD E E L IN M IJOR ECHT

!

1»* yi^* .^4«- f VHFjfjr 1, r=-^Il^^ , ^^- Tr, Tuf
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Bankstel ANBO
van ƒ 1495,— voor '.

1
'^ 1

1 1 OC IWANDMEUBELUTRiCHT 10QC
•W5"'lvan ƒ 1595,— voor I OvUb*"

pim. 250 COUPONS
KAMERBREED TAPIJT
IN NYLON EN WOL
van 2 tot 7 meter

ONGELOOFLIJKE KOOPJ!
MOETEN WECn

*S 261

I- ^3nsiiBs.a,u»LL^
ij.

EIKEN

SALONTAFEL
met rieten mand van
ƒ 249,— voor 1 95,-

ra

Grenen eethoek (Fins)
Afm. tafelblad 120 x 65 cm.

Blank gelakt OO ET
(montabel) A,A.m%

Geen ƒ 365,— nu fcfcWf

WANDMEUBEL MiiNCHEN
Uitvoering: zwart met wit front
met ingebouwde verlicliting.

Afm. front 320 cm. breed.
Geen ƒ 1295,— nu

PRACHTIGE ZWARE VELOURS GORDIJNEN

normaal ƒ 42,50 nu 27,50
EN GRATIS GENAAID.

TUINPARASOLS
DONSDEKENHOEZEN
FANTASTISCHE DESSINS

180 cm doorsnede. Normale prijs bij Fabiola

1 pers. normaal f 69,75. Bij Fabiola

2 pers. normaal ƒ 89,50. Bij Fabiola

39,75

39,75
59,75

6*lü

BIELSEN

TAFELS
reeds vanaf

''^^gm/.:iÊ^^m REGGESTOEL

129.75

een handige stoel om er zo
maar bij te hebben.

Geheel demontabel.

Fantastisch zitcomfort.

Kost normaal ƒ 149,— NU
In drie leuke llC
kleuren IIÏI5""

'T
II.

i

«I? ;"iil

LUXE ALUMINIUM
RELAXSTOEL
met 4 cm dik kussen en
hoofdsteun, ronde
aluminium buis dus licht en
onroestbaar, automatische
verstelbare voetsteun
Adviesprijs / 99,75.

NU 59,75

r

FABIOLA
GORDUNENBOETIEK
02979-1167^tapijt en meiibdcetitiale

•SVwmvn*
honaad 48-54

MIJDRECHT

tel.02979^
5019^46

'< ,«13
1

Dagelijks geopend. Bovendien vrijdagavond koopavond 7-9 uur.

m

Op één van onze verpleegafdelingen
kunnen wij plaatsen een

AFDELINGSSECRETARESSE
Opleiding: MAVO + dlpl. doktersassis-
tente.

Sollicitaties te richten aan de afdeling
personeelszaken.

CENTRALE VERWARMING

GROEN & CO. b.v.
Julianalaan 33, Overreen, telefoon 254855.

Diaconessenhuis
Handellaan2 Heemslede
Tel. 023-319310

J

HEEMSTEDE - BinnenweR 91. - Tel. 289639

, Chlnecs-Ind Restaurant en Bar

GEEN FILIALEN

Exclusieve Oosterse sfeer

Chinese prima keuken
specialiteiten goede bedlening

Ind Rijsttafel redelijke prijs

WU zijn de gehe/e week geopend.
(Gerechten kunnen ook worden meegenomen

^

Notaris Mr. H. H. Kleine
Van Merlenlaan 19, Heemstede, zoekt een bij

voorkeur

JONGE VROUWELIJKE OF
. MANNELIJKE KRACHT

die na een inwerkperlode en opleiding t.z.t. In
staat zal zijn om zelfstandig de administratie,
waaronder de boekhouding, te voeren en een-
voudig juridisch werk te verrichten. Type-
vaardigheid gewenst; Praktijkdiploma boek-
houden strekt tot aanbeveling.

Schriftelijke of mondelinge sollicitaties wor-
den gaarne Ingewacht (tel. 289870).

TAXI JANSEN
Telefoon (023) 242400, Heemstede.

Standplaats Station Aerdenhout zijde.

Gevestigd sinds 1957.

mm,'»

uffórmans

Gatverwarming

BLEKEitSVAAItTWEG Si
HEEMSTEDE

Telefoon 286 892
Slotiaan 2, tel. 28 85 75

Loodgietersbedrijf

Heeft u
moeilijke
voeten ?

Wij liebben voor u

prettig zittende

schoenen, zowel met ingebouwde steun
als voor losse steunzolen.

^.iGiMdeii
Kleine Houtstraat 8 — Telefoon 32 31 84

Op ons hoofdkantoor te Ab-
benes hebben wij l.v.m. een
belangrijke uitbreiding der
werkzaamheden de volgende
vakatures:

Hij zal geheel zelfstandig de materieel- en
krediteurenadmlnlstratie dienen te verzorgen
van: PI. Roos' Aannemingsbedrijf b.v., alsmede
van enige dochter- en nevenbedrijven.
Dit betreft een geheel nieuwe funktle waarbij
zelfstandigheid en Initiatief zeer belaagrijke
faktoren zijn.
Een M.B.A. niveau zal lilerbij noodzakelijk
zljn.

Tevens kunnen wij plaatsen

liEOEWERKERS(STERS)
Wij denken hierbij aan jongelui met minimaal
een M.A.V.O. of L.E.A.O. opleiding.
Schriftelijke sollicitaties zien wy gaarne te-
gemoet en moeten gericht worden aan de dl-
rektle van PL. ROOS' Aannemingsbedrijf B.V..
Hoofdweg 1802 te ABBENES.
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Renauft4

w service-zekerhékj

De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurten en reparaties met de modernste
apparatuur worden uitgevoerd {o.a. electro-

nische diagnose). Dus snel. Door speciaal

opgeleide monteurs. Met veste reparatie-

tijden zodat alle arbeidskosten u. vooraf
bekend zijn.

Renault-service waar u als Renaullrijder op
kunt rekenen.

Renault 15

een renault loopt langer op een liter REniAULT<

RINKO Oranjestraat 2-12.

Tel. 02507-2323 of 2424.

twëewie I voordee I

EEN EGHTE HOLLANDSE GAZELLE

Lichtgewicht sportfiets al vanaf .... 399,-

DE SOLEEDE FRANSE SPORTFIETSEN
o.a. dames met 3 versn. vanaf 365,-

Racefiets met 10 versn. vanaf .... 364,-

Gigom gezinsfiets al vanaf 239,-

yersteege b.v.

haltestraat 18 — telefoon 4499

zandvoort

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 023-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.

malse runder

BORSTLAPPEN 500 gram 4,49 KILO . . 8,48
magere dikke -_ ^^
RIBLAPPEN 500 gram 5,75 KILO 10,48
extra inagere

RUNDERLAPPEN 500 gram 6,75 KILO . . 12,48

FILET AMERIGAIN per bakje 1,49
slachtverse . --»

BRAADKUIKENS KILO 4,48
SCHENKEL met been 500 gram

van 4,25 voor 3,98

VARKENSNIERTJES of TONGETJES

100 gram < 0,59
malse magere ,_ __
VARKENSLAPPEN 500 gram 4,98

BIEFLAPPEN speciaal 500 gram

.

6,98
extra mals ^ .^
NASIVLEES 250 gram 2,48
gepaneerde

SCHNITZELS per stuk 1,09

VOOR UW HUISDIER

MAGER HART 100 gram 1,80
mals stukje

GONTRAFILET 500 gram 7,48

HAMBURGERS 3 sïuks 1,69

SAPPIG PEKELVLEES 150 gram 1,49

GERVELAATWORST of KATENSPEK

naar keuze 150 gram 1,19

FRANSE PATÉ 150 gram 0,98

DIRK VAN DEN «..
Burg. Engelbertstraat — Zandvoort.

%•

KEUR VERF
Paradijsweg 2. Tel. 5602, . ,..

.

Schoen Boetiek HARMS
Voor u naar de stad gaat reizen,

bij Schoen Boetiek Harms eerst kijken naar de prijzen.

U verdient er altijd geld en tijd mee.

• Bij de tijdse DAMESSCHOENEN met hoge liak AQ Ar
en plateau zool, pracht collectie, vanaf /h«l,«/v

• Mooe sortering DAMESKLOMPEN 19,95

• KINDERXLOMPEN vanaf 14,95

DIACONIEHUISSTRAAT 5A — ZANDVOORT.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02507-71 <(.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen wrorden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

1 1

CENTRALE VERWARMING
Xeeliniscli lnstftll»tie borean

ADIATOR
ROENESTEIN

,' 'Ainpèriestraat 2/hoek KamerUngh Onnesstraat
.•/ppstbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

^^ï-'C-
'/''

-•.. Gedlpl.'lnstall. -Erk.A.CJ.Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

D E KAAS HOEK
HOUDT DE PRIJZEN LAAG

250 graAi ROOMBOTER 1,79

500. Kram'BOEREBOTEB 3,99
500 eiam JONGE KAAS 3,50

tïjJrfïrT,

500 gram lekkere BOERENKAAS .

10 verse EIEREN voor
200 gram lekkere LEVERWORST .

200 gram ROOKWORST . . . .

4,75
1,25

1,30

1,20

Ook verzorgen wü gezellige kaasplanken voor u.

riALTESTRAAT 38 - TELEFOON 500O
TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

Kom eens bij ons kijken!

Wij hebben een grote sortering

zomerplanten.

BLOEMEN-
MAGAZiJN

GROTE KROCHT 24

/AERICA
Ml

ANN0 1908 — TELEFOON 2301

Onze

lag- en middag-

toÉhten gaan

weer beginnen
Reisbureau

KERKMAN
Gróte Krocht 20,

tel. 2560, Zandvoort

'^«i 00
'S c-Uwiè veel' presteert heeft altUd nog t^jd over.
Z-y.^'Wi.'e öergenstljd voor heeft, presteert weinig.

• •;; . : JHenry Ford (1863 - 1947)

'

r' ilORLOGERIE

0. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — lELEFOON 23 07

bU de Kostverlorenstraat.

levert u. tüd, waarmee u veel presteert. U houdt er

<ti}d. aan over, ivant het is preclsletyd waar u altyd
op rekenen kunt.

Kom,t u maar eens k^ken in zUu showroom.

't Is eeii belevenis I Eigen reparatie-aldeling met
electronlsche apparatuur.

Wie knoet ndg herexamen doen in

scheikunde of wïsl(unde.

Student kan nog bijles geven.

ƒ lOr per uur. Tel. 5159.

Heden werden wij diep getroffen door het
plotseling overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonzoon, neet en oom

ArnoMus Carolos Bracke
op de leeftijd van 47 jaar.

Uit aller naam:
R. Braoke-van der MiJe

Zandvoort, 16 juni 1975.

Keesomstraat 24.

De crematie heeft inmiddels in besloten fa-
miliekring' plaatsgehad in het crematorium te

Drlehuls-Velsen.

Afscheid meneer Van Gemert.

Op 24 juni zal de heer van Gemert, hoofd van
de Mariaschool te Zandvoort, in verband met
zijn pensionering het onderwijs verlaten.

Voor ouders, oudleerlingen en belangstellenden

bestaat er 's avonds van 7.30 - 9 uur gelegen-

beid om afscheid te nemen in het nieuwe

schoolgebouw van de Mariaschool, ingang
speelplaats.

ALFA-SUD
B.j. mei "73. Kleur: Alfa rood met nwe motor
(8000 km), nwe banden, nwe uitlaat. Extra's:
radio op middenconsole, electr. uitschuifb. an-
tenne, Hella breedstralers voor + mistl. ach-

ter, dubbelt, claxon, VDO-toerenteller.

.Het geh. in st. v. nw.

Inl. teL 023-370126.

AFWASBARE
ROLGORDIJNEN
90 cm breed ƒ 32,90

120 cm breed ƒ 39,75

J.H.VERMEIJSB.V.
v/h Kort's IJzerhandel,

.Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204.

Radiator
roenestein

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Térefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur

H. W- COSTER
IWftólaar o.gi- §:|^

Burg. En^lbertsstraat 11, Zandvoort. Tjel. 5531.

Voor aan- of verKoop van uw FLAT of WONING

Tax^ies Assnrantiën '^ Hypotheken '

ZANDVOORT
TE KOOP:

Nieuwbouwproject: laatste

3 KAMERFLAT
met garage in Centrum dorp.

Slechts ƒ 112.500,— v.o.n.

ZANDVOORT
TE KOOP:

LUXE 4 KAMERFLAT
vrije vest.

KAREL DOORMANSTRAAT 4/8

Vraagprijs ƒ 125.000,— Ic.lc.

ZAlébVOÖRT <

TË KOOPir <

ROTONDEï
Vrijgezellenflat

1'^ kamer/kitchenette, douche

'

en garageplaats.

Prijs ƒ
' 100.000.— i:.k.

ZANDVOORT
TE KOOF:

YAGANTIEFLAT
Mooie 2 kamerttót met keuken en

,

doucheruimte. Eigen garage.

SCHÜITENGAT 6e etage.

Koopsom: ƒ 125.000,— k.k.

ZANDVOORT
TE KOOF:

VRIJSTAANDE VILLA
met compl. Inger. zomerhuis.

6.81 Are.

BREDERODESTRAAT 156.
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MARTINI BRABHAMBAAS BERNIE ECCLESTONE OVER NEDERLANDSE GRAND-PRIX

„Ferrari bij nat weer de beste
ZANDVOOBT— Als zondag om kwart over twee zesentwintig formule

1 wagens op het Zandvoortse circuit aan de zeventig ronden tellende

vierentwintigste editie van de Nederlandse grand prix beginnen, zal

het zeer moeilijk zijn te voorspellen, welke coureur na zeven kwartier

als eerste door Ed Swart zal worden afgevlagd.

Velen tippen Nlkl Lauda, de zesentwta-
Ugjarige Oostenrijker, die door over-
winningen in Monaco, België en Zweden
de drie laatst gereden grand prlx op
zUn naam schreef. In de buurt van de

rode Ferrari van Lauda zal zeker de
tweede Ferrari aan de start staan, die

bestuurd wordt door Clay Regazonl, de
Zwitser, die het vorig Jaar achter Emer-
son Plttlpaldl als tweede eindigde In de

'^^:hiM^W^fvi^W'f!^f''k^'^^'^

eindstand van het wereldkampioen-
schap.

In de voorste gelederen zullen ook de
twee Martini Brabhams BT 44 van Car-
los Reutemann en Carlos Pace niet ont-
breken en evenmin de zevenendertig
Jarige Vlttbrlo Brambllla, de Italiaan,

die in de laatste twee Grand Prlx zeer
snelle tralnlngstUden realiseerde, maar
In de race met pech moest afhaken.

Merkenkampioenschap

Dit seizoen heeft Carlos Reutemann
niet verder van de wltgeblokte startvlag

afgestaan, dan de derde startrl). Do
teamgenoo van de ArgentUn, Carlos Pace
won één van de tot nu toe zeven verre-

reden Grand Prix (er werden In totaal

vUftlen races om het wereldkampioen-
schap verreden).

Dankzy de goede resultaten van deze

twee rijders gaat het Martini Brabham-
team samen met Ferrari met vijfender-

tig punten aan kop in de strDd om het

wereldkampioenschap merken. Martini
Brabham Is zeer gebrand op dit kam-
pioenschap en dit Is dan ook de reden,

dat het' team' eind mei reeds op Zand-
voort trainde.

Martini Brabham-baas Emie Ecclestone

is na de twee testdagen op Zanavoort
zeer optimistisch en hü vertelt: 'Op de
tweede testdag hebben we de wagens
goed kunnen aanpassen aan het circuit.

Ferrari heeft ook getraind en we heb-
ben hun tUden kunnen evenaren. Zand-
voort is het type circuit, dat erg ge-

sohikt is voor zowel onze rUders als wa-
gens. Bi) warm weer zullen we niet veel

verliezen op het superieure power-voor-
deel van Ferrari. Als het weer daaren-
tegen koud en vochtig is, dan zijn de
Ferrari's in het voordeel*. .

Nlkl Lauda is de enige coureur, die dit

Jaar een zege heeft geprolongeerd. Voor
zün hattrick boekten Emerson Flttipaldl

en Jochen Mass, Jody Scheckter en Car-
los Pace een grand prix-overwlnnlng.

Japanner

afgezien van deelname aan de Neder-
lanije grand prlx.

Het deelnemen van Roelof Wunderlnk
hangt af van de uitslag van een medi-
sche keuring, die de Nederlandse rijder

deze week ondergaat. De vorige maand
vloog hy ttjdehs de training voor de
formule 5000 race op Zandvoort uit de
baan en belandde in het ziekenhuis. Als
het medisch rapport gunstig uitvalt

voor Roelof, is het echter nog de vraag
of hy zal ryden, want opnieuw Is er
vertraging opgetreden In de aflevering

van de nieuwe Hoogenboom Enslgn. Op
zyn vroegst zal de nieuwe wagen van-
daag vanuit Engeland aankomen.

Testrijder
De plaats van Roelof Wunderlnk zal op
Zandvoort worden Ingenomen door Gljs
van Lennep. Gys heeft voor een race

een kontrakt afgesloten voor de tweede
wagen. De nieuwe Enslgn zal oys niet

IjerUden ook niet In geval Wimderlnk
van de arts niet zou mogen starten.

Voor het ryden in de nieuwe Enslgn
stelt Güs nameiyk speciale kondltles
omdat hy zich dan beschouwt als een
testryder. Roelof Wunderlnk daaren-
tegen vraagt geen geld en Is blU dat hy
de kans krygt om te mogen ryden.

Gys van Lennep: 'Een nieuwe Lotus
testen ze in Engeland een halt Jaar lang
en dan zal ik dlrekt aan een race moe-
ten deelnemen met een nieuwe wagen.
Het zou wat anders zyn, als ik een week
de tyd zou hebben gehad om In Frank-
ryk te kunnen testen.'

Al met al zit de jonkheer uit Haarlem-
merliedc toch weer achter het stuur van
een formule 1 wagen en dat nadat h))

het vorig jaar te kennen had gegeven
dat hij schoon genoeg had van het for-

mule 1 racewereldje,

Gys deed die uitspraak, nadat hy ver-
leden Jaar op Zandvoort een tiende van
een sekonde te langzaam rond was ge-
gaan om zich te kwalificeren voor de
grand prix. Als tweede rijder voelde hy
zich in het team achtergesteld. Alle

aandacht van het team ging naar de
kopman.

GQs van Lennep: 'Wereldkampioen zal t k nooit meer worden'.

Nieuw op Zandvoort is de inschryvlng
van het Citizen Makl-formule 1 team,
dat als rUder Dave Walker heeft aan-
getrokken. Zandvoort Is de eerste race,

waaraan het team deelneemt. In totaal

zal men aan vüf van de dertien races,

die in Europa worden gereden deelne-
men. Na Zandvoort komt het Japanse
merk voorts nog aan de start in de grand
prix van Engeland, Duitsland, Oostcn-
ryk en Italië.

Tot nu toe heeft onder de achtentwintig
ryders de Amerikaan Marlo Andrettl

„Ik pak wat

ik pakken kan^'

Opnieuw rydt Gys In Zandvoort een
wagen, waarmee hy in het achterveld
zal starten, maar desondanks kruipt hy
In de Enslgn.

GUs; 'Bc ben op nUin besluit terugge-
komen, omdat Ik momenteel van oor-
deel ben, dat ik pakken moet wat Ik

pakken kan. Kyk Ik zal nooit voor niets

instappen, maar als 'ik word betaald Is

het een andere zaak. Racen is tenslotte

mijn vak. Maar Ik zal wel myn uiterste

best doen om uit die wagen te halen
wat erin zit. Als ik nu In een auto stap
en ik word ervoor betaald, dan gas Ik

ZQ hard als het kan. Hoe hard dat za!

gaan zien we wel tydens de training en
Ik kan er alleen maar van zeggen, dat
ik er het beste van hoop.'

Debuut
In 1971 maakte Gys van Lennep een
veelbelovend debuut in de formule 1

racery toen hy op Zandvoort in een
Surtees op de achtste plaats eindigde.
Twee Jaar later werd de drieëndertig

Jarige Haarlemmer op Zandvoort zesde,

terwyi hy datzelfde Jaar In de grote
prys van Oostenrijk op de negende
plaats eindigde. Het vorig Jaar zat er
op het Belgische Nivelles niet meer In
dan een veertiende plaats. Voegen we
hier nog by de pech tydens de grand
prlx op Monza dan zyn we volledig met

de resultaten van Gys in de formule 1

racery behaald.

Zondag rydt hy zyn zesde grandprix.
Op de vraag of Gys nog oen toekomst
voor zichzelf in de formule I racery
ziet antwoordt hy: Ik vrees dat het er

niet echt meer van komt. Ik zie me echt
geen wereldkampioen meer worden. Ik

pak gewoon elk betaald aanbod, dat ik

pakken kan. Maar dat geld vragen is

tegenwoordig juist het probleem. Cou-
reurs van grote klasse komen in de for-

mule 1 racery niet meer aan do bak,

alleen maar omdat er jongens zyn, die

zelfs geld meebrengen en daar pas ik

toch voor. Racen is mUn vak en als je

vak com'our is, dan ga Je toch geen geld

mcebrcgen?'

CJys ziet zich zondag vanaf een van de
achterste startrücn vertrekken. 'Achter-

aan starten en dan maar trappen en
kyken hoe ver Je in hot veld komt' zegt

Gys, die deze week al wat rondjes op

Carlos Pace en Carlos Reutemann la
hun Martini Brabhams.

Zandvoort gedraald heeft in de Enslgn.
Hot volledige startveld ziet er als volgt

uit: Emerson Flttipaldl (BR), Jochen
Ma.ss (D), Jody Scheckter (ZA), Patrlck
Depailler (F), Ronnle Peterson (S).

Jacky Ickx (B), Carlos Reutemann
(AR), Carlos Pace (BR), Vlttorlo Bram-
bllla (I), Lella Lombarid (I), Clay Reg-
gazoni (CH), Nlkl Lauda (A), Bob Evans
(GB), Tom Prycc (GB), Jean-Plerre
Jarier (F), John Watson (IRL), Arturo
Merzarlo (I), Jaques Lafflte (F), Fran-
cois Mlgault (F), Tony Brise (GB), Ja-
mes Kunt (GB), Alan Jones (AUS),
Marlo Andrettl (USA), Mark Donohue
(USA), Wilson Flttipaldl (BR), Roelof
Wunderlnk (NL), Dave Walker (AÜS),
Gys van Lennep (NL).
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Le Mans GT-klassewinnaar Gijs van Lennep:

'De sjeu gaat er vanaf
LE MANS — Enkele Franse ieders Heten hun tranen de vrije loop

nadat zij na vierentwintig uur racen op Le Mans werden afgevlagd.

Het zijn de aktieve autosportentliouslasten, die de mening zijn toe-

gedaan dat je als coureurs pas meetelt als je de vlngt quatre heures

du Mans een keer hebt uitgereden. Hoeveel ronden men achter ligt op

de winnaar doet er niet toe, slechts de prestatie om in vierentwintig

uur geen fout te maken telt.

De aanwezigheid van deze rijders maakt het racen voor de 'grote

Jongens' echter moeilijk. Voor hen betekent Le Mans pas wat als zij

als eerste worden afgevlagd. Beslist geen gemakkelijk te realiseren

ideaal en als je dan nog vierentwintig uur constant moet letten op

onervaren en langzame rijders komt er een extra handicap bij.

Enkele ryders en stalbazen uitten na
afloop felle kritiek op de organisatie. Er
waren teveel langzame wagens en on-

ervaren ryders toegelaten voor deze drle-

enveerügste editie van de langste af-

standsrace voor automobielen. Maar wat
moet Je als topmerken als Ferrari, Alfa

.en Matra wegbiyven. Le Mans kost

scheppen geld on als Je niet over een

geldkist beschikt die nooit > uitgeput

raakt, dan Is Le Mans de eerste race

die Je laat schieten, omdat de wedstryd
toch niet meetelt In de stryd om het

wereldkampioenschap merken.
i

Probleem
De organisatie staat voor het probleem,
hoe een traditie als de 24 uren van Lc
Mans Interessant te houden voor zowel
ryders als publiek. Men Is dit Jaar niet

In de opzet geslaagd. Befaamde stallen

bleven weg en de slechts honderdvijftig

duizend toeschouwers was niet de helft

van het aantal bezoekers, dat vorig

Jaar gemiddeld honderd franc voor een
kaartje had neergeteld.

De charme van Le Mans was er dit jaar

een beetje af. Geen overvolle parkeer-
plaatsen, geen overvolle campings langs

de baan. De tribunes, die in de nachte-
lijke uren in voorgaande jaren redeiyk
bezet bleven, waren nu nagenoeg leeg.

De kermis en de biertenten draaiden
redeiyk goed en natuuriyk waren er in

de vroege ochtend weer vele figuren, die

door de komblnatle slaap en drank niet

precies meer wisten bU wat voor sport-

evenement ze zich bevonden. Achter een
glas bier zat een Engelsman wat bU
te komen van de vermoeienissen van de
nacht. Hy heeft een blauw oog dat hU
heeft opgelopen op de kermis, tt-aar In

de catch-tent de 'beer' er vUftig franc

voor over heeft voor degene, die met
hem In de ring wil.

In een overmoedige bui Is de hotelhou-
derszoon van Jersey in de ring gespron-
gen. Een blauw oog en vyftig franc
hield hy er aan over. Het hoort alle-

maal by het aparte sfeertje dat rond-
om het autosportevenement hangt.

Chauvinisten
Wat we echter dit jaar misten waren de

geestidrlftlge supporters van Le Mans.
De honderdduizenden enthousiasten, die

om \1er uiu: zondagmldag de ryders
bejubelden, die de race tot een goed ein-

de hebben gebracht.
Het vorig Jaar zwaaiden ruim driehon-
derdduizend toeschouwers de ryders
toe. Toon zondagmiddag de finishvlag
viel waren dit er slechts veertigduizend.
Velen waren in de ochtenduren niet

meer teruggekeerd op hun plaatsje

langs de baan. Toen reeds tss het er-

naar uit, dat de zege dit Jaar niet was
weggelegd voor Franse ryders In een
Frans automerk. Dit was waarschyniyk
de reden, dat er zovele toeschouwers af-

dropen, want Fransen zyn nu eenmaal
chauvinisten.

De Fransen hadden al het mogeiyke ge-

De Porsche Carrera van FitzpatrickA'an
Lennep wordt gedubbeld door de Gulf
Ford van de uiteindelijke winnaars Dc-
rek Bcll/Jacky Ickx.

daan, om landgenoten winnend over
de streep te laten komen. De Franse
renstalhouder Guy Llgler kreeg finan-
ciële hulp van Gltanes en Total en kon
derhalve met drie Llgiers Inschryven.
De wagens werden bemand door de
Franse ryders Pescarolo/Mlgault; Bel-
tolse/Jarler en Lafosse/Chausseuil. By
de training was al duideiyk dat de Ll-
giers niet opgewassen waren tegen het

Gys van Lennep geeft om elf uur in de

avond het sluur over aan John Fitzpa-

trick. Reeds toen al gebaarde de team-
manager Fitzpatrick het rustig aan te

doen.

geweld van de Gulf Fords van Ickx/Bell

on Schuppen/Jassaud. Drieënhalve se-

konde langer deden Lafosse en Chas-
seuU ovet de ruim dertlenénhalve kilo-

meter dan Ickx en Bell.

tonen. Met nog ruim drio uur voor de
wielen stopte do manke Gulf Ford om
tien voor één aan de pits on bleef daar
dertien minuten staan. Do Llgler kon
door dit oponthoud voUlg afstand ne-
men.

IJdele hoop

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Pyne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

RESTAURANT „DEWI"

Sfeervol en uniek is het restaurant

voor u die de Indonesische
gerechten prefereert of wil leren

kennen en apreciëren.

KLEINE HOUTSTRAAT 113,

HAARLEM. TEL. 023-321842.

Elk weekend toevoeging apart menu,

bovendien iedere dinsdag en

woensdag maaltijden voor

studenten, kunstenaars en 65+ -ers.

,RICHE'' - ZANDVOORT
SPECIAMTEITENRESTAURANr - BAR

Voor al uw recepties en partyen
Badtorlchting - Zonneterrassen - Sauna - Solarium

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot

2.00 u. 's nachts. Bar geopend tot 3.00 u. s' nachts.
Boulevard Bamaart 67 - Telefoon: 02507-2553.

De
Restaurant W^

Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

IJSSALON -nZZARIA

Ie Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

chinees-indisch: restaurant

t ^ /W a.
„TONG AH"

• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor tafelreservering 023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Overveen

.

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

SPECfALITEITEN

:»'

Zeeweg 3 - Overveen - tel. 023-256057.

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor:
~ voor een gezelig diner bij kaars-

licht .— uw/ zakendiners, recepties enz.

Ruime parkeergelegenheid.

Hestaurant

DE HANEEALK
SMAKEUJK ETEN

Cbet kok
B. Duin

de elfenaar

Exclusieve
keuken.

Bij ons nit eten,
iets om nooit meer te verbeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

CHINEES rNOISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaalseweg 35 (naast postkantoor),

Bloemendaal, telefoon 023-267374.

: 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruiloften

en diners.
,

Alle gerechten kunnen afgehaald worden.
Onze grasten moeten tevreden zUn,

niet goed geld terug.

EIG. P. D. WONG.

BAR BODEGA

„CARROUSEL"

Uw gastheer en gastvrouw
Henk en Ans Sietsema

Statlonsstr. 11, tel. 02507-7904, Zandvoort

>i&ar het weer V
^elmaker i$ ^

Naar de zee kijken is op z'n minst even aantrekkelijk als er

in duiken — zeker wanneer u comfortabel gezeten bent In

het Panorama Restaurant van Bouwes Palace in Zandvoort.

Genietend van een drankje of van een schotel van uw voor-

keur, heeft u er - op 70 m. hoogte - een vrij uitzicht op strand,

golven en horizon. Op vrijdag- en zaterdagavond en zondag-

middag en -avond wordt uw bezoek bovendien nog muzi-

kaal opgeluisterd, tijdens diner-dansant of thé-dansant .. Er

is trouwens nog veel méér onder dit ene, grote dak van

Bouwes: het Dolfirama Zandvoort, een overdekt zwembad

annex sauna, een bowling-, kegel- en biljartcentrum ... Alle-

maal attracties, waar het weer spelmaker is!

N
PAMOIUM4

RESDUJÜIIVr
topverdieping Bouwes Palace, tegenover

NS-station, met een zee van parkeerruimte.

Tot straks bij

Stella Maris

strand-

weg 1

onder

Rofondeflaf

Telefoon

02507-

5544

Zandvoort

Exclusief

Excelent

kxim
RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE

De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas - Petft Fondue • Zalm •

Saté enx.

Voor inlichtingen

over deze rubriek

kunt u bellen

023-289472
of

02507-7166

FesèauFaMS gas6F@H©ffiiqMes
Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Frangaise SaÜeaManger „La Reine" - Patlsserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15. ZANDVOORT. TELEFOON' 2253

I SCREEN DRUKKERU OASE
I KERKLAAN55

SHIRT RECLAME
STICKERS
SHOXA^CARDS
AFPICHES

HEEMSTEOE. TeLOa-285801

BIELZEN TAFELS
WD maken ze voor u.

§ct Sieoelljttijöi

Alléén

Schagchelstraat 21,

Haarlem, tel. 023-327019.

MOSEHOIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

kollektie cclite DAMESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk adries, maar vrüe keuze.

KLEINE HOUTSTRAAT lï— HAABLEI».
Telefoon 32.13.06.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwUl u wactit.

Ook autosleutels.

Volgens codenummer I

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

WEGENS HET TOTAAL UITBRANDEN VAN ONS

BEDRIJF, ZIJN WIJ GEDWONGEN ONZEWERKZAAM-

HEDEN GEDURENDE CA. 2 MAANDEN TE STAKEN.

EVENTUELE DRINGENDE OPDRACHTEN KUNNEN
WIJ IN KOMBINATIE MET KOLLEGA'S UITVOEREN.

Aalsmeer, 18-6-75.

TRITEX
RELATIEGESCHENKEN
Hellendaalstraat 1, Aalsmeer (Hornmeer).

Telefoon 02977-26530.

—****^ -— ----a

VAN LENT
OPEL-DEALER

HEEMSTEDE - AALSMEER

ZANDVOORT

OPEL OCCASIONS

1915
Opel Rekord 4 dr 1700, okergeel met -

radio, 12.000 km ƒ 12.500,--

Opel Ascona 1600 S monza Blue,

5000 km, nieuw / 11.350,—

1974
Opel Ascona 1600 S brons met radio ƒ 10.000,—

Opel Manta 1600 Luxe Cardinal Red
met radio en flame red met radio,

12.000 km f 11.500,—

Opel Kadett Car. Red, 20.000 km,
met radio / 8.150,—
Opel Rekord 1900 kleur groen me-
tallic met radio f
Opel Rekord Diesel Caravan f
Sunbeam 1500 TC 14.000 km ƒ
Simca 1100 LS 12.000 km en 17.000

km, vanaf f 7.250,—

1973
Opel Kadett Caravan 30.000 km
Opel Ascona 1600 geel
Opel Ascona 1200 S wit
Vauxhall Viva gold
Opel Ascona 1900 SR
Opel Kadett d.groen
Opel Kadett Beige '

1972

12.150,-
15.150,-

8.350,-

7.000,-

7.350,-

7.150,-
5.750,-

8.250,-

5.750,-

5,250,-

Bulck 4 dr
Opel Rekord 1700 groen ƒ
Opel Ascona 1200 S groen metallic ƒ
Opel Kadett 2 x vanaf ƒ
Flat 127 ƒ
Opel Ascona 1900 SR nieuwe ban-
den, 50.000 km " ƒ 7.000,—

1971
Opel Rekord ƒ
Opel Kadett 2 x vanaf ƒ
V.W.
Simca 1100 Tourist f
Ascona 1600 S gold ƒ

1970
Daf 55 ƒ
Opel Kadett 2 x vanaf S
Peugeot 204 ƒ

6.250,-

6.550,-

4.750,-

3.900,-

3.750,-

3.750.-

3.500,-

4.760,-

2.450,-
2.750,-
1.950,-

VAN LENT -OPEL -HEEMSTEDE
DIVERSE INRUILERS MET LAGE PRIJZEN
Opel showhal Dreef 261 - Raadhuisstraat 49,

telefoon 023-281550.

VAN LENT -OPEL -AALSMEER
Verkoop en service,

Oosteinderweg 110, telefoon 02977-20S90.

VAN LENT - OPEL - ZANDVOORT (nrd)

Verkoop en service,

Kamerllngh onnesstraat 15, tel. 02507-5346.
Inruil mogelijk, financlerhig General Motors.

Ale dagen geopend, ook zaterdag.

IJzerhandel ZWAGER b.v.

Hoofdweg 726, Óoofddorp.

yanderlaan
meesterschilders

Het aantal woningen waarvan wij het
• onderhoudsschilderwerk systematisch

uitvoeren, groeit regelmatig.

Regelmatig hebben wij daarom ook

SCHILDERS
nodig om de langlopende kontrakten
te realiseren.

SCHILDERS
die wij vast werk aanbieden.
Ook in de winter.

yanderlaan
nieesterschihlers

Reaumurstraat 1

Postbus 238
Umuiden
telefoon overdag 02550 - 16513
telefoon 's avonds 02550 - 16432

02550 - 10160

GLANDORPS
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In d« Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

t/o De Vries

croMrcDircM IHALLE
LOODGIETERWERKEM

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 6t -7t 5S ^

Snellere service door
mobilofoon.

"*^

FA.LDALLEDUX&ZN.

COMPLETE WONINGINEICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leK^n van alle bekende merken

BBEEDTAPlJT, o.a. Hatema, Dessn, K-VX,
FloeftapUt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Unolenms Krommenie— VUtzell—
Balatred —> TapUlex— Bengafelt tegels.

Alles voor nw woning

!

Lnzaflex jalonzieën — Batastores.

HALTESTBAAT 27-29 —XEL. 2596-3759-4015
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OMAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

iifW' - '̂^^^^^fc'

zandvoorts ^^J
nieuwsblad

sr«i* !<r>* ^^^ -

35e JAARGANG — tiO.^zi

uitgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, Aakme^r.
telefoon 02977-25141, 5 Wnen.

Abomipmentsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschünt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleir 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentielariet 22 cent per mm.
Aantrekkelüke kontrakttarieven op
jp aaniTsge. Ook kombiafltletarie-

i^en met de overige bladen van R.P.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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TOPLESS VORMT EEN NIEUW PROBLEEM OP ZANDVOORT

Naaktstrand gelegaliseerd
ZANDVOORX — Naaktrecrecren in Zandvoort mag. Dat wil zeggen op het
strandgedeel<« tussen paal 68.500 en paal 71, welk strandgedeelte een leng-
te inhoudt van tweeënhalve kilometer. 3Iaandagavond besloot de Zand-
voortse gemeenteraad, in een zoals het stond aangegeven spoedeiesende
vergadering, met negen tegen vier stemmen het voorstel van burgemeester
en wethouders te aanvaarden. Tegen stemde de gehele CDA-fraktie en de
VVD'er de heer Gielen.

Dorpsomroeper Evert

lijkt meer op Poppeye
dan op „De Bokkum^'

De heer Gielen stemde als enig VVD-
lld tegen, omdat hij de 2,5 kilometer, die
het kollege voorstelde om voor naakt-
recreatle te bestemmen ontstellend ruim
vond. De heer Gielen vroeg zich af, hoe
het in de toekomst moest met de strand-
zesdaagse.

Hoe wüt u de kinderen, die de strand-
zesdaagse lopen beschermen tegen de
naaktlopers,' zo richtte de WD'er zich
tot de voorzitter burgemeester A. Na-
wUn en vervolgens: 'Op deze manier
bliift er geen stuk stil strand meer over.
Hoevelen zDn er niet, die nog intens
kunnen genieten van een afgelegen stil

strandgedeelte, waar men geen cola-
drinkende en broodjes etende toeristen te-
gen komt. Om deze reden zal-ik'ook te-
gen stemmen, als het kollege, de 2,5 ki-
lometer handhaaft, ook M ben ik niet
tegen een naaktstrand.'

De heer Gielen was niet het enige raads-
lid dat bezwaren maakte tegen de lengte
van het;^Ji«Èiktstrand. Ook zijn fraktie-

,
genoot Joüstra zette vraagtekens achter
de.vUfentwintighonderd meter. De heer
De Pater (CDA) merkte op dat de af-
stand een derde bedroeg yan het be-
schikbare strand, dat Zandvoort heeft.

De heer De Pater vroeg zich dan ook af,

of dit niet erg veel van het 'goede' was.
Het woord goede plaatste het CDA-
raadslid echter tussen aanhalingstekens,
want htj was van mening, dat door het
naaktstrand de openbaarheid van het
strand verloren gaat. 'We houden geen
rekening met de groepen, die principieel

tegen naaktlopen zijn. Zelf reken ik me
niet tot deze groep, maar we hebben er
wel .'.rekening mee te houden -en dat

. '!;OTd|j^oE,-ii«.-)3S*nblifc-n!et-;'Bedaan..De-

mefisen; die aanstoot 'nemen 'aan de
naitólopers wordt op deze manier' de
vrije' doorgang naar Noordwük en omge-
keerd Tiaar Zandvoort belet,' aldus de
heer De Pater.

Uit veiligheid

Burgemeester Naw<jn maakte duidelijk,

dat het kollege bewust voor een groot
strandgedeelte had gekozen. 'Als we een
stuk strand aanwijzen met een lengte

van een paar honderd meter dan wordt
de^ situatie te onoverzichtelijk. Het
naaktstrand zal ongetwijfeld veel rekre-

anteTOaotrekken. Bekreanten, die ook
in zee zwemmen en de reddingsbrigade
kan beter waKen. over de veiligheid van
de zwemmers als de situatie overzlchte-

fie hr. Gielen

.

Tiaaktstran.'

'Hond meenemen naar

99WURF-PRAET'

WULLUIVI V. d. WURFF
Op 't nacktstrand hou ik allienig

me pet op.

lijk is en dat is het niet als deze vorm
van rekreatie zich afspeelt op een klei-

ne oppervlakte,' aldus biu-gemeester Na-
w;jn. De meningen over de lengte van
het naaktstrand waren verdeeld.

De socialist 'Van der Moolen was zeer
ingenomen met de 2,5 kilometer. <In
Zandvoort wordt tenminste niet al het
bloot op een hoop iregooid. Zoals in
Schevcningen en Callentsoog waar het
naaktstrand slechts een paar honderd
meter lang Is, W« als PvdA-fraktie ho-
pen, dat het Zandvoortse naaktstrand

'

een sukses zal worden,' aldus de heer
Van der Moolen.

Vrijstaatje

De heer Koper (PSP-PPR) vond het
geweldig dat zelfs het konservatieve
Zandvoort aan een naaktstrand begon,
maar desondanks kreeg Lou Koper er
een nare bUsmaak van in de mond, want
zo merkte htj op: 'We scheppen een klein
vrijstaatje voor de nudisten en naturis-
ten. We stoppen deze groepen in een re-
servaat, ver afgezonderd van de bewoon-
de wereld. Ik ben daar sterk op tegen,
omdat Ik van mening ben, dat een ieder
zich op het strand moet kunnen verpo-
zen zoals hü of zij dat wil. Gekleed of
ongekleed, dat moet ieder voor zichzelf

uitmaken en dan niet alleen op een
strandgedeelte, dat wy voorschrijven.'

Burgemeester Nawijn merkte na • deze
woorden op, dat men op de Zandvoortse-
laan en in de bus ook niet zonder kleren
rondloopt. De voorzitter was dan ook
van mening, dat er van diskriminatie

zoals de.i^ecr. Koper het stelde.'.geenieh-.-

kele sprake was. " -*;--;•*' ' * ''•'

De CDA was de enige Jraktie, die in zün
geheel tegen het naaktstrand stemde.
Met de heer De Pater was de heer Van
As van mening, dat de raad zich te wei-
nig verdiepte in de gedachtengang van
een ander. Bovendien vond de heer Van
As, gezien de ontwikkeling van deze tijd

het onverantwoord om in te stemmen
met een naaktstrand. 'Door mijn levens-

beschouwing en achterban stem ik tegen.

Waar komen we terecht als we alles

maar legaal gaan maken,' aldus de heer
Van As die wel l)egrip toonde voor de
gedachtengang van de leden van de
werkgroep van de vrije naturlstlsche

stranden, die op 30 mei van het vorig

jaar de gemeente Zandvoort vroeg een

De hr. Roselaar . . . 'Niet optreden tegen

topless. Topless is niet naakt.'

strandgedeelte te bestemmen voor open-
baar naaktstrand.

Motie
Het gevolg was, dat de gemeenteraad op
18 juni van het vorig jaar een motie
aanvaardde, waarbij het kollege werd
uitgenodigd de geëigende maatregelen
te nemen en het strand ten zuiden van
paal 68.500 als naturistenstranr^ aan te

wilzen.
De heer Van As was van mening, dat de
Zandvoortse bevolking geschrokken was
door het aanvaarden van deze motie.

Wethouder Aukema (PvdA) had van dé-

ze schrik onder de Zandvoorters niets

gemerkt en de wethouder was
tan.menlng, dat.liet,ïiaaktstraü(\

kend'.ba'eiKb'aar. ,was'vla:paviljoe&;Zt/{d

en het fietspad dobr de duinen.

Na de stemming (afwezig waren de he-
ren Janssens en Flicringa, beiden In-

spraak-Nu, Van der Heyden, PvdA en
mevrouw Hugcnholtï, VVD, vras het

naaktproblecm nog niet opgelost, want
onmiddellijk, nadat het naaktstrand er-

door was rees de vraag, wat de gemeen-
telijke overheid daolit te doen tegen de
topless zonnende 'juffrouwen op de ter-

rassen van de strandpaviljoens.

De heer Van As wilde de strandpachters
verantwoordelijk" stellen. De heer Joü-
stra vond, dat de politie er op toe moest
zien en de heer Bosman had eigenlijk

nog geen oplossing, maar hij vroeg de

voorzitter wel of de situatie hetzelfde
bleef, nu er een naaktstrand is. 'Ik heb
de laatste tijd gemerkt, dat er steeds
minder textiel aan>te pas komt, hoe zui-

delijker je' verwijderd bent van de Ro-
tonde.'

De heer Roselaar (VVD) vond het even-
als de socialist Weber een belachelijke

zaak, dat enkele raadsleden zich druk
maakten om de topless-mode. 'Het
naaktstrand is er voor naaktloper, maar
vrouwen, die een gedeelte van hun biki-

. ni hebben thuisgelaten, lopen zeker niet

naakt,' aldus de heer Roselaar.
De meningen in de- raad waren verdeeld
omtrfent het begrip topless. Na langdu-
rig over en weer gepraat wilde Lou Ko-
per een duidelijke uitspraak van 'burge-

meester A. NawiJn. 'Is topless naakt of

niet naakt,' zo vroeg het PSP-PPR
raadslid de voorzitter. Burgemeester Na-
wijn'moest echter het antwoord schuldig
blijven en hi) zei: 'U verlangt van het
kollege een uitspraak, die wU als kollege

niet kunnen doen. Ik kan alleen zeggen,
dat een leder die 'Zich ongekleed of ge-
deeltelijk ongekleed buiten de grenzen
van het strandgedeelte waar naakt gere-
creêerd mag worden ophoudt de kans
loopt bekeurd te, worden. Het. is echter

een zaak van het Openbaar Ministerie.

De rechter zal wel uitmaken wat wel en
niet raag.'

De heer Gielen worstelde aan het eind
van de uur durende speciale raadsver-
gadering nog met één pi'obleem. 'Mag ik

in tegenstelling tot naar het "textiel-

strand" mijn hond meenemen naar het
naaktstrand?' zo vroeg de 'WD'er de
voorzitcr. 'Als u liem maar een broek
aantrekt' zo grapte burgemeester Na-
wijn.
Voor de plaatsing vaji aanduidings- en
voorsignaleringsborden alsmede de op-
richting' van een reddingspost op het
rmaktstrand heeft de raad een krediet

beschikbaar gesteld van vijfduizend gul-

den.

Voorts zal het kollege een openbare in-

schrijving houden- onder de Zandvoortse
ingezetenen inzake de verpachting van
standplaatsen voor maximaal acht kon-
sumptieverkooppunten en het verlenen
van maximaal vijf ventvergunningen
voor haringkarren.- De verpachting ge-
schiedt onder voorwaarde, dat iedere ex-
ploitant zelf voor de plaatsing van en
het beheer over een tolletakkommodatie
zorgt, waarin zich voldoende heren- en
damestoiletten bevinden.

ZANDVOOIIT — In ons nummer van

12 juni j.I. gaven wij ecu verslag van de

onthulling van Evert, de ludieke dorps-

omroeper in hout opgetrokken. Een op

zichzelf leuke kreatic van Edo van Tct-

tcrode, maar de echte Zandvoorters me-

nen, dat de manier waarop Evert is uit-

gedost niets te maken beeft met het

Zandvoort van vroeger.

Van de heer A. Molenaar, nazaat van

dorpsomroeper 'De Bokkum' ontvingen

wU onderstaand sclirijven.

Naar aanleiding van uw bericht (+
foto) over de onthulling van 'Evert', de
dorpsomroeper wil ik hierbij toch en-
kele kanttekeningen plaatsen.

Zandvoort heeft als oud-vissersdorp al-

tijd zeer goede en eerbiedwaardige om-
roepers gehad. Deze traditie heeft zich

vele geslachten voortgezet.

De figuur, die door de heer van Tette-

rode (nog wel met zeewater!) is ont-

huld is ontsproten aan een mengeling
van Poppeye the Sailorman en een kapl-

telnsfiguur uit het jongensboek 'Kuifje'.

En heeft derhalve met Zandvoort niets

te maken.
Waarom kondon do beeldjes van 'de

Bokkum' (een échte Zandvoortse om-
roeper) hier niet model ijtaan?

Of de 'Puur'? (Jacob Molenaar).
Ik onderteken dit gaarne als een nazaat
van 'de Bokkum' en wel als één van de
zeven zonen van A. Molenaar (Bomiie).

A. Molenaar,
Pazantenstr. 5, Zandvoort.

Koffiebar
HAARLEM — Zaterdag 28 juni is er
koffiebar van Youth for Christ in 'ü

Turfschip, Turfsteeg 2a, Haarlem met de
Engelse folk^a.nger Andrew Warner
Smith, kortom Smitty. Iedereen is

welkom.

Rekreade gaat
maandag van start
ZAND'VOORT .—: .Zaterdag arriveren de eerste medewerkers van Re-
kreade 1975. Uit het gehele land komen ze om een deel van hun va-

kantie door te -Brengen in Zandvoort.

Zij komen in eerste instantie niet voor de zon of ,het strand, maar om
gedurende totaal 6 weken te werken.

Hard werken om de Zandvoortse kinderen en de kinderen van de vele

.1 .' 'M *- il i I

dat betekent, dat dagelijks op B punten
in Zandvoort 's morgens en 's middags
de deuren- wüd open gezet worden om ,

kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar

te ontvangen.
Er is dan enthousiaste en deskundige
leiding aanwezig om met de kinderen te

spelen, handenarbeid te doen en sa-

men een of ander groot avontuur tè be-

leven.
Van 30 Juni tot en met, 8 augustus zul-

len ruim 40 medewerkers tegen een mi-
nimale zakgeld-vergoeding beschikbaar

zijn. Dit rekreatiewerk is opgezet vanuit

de Zandvoortse Raad van Kerken en
wordt door de gemeente Zandvoort fi-

nancieel mogelijk gemaakt.
Do medewerkers zullen steeds twee we-

^dan'door:
een vers team ^te wordral vervangen.
Vorig jaar trok' Rekreade in totaal ruim
6000 bezoekers en dat .te een teken voor
de organisatoren om met dit werk door
te gaan. ,

'
.

'

^'-

Rékreadé?wordtgehouden in: Kleuter-
school t Zcepaardje aan'- de Llnnaéus-
straat van 10-12 en 14-16 tiur; \
Julianaschool ' aan de Btederodestraat
van 10-12 en 15-17 uur;

de grote tent op de Camping de Zee-
reep van 10-12 en 15-17 uur.

De kosten voor de deelnemers bedraagt
50 cent voor een morgen of. middagpro-
gramma. 1

•

Hèï'.sekretariÉat is gevestigd op Julia-

naweg 17„te..^aridvbört. Telefoon 2328 of

3809. "''-.''^i,
_

" ~
'"

' *!" ...
«'

Topless en strandpaviljoens viêl^

Bezoek van de ovë

LANGS DE VLOEDLIJN

Ook het naakte heeft zijn schoon-
heid, maar lang niet iedereen bezit

die,

Confucius (551-479 v. Clir.)

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dagr en nacht bereikbaar.

H.W.GOSTER

Makelaar o.g. LidNBM,

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT ol WONING.

Taxaties Bypotheken
Assnraatiën

ZANDVOORT — Wat de VVV-direkteur
van de Engelse badplaats Greath Yar-
mouth mr. Leslie Shepherd in Zand-
voort het meest opviel waren de strand-
paviljoens en het topless zonnende
vrouwelijk schoon, dat hij in de zonne-
bald<cn van enkele paviljoens had aan-
getroffen.

In het begin van dit jaar heeft de chief
officer of departement of pubUcity and
amenlties bij zijn gemeentebestuur po-
gingen ondernomen om het topless zon-
nen er in Greath Yarmouth door te

krijgen, maar de vroede vaderen van de
kustplaats aan de overzijde van de
Noordzee wilden van bloot niets weten.
Voor een jaar moet de bikini in zijn vol-

ledigheid meegenomen worden naar de
stranden van Greath Yarmouth.
Het volgend jaar zal Leslie Shepherd
zeker opnieuw een poging ondernemen
om topless er door te krijgen, 'tk lieb

het nu met taijn eigen ogen gezien. Zo-
als de vrouwen in Zandvoort zonnen is

beslist niet aanstootgevend. Niemand
stoort zich eraan en waa-i-om zou men
ook. Zoals het in Zandvoort gebeurt,

komt het erg natuurlijk over,' aldus Les-
lie Shepherd.

Propaganda

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
EXOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 32-8 — TEL. 6950 — ZANDVOORT

L^«.
,1' ri -,r •l.'è Mfim,

'Jit-„-*,

.

Donderdag bracht hij een bliksembezoek
aan Zandvoort om te onderzoeken waar
in de badplaats de mogelijkheden liggen

voor een bezoek van een delegatie uit

Greath Yarmouth aan Zandvoort. Doel
van dit bezoek, dat omstreeks september
zal plaatsvinden, is om in Zandvoort
propaganda te maken voor de Engelse
badplaats met zijn vele mogelijkheden.
Twee jaar geleden werd vanuit Enge-
land een bezoek gebracht aan Scheve-
ningen. Een dikke duizend vakantiegan-
gers afkomstig uit Sclieveningen en Den
Haag hield Greath Yai-mouth er aan
over. Het grote voordeel van Greath
Yarmouth als vakantiebestemming ziet

Leslie Shepherd In het feit, dat de En-
gelse badplaats eett volledig vakantle-
Servlcepakket biedt.

Alle vertier speelt zich af dlrekt aan zee
en dat maakt volgens de Engelse VW-
direkteür een bezoek aan een Engelse
badplaats juist zo interessant. In de
Randstad hoeft een kustplaats niet al-

les te bieden, omdat grote plaatsen als

Amsterdam en Den Haag toeristisch ge-

zien veel te bieden hebben.

Greath Yarmouth mist een dergelijk

achterland of men zou Londen moeten

nemen. 'Maar.' zo zegt Leslie Shepherd,

'naar Londen Is het vanuit onze plaats

een paar uur reizen en daarom moeten

wij voor de toerist alles bieden. Als men
twee weken in Greath Yarmouth is. dan
blijft men ook veertien dagen in de bad-

plaats, maar hier in Zandvoort ligt dat

iets anders. Men pakt nog wel eens de

trein naar Amsterdam of Haarlem.'

Greath Yarmouth ligt recht tegenover

Zandvoort aan de andere kant van de

Noordzee. De verbinding noemt Leslie

Shepherd ideaal en hü zegt: 'Ik ben
sneller in Zandvoort dan in Londen.
Naar het vliegveld in Norwich la het een
Iialf uur rijden en eenmaal in Norwich
zit je in een wip op Schiphol.'

Casino

Een groot gemis voor een badplaats als

Zandvoort vindt de Engelsman ten ca-

V.tn.r. de heren Domhof. Couvreur,

Hilbers, Shepherd, Van CoUem, Anne-
ke Convreur, mr. Hedden en da heer

Bisenbcrger.

wes omstreeks augustus is bijvoorbeeld

een uitstekende gelegenheid, maar we
weten het nog niet precies. In elk geval

brengen we Zandvoort een uitgebreid

feestprogramma.' aldus Leslie Shepherd.

slno. 'Wil hebben één casino met vijl

speeltafels en dat trekt enorm veel pu- TcgCIlbcZOek
bliek. Roulette en black-Jack zijn de fa- "
voriete spelen. Maar behalve het ca-

sino tel'^ Greath Yarmouth zeker tien-

duizend gokautomaten.' (De zogenaamde
eenarmige geldspuwende fruitautoma-

ten - red.).

rr

/x»

„RiSTORANTE ITALIANO PIZZERIA"

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOUWES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u oolc eens kennismaken?
Lasagna - Spaghetti - Canneloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Mario Martino - Enzo Santoro.

y^

Bezoelct u ook eens Visspccialiteitcnrestaurant

DE MEERPAAL }}

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cuisine B. L. Roosen.

\Vat Leslie Slicphcrd voorts In Zand-
voort mist is een theater. Grcat Yar-
mout telt er vijf, waaronder een open-
luchttheater met een akkomodalic voor
zesduizend bezoekers.

Grote hotels zoals Bouwes Palace kent
de Engelse kustplaats niet. 'Wel vindt
men er zevenhonderd 'guesthouses'. De
e-\Rcte datum van het bezoek staat nog
niet vnsl. 'De heropening vaii hotel Bou-

De gedachte om naar Zandvoort te ko-

men kwam op, toen Simon van Collem

een bezoek bracht aan Greath Yar-
mouth. Bij terugkomst in zijn woon-
plaats kwam Simon vla raadslid Blen
Couvreur in kontakt met Bouwes Pa-
lace-dlrekteur Domhof. VVV-direkteur
Hllbers. Zandvoorts kulturecl- en voor-

llchtlngsartibtenaar mr. A. H. Hedden en
voorzitter van sociëteit Duysterghast
(waar men een expositie wil houden) de
heer- J. G. Bisenberger, tevens voorzitter

van de kulturele kontaktkommissle. De-
ze groep onderzoekt momenteel waar
voor Zai\dvoort de mogeliiklieden liggen

voor een tegenbezoek aan Greath Yar-
mouth.

nog deze zomer
Maaknu geheel vrijblijvendeen proefles voor70r
(OokvoorlgcellecpIC'idingen IF.TwinrBling enAerobatlrainincl

airborne vlieqschool
Postbus 75007/ ürhlnhni-nnct- ^-^ oncfhi ,r oiq uu, .n,Postbus 75007/ Schiphol-oost
Tei.020-<J57134

Postbus 818 Hilversum
Tel.02157-201/789 Jji
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Schoen Boetiek HARMS
SPECIALE AANBIEDINGEN

• Dames modeschoenen met hoge plateau- r M% t%p
zool in de kleur zwart, wit, groen, geel, rood + ^H SS
nu ' '

'•'

• Lederen Zweedse muilen vanaf maat 37 X 07 ttC
zwart en bruin nu J '

• Witte lederen slippers vanaf maat 36 tot 41 X IA QC
• Herenschoenen nu J Itj^w

• Hoge hak en bolle neus nu J "•'»«'*'

De zaak waar de klant nog koning is.

DIACONIEHUISSTRAAT 5A — ZANDVOORT.

malse magere ^ ^«
VARKENSLAPPEN kilo 8,98
500 gram 4,98

extra voordelig

VOOR UW HUISDIER _ _ ^
MAGER HART nu kilo 3,99
500 gram 2,25

BOOMSTAMMETJES
gekruld gehakt, gevuld met ham en kaas, A QO
gewicht ± 400 gram per 100 gram w,öW

RÜNDGEHAKT 500 gram 3,98
speciaal

fijne ^ ^^
RIBLAPPEN kilo 9,98
500 gram 5,25

magre dikke ._ _^
RIBLAPPEM kilo 10,78
500 gram 5,75

KALFSBORSTLAPPEN 500 gram 5,48
magere kalfs-

RIBLAPPEN 500 gram 6,98

BSEFSTUK TARTAAR 3 stuks
'

2,49

BIEFLAPPEN spec. 500 gram 8,98

NASI- of BAMIYLEES 250 gram 2,48

FILET AMERIGAIN per bakje 1,49
CERVELAATWORST
GEBR. ROLLADE v. d. buik n^^f kCUZG
BERLINER .£„ 1 10
AM. CORNEDBEEF lOügram 1,19

DIRK VAN DEN BROEK
Burg. Engelbertstraat— Zandvoort

mui^"

Haarlemse Muziekschool
Wilhelminastraat 49 - Haarlem,

Telefoon (023) -319348.

Direkteur: J-Michael Nuyten.

AANMELDING GEOPEND VOOR HET

NIEUWE KURSUSJAAR
— kursus Algemeen Muzikale Vormiijg voorjWpderen van,

de Ie klas basisschool .
'/

— lessen op alle instrumenten en solozang— instrumentale groepslessen voor eerstbegihnenden— speciale kursussen voor theorie/solfège, muziekbegrip,
samenspel, opleiding leden harmonie/fanfare-orkesten
en brassbands, jazz- en lichte muziek

.

Prospektus v/ordt op aanvraag toegezonden.

Spreekuur direkteur volgens afspraak (023-319348).

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02507-71M.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, eelc

voor Icontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn
AxalealMn 11, Beemstedc

Telerooo 023 -»l 61 74

SPECIAAL
PIANO TRAWSPORT

Enorme eorterlng

Diepvriezers en Koelkasten.
Rechtstreeks van tabrlelt

met garantie. BUzonder lage

prtlzen.

Martex Holland B.V., Cou-
dpnhom 32, Haarlem.
Telefoon 023 > 31 53 00.

Te koop:

IICCHTHOUTEN
VISBOOT
3 pk motor + riemen,

lang 3 ni, br. 1.65 m
ƒ 600,—.

Tel, 02507-4490 oï 5297.

fietskieieii?Keu^iio^!
Ontspanning, boodschappen doen,

werk, trimmen of zomaar blokjes

om . . . waarvóór u uw nieuwe fiets

wilt gebruiken is uw zaak.

Maar die flets staat voor u klaar! \

In het programma 1975 van Gazelle

zijn zoveel modellen en uitvoeringen

dat er altijd één voor u bij is.

^«j;^»;oijons. Tweewielerbedrijf VERSTEEGE B.V.
dat u wegfielst HALTESTRAAT 18— TELEFOON 4499

Gaze//e fietsen hebben Vredestein banden

ZOMERTIJD
Bloemen- en piantentijd

ERICABLOEMEN-
MAGAZIJN

GROTE KROCHT 24

ir

ANN0 1908 — TELEFOON 2301

Einm
wonmgbouwyerenrgrng

eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar:

1. De eengezinswoning W. Kloosstraat 1, be-

staande uit: woonkamer - 4 slaapkamers -

douche - zolder. Huu/prijs ƒ 161,40 per
maand.

2. De flatwoning Lorentzstraat 473, bestaande
uit: woonkamer - 3 slaapkamers - douche
en blokverwarming. Huurprijs ƒ 368,80 per
maand.

3. De flatwoning Keesomstraat 373, bestaande
uit: woonkamer - 3 slaapkamers - douche
en blokverwarming. Huurprijs ƒ 333,10 per
maand.

De toewijzing van de woningen geschiedt op
rangnummer. Het bestuur verstrekt een be-
reldverklaring. De beoordeling voor het ver-

krijgen van een woonvergunning berust by
Burgemeester en Wethouders. Het inkomen
van het gezinshoofd is medebepalend l.v.m. de
hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór 1 juli a.s. 19 uur, aan het
. kantoor van de vereniging Noorderstraat 1, on-
der vermelding van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal

eerst donderdag 3 juli a.s. om 2 uur in het
gevelkastje Noorderstraat 1 worden gepubli-
ceerd.

ZOMER = BARBEGUETIJD

Barbecues vanaf I «j»*»*

Pennen, extra lang 4 stuks . . Zj lO

Houtskool 4,00

Briketten OjlO

Aanmaakblokjes ZjöO

J.H.VERMEIJSB.V.
v/Il Kort's IJzerhandel,

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204.

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat 15a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Behangw«rk en wandbekledfng
Botenreparalie en vloercoatings,

iovoring en reparatie van glas, glas in

leed, glasplaten en tliermopane.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

Voor de vele blijken van medeleven en belangstel-

ling ons betoond bij het overlijden van onze lieve

man, vaider, groot- en overgrootvader

CHARLES DONKERVLDET
betuigen wij U onze hartelijke dank.

Zandvoort, juni 1975.

Uit aller naam

:

H. Donkervliet-Oeges

FA.L.BALLEDUX&ZN.

COMPLETE WOKraGINBICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

. BREEDTAFUT, o.a. Hatema. Desso, K.V,T.,
FloestaplJt enz.

DIVANBEDDEN — STAPEIjBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Iiinolenins Krommenie — VUtzeil —
Balatred — Tapiflex — Ueugrafelt tegels.

Alles voor nv woning !

Luxaflex jalonzieën — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

OÖ •>*!9S

Veel mensen, wie de dagen te lang vallerr, klagen er
ovor dat het leven zo kort Is.

Ch. C. Colton (1780-1832)
U Uzouudt het eens kunnen proberen met een horloge,

klok of wekker van

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOFHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bU de Kostverlorenstraat.

Een lang leven kunnen wlJ u niet garanderen, maar u
blijft wel op de hoogte van do Juiste tUd. dankzij zUn

prcclsleuurwerkcn.

Komt u maar eens küken in zUn showroom.

't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met
clectronische apparatuur.

'Wam "^

^ spelmakeris ^
Geen strantfweer? Geen noodi Er zijn in Zandvoort wafa<>

genoegens te over. HetzQ in het Dolfirama, hetzij in Bouwes
Palace. Tracteer u en de uwen bijvoorbeeld eens op een
flitsende, boeiende dolfijnen- en zeeleeuwenshow. Dagslijl»

om 10.30, 12.00; 2.00 en 4.00 u., en bovendien 's dinsdags-,

vrijdags- en zaterdagsavonds om 9.00 u. Of duik anders zelf

eens in het (niet zilte) nat. Vlak naast de deur ligt een over-

dektzwembad, dat elke dag open is van 7.00 - 10.00 u. n.m.
Er is trauwens nog veel méér onder dit ene grote dak van
Botiwes: een sauna, het Panorama Restaurant van Bouwes
Palace, het bowUng-, kegel- en biljartcentrum ... Allemaal

attracties, waar het weer spelmaker isl

tegenover NS-station,
meteen zee van parkeemifmt». /

METSELAAR
heeft nog tijd voor
ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Frangaise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Restaurant La Reine - Patisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEI^OON 2253

Te koop:

ACCOBPEON
Pianoklavier, t.e.a.b.

EENPEBSOONS
LEDIKANTEN
met BEDDEN.
Prijs n.o.t.k.

Telefoon 3S18.

Te koop:
SIMCA 1301 SP.
als nieuw met radio en
achterrultverwarming,
km. stand 37.000, Juli '73.

PrUs ƒ 6.300,—.

Telefoon 02607-5547.

Gevraagd:
SERVEERSTER
Min. leettüd 21 ]r.

Snackbar-Grill Counter,

Bol, Kerkstraat 13.

Telefoon 2045.
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James Hunt zorgde voor Hesketh-stun

Regen stond borg voor
spektakulaire Grand Prix
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ZANDVOORT — 'Geweldigr. Dit is de mooiste dag in mijn leven.'

Lord Alexander Hesketli of Hesketh, de zich Le Fatron noemende
schatrijke Engelse renstalbouder was misschien nog doller van vreug-
de, dan de Britse supporters van James Hunt, die het Hesketh-kamp
in hetj:ennerskwartiér.hadden bezet na de glorieuze triomf van hun
zevenentwintig-jarig race-idool.

Een J,A,M,E,S,H,U,N en een T, zo spel je James Hunt klonk het her-

haaldelijk uit de schorre kelen van de vanuit Engeland naar Zand-
Yoort gekomen race-enthousiasten.

Lauda- (Hnks), Hunt (midden) en Re-
gazzonl kunnen alle' drie lachen na aj-

loop van de Grand Prix van Neder-
land. Hunt, omdat hij zijn eerste Grand
Prix zege heeft behaald en de Ferrari-

rijdersj omdat hun stal de ranglijst

aanvoert in de strijd om het merken-
kampioenschap.

lo, die toch al geen beste dag had, om-
dat lUJ In de pits was aangereden door
Ronnie Peterson en er een gebroken
been aah over hield: 'Toen Hunt binnen
was hebben ook wU NiM vanuit de pits

laten weten, dat iiij moest binnen ko-

men, maar hy heeft het teken genegeerd:
De Ijroodheer van James Hunt genoot
zichtbaar van dit huldebetoon. En het

was ISSaftielük, want in het derde race-

seizoen is heb- het Hesketh-racing einde-

l\ik gelukt om vla„,ijames Hunt een grand
prix-zege te pakken. Daarom ook liet

Le Patron zich gewilfff op de schou-
ders nemen door zUn jeugdige landge-
noten. '

Het bleef echter bU een poging. De-sup-
porters hadden hun krachten duldeUJl?

overschat, toen zt) in hun wilde feest--

roes de zwaarUJvlge lord boven het
Zandvoortse asfalt wilden tillen, ook al

hadden zij wel het goede moment voor
hun poging uitgezocht, omdat de ren-
stalbaas enkele ponden op Zandvoort
moet zUn kwijtgeraakt vanwege de ze-

nuwen die Niki Lauda de lord bezorgde,
door op James Hunt te jagen.

tydens de 'aanpassingsrondjes' kreeg hU
een lekke achterband. De nattigheid
maakte van de grand prix de i-ace voor
de beste gokkers en die beste gokker
bleek James Hunt. James liet niets aan
de afstelling van zUn Wagen doen. HU
koos het zekere voor het onzekere door
op natweerbanden van start te gaan,
maar voor het Ingaan van de zevende
ronde had de Engelsman het al gezien.

Met Jochen Mass was de Hesketh-rijder
de eerste coureur, die sllcks aan de pits

kwam halen. Op dat moment lag Hunt
achter Niki Lauda, Jody Scheckter en
Clay Regazzoni op een vierde plaats.

Voldoende profijt

,,Maar eenmaal op profielloze banden zat
Hunt op razen. Lord Hesketh later: 'Ja-

"mcs heeft die vroege beslissing zelf geno-
men. HU heeft een geweldig uitgekiende

race ' gereden'. Ferrari daarentegen
wachtte nog eens zes ronden, voordat
leider Lauda op slicks werd gezet. Het
karwei duurde evenwel slechts achten-
twintig sekonden, tegenover de zesen-
vijftig sekonden, die de Hesketlistal voor
de routine-klus nodig had, maar Hunt
had uit die zes ronden al voldoende pro-
fijt getrokken om een voorsprong op te

l)ouwen. Een ronde na Lauda stopte
Clay Regazzoni in de pits. Het betekende,
dat Pei'rari in de dertiende ronde de
grand prix van Nederland voor het laatst

had aangevoerd.
Pereari-tcammanager Lucas Montezemo-
Hü vertrouwde waarschijnlijk het weer
nog niet'.

Inhaalrace
Hoe dan ook, het lange aarzelen kwam
de Hesketh-rijder goed van pas. Toen
Lauda na twaalf ronden aan kop gelegen
te hebben andere ^sloffen' ging halen en

binnen 'de halve minuut weer uit de pits

verdween, begon de Oostenrijker vanuit
een derde positie zün inhaalrace. Op dat
moment dachten velen, dat Lauda het
wel zou redden. De race was een half
uur aan de gang..,toen de baan weer ge-
heel droog was en Lauda op de Shadow
van Jean PieiTe Jarier joec.

De Fransman wist echter rondenlang
zUn tweede plaats vast te houden. Maar
in de vierenveertigste van de vijfenze-

ventig te rijden ronden stuurde Lauda
zijn knalrode Ferrari langs de zwarte
Shadow van Jarier." Nog zes sekonden
was Ijauda van de leiderspositie verwij-
derd. Dertien ronden deed de Oostem'ij-
ker erover om het gat tussen hem en
leider Hmit te dichten.

Jarier was Inmiddels van de raceplste

verdwenen. Een ronde nadat hij door
Lauda was gepakt vloog in de Gerlach-
t)ocht de achtervleugel van ziJn Shadow

Spelletje

Toen de storm wat geluwd was In het
Hcsketh-kamp bekende lord Alexander:
'Ik zat bijzonder in mijn rats over Niki
Lauda. Het Is namelijk al eens eerder
gebeurd, dat James door de Oostenrij-
ker In de laatste i'onden werd verrast.
Ik dacht maar vooi'tdurend aan de race
in Engeland toen James zevenentwintig
ronden lang aan de leiding lag. Drie
ronden voor het eind ging Lauda langs
hem en won. Ik dacht dan ook dat Lau-
da een spelletje met James speelde door
steeds zo vlak achter hem te blijven,
maar gelukkig bleek Lauda niet harder
te kuimen.'
Niki Lauda had het spelletje graag ge-
bpeeld, maar op Zandvoort zat het er
gewoon niet in, want zo zei de leider in
het wereldkampioenschap enigszins te-
leurgesteld na afloop: 'Ik heb echt mijn
best gedaan om te wUmen. Het zat er
echter niet In. MUn Ferrari vertoonde
oen lichtelijke oversturhig, waardoor op
sommige stultken de Hesketh gewoon te
.snel was, Natum-lijk speelde ik tegen
het eind van de race met de gedachte
om de sprong naar de leiderspositie te
wagen, maar op dat moment dacht ik,
Waarom zou ik het doen. De zes punten,
die ik met mijn tweede plaats Tjehaal is

beter dan niets en bovendien versterk ik
mijn leiderspositie in het wereldkam-
pioenschap, omdat de konkurrentie ach-
ter me zat'.

Gokkers
Al was iiet voor de vUttigduizend toe-
schouwei-s niet zo leuk, velen menen dat
de regen de grand prix van Nederland
hoeft gered. En men kan in dit opzicht
Wel eens gelijk hebben, want de regen
*as er de oorzaak van, dat de race aan-
trekkelijk, spaimend en sensationeel zou
Verlopen. Toen het tien minuten voor de
start om vUf over twee nog wat spetter-
de kregen de vierentwintig coureurs een
l;wartier de tiJd om wat rondjes te draai-
en en hun wagens op de natte baan at
te laten stellen.

De optimisten beperkten de aanpassing
tot natweerbanden. Voor Wllson Fltti-

Paldi kwam het gunstig uit, dat de start
tot vijf voor drie was uitgesteld, want

: Recette meer dan één miljoen

I KOMPLIMENTEN
I VOOR ZANDVOORT
ZANDVOORT — De vUttigduizend
bezoekers die zondag op het Zand-
voortse circuit aanwezig waren en de
nog eens tienduizend toeschouwers

tijdens de beide trainingsdagen heb-

ben voor een rccord-reccttc gezorgd

van ruim één miljoen gulden.

Geen record was het aantal toe-

schouwers. Twee jaar geleden trok

de Nederlandse Grand Prix vijfenzes-

tig duizend bezoekers, omdat de en-
treegelden toen nog beduidend lager

lagen kwamen de organisatoren in

1973 niet boven een recette van negen
ton. De totale kosten, aie aan de or-

ganisatie van een Nederlandse Grand
Prix vastzitten bedragen circa zeven
ton, zodat de Grand Prix dit jaar een

Johan Bccrcpaot... ultcmtate tevreden

winstgevende zaak Is geweest.
'De Grand Prix Is dit jaar uitstekend
geslaagd. We zijn dan ook uitermate
tevreden' zegt CENAV bv. direkteur
en direkteur van het circuit van
Zandvoort Johan Beerepoot. Maar de
Grand Prix Is niet alleen in finan-
cieel opziclit geslaagd en Johan Bee-
repoot vertelt: Tï konstrukteurs heb-
hen zich bij ons zeer positief uitgela-

ten over de konditle van de baan.
Ook van de zijde van de Grand Prix
Drlvers Association kregen we kom-
pllmentcn en dat doet je uiteraard
goed'.

In het begin van dit jaar werd onder
leiding van Jean Pierre Beltolse de
Zandvoortse racebaan voor het hou-
den van grand prix gekeurd. De ver-
beteringen, die toen werden voorge-
steld werden door de CENAV uitge-
voerd. Johan Beerepoot: 'We hebben
zelfs meer gedaan, dan nodig was,
omdat we geen enkel rlsiko wilden
lopen. Beltolse gaf ons enkele sugges-
ties, hoe we eventueel een nieuwe
Inrit naar de pit konden maken. Met
deze verandering konden we wachten
tot volgend jaar, maar we hebben
hem nog voor de Grand Prix uitge-
voerd en dat stemde uiteraard de
konstrukteurs van de GPDA tot grote
tevredenlield.

Nu de baan er zo goed bU ligt, lioudt
dat automatisch in, dat Zandvoort
ook voor volgend jaar is goedgekeurd?
De CENAV-direkteur: 'Met enkele
kleine veranderingen iiebben we ge-
wacht tot na de Grand Prix. We kun-
nen daar nu rustig aan werken en als

we liet, overigens nog kleine verlang-
lijstje, van Beltolse hebben afge-
werkt, wordt de baan voor een perio-
de van drie jaar goedgekeurd'.

Lord Hesketh ... 'ie mooiste dag in

mijn leven:

H. B.-bonzen dik
tevreden over

Gij8 van Lennep
ZANDVOORT — 'Güs liceft gcwcldiff

gereden, IVe hadden alleen maar mo-
gen hopen op een tiende plaats in zo'n

veld. In één woord geweldig'. Rody
Hoogenboom was uiterst tevreden over

hetgeen Gijs van Lennep gepresteerd

had met de verouderde Knsign van liet

IIoos:enlioom-l<cwakingstcam. 'En wat
Iiectt liet Uoogcnboom-tcam niet een

reklame gehad hier op Zandvoort. Ilct

was meer dan honderd procent' zo ver-

volgde ncerlands enige stnibaas in de
formule 1 raccrU,

De snelle Jonkheer uit Haarlemmer-
llede Hot de loluitlngen tevreden over
zich heen komen. 'Het ging lekker' zei

GiJs, die van mening was, dat een en-
kel sigaartje en een potje bier na deze

mooie prestatie voor een keertje geen
schade konden doen aan zijn konditle.

'Er zat echt niet moor in. dan een
tiende plaats en daarom ben jk bij-

zonder tevreden. Op het rechte eind
liep mijn Ensign twintig kilometer

langzamer dan de twee Ferrari's. Bo-
vendien was de wagen dan weer ovor-

en dan weer onderstuurd'.

Zelfverlrouweii
GiJs heeft tijdens de Nederlandse
Grand Prix bijzonder veel zelfvertrou-

wen gekregen en dat telde waarschijn-

lijk nog meer dan de tiende plaats en
hij zegt: *Ik ben ervan overtuigd, dat
ik de mannen biJ kan houden, als ik

een snellere wagen heb'. En een .snel-

lere wagen is sinds zondag aanwezig
iu de stal van do Hoogenbooms. Een
splinternieuwe En.slgn, die de gebroe-
ders Hoogenboom voor hun rijder Roe-

lof Wunderlnk in Engeland hebben ia-

ten bouwen.
GiJs zou dolgmag de nieuwe Ensign
besturen, maar hiJ weel ooi:, dat Roelof
Wunderlnk tijdens de tcstdagen in En-
geland en de training op het Fran.se

Paul Ricard, waar volgende week zon-
dag de Franse grand prix wordt verre-
den, zo haru als hij kan rond zal gaan,
al is het alloen maar om te bewijzen
dat Roelof zijn crasli met de formule
5000 weer helemaal te boven is.

Twee wagens
Mee naar Frankrijk gaat GiJs zeker,
want zo zegt Rody: 'Het goede rijden

van Gij.s lieell ons doon besluiten voor
de Franse Grand Prix met twee wa-
gens m Ie scliryven. Zoai.s de zaken er

momenteel voor staan zal GJs de ou-
dere Ensign besturen, maar zeker vo-
len we dat nog niet. Roelof is bij ons
de eerste man. maar als mocht blijken

dal GiJs hel bolcr doel dan gaat onze
voorkeur naar Gij.s',

Op de vraag of Gijs Jiet volste vertrou-
wen heeft in de monteurs \ an de Hoo-
genboom-slal. na de twee minuten, die

men nodig liart om banden te wisselen
zegt de jonkheer: 'Ach, zij konden hel
ook niet lielpen. dat het linkervoorwiei
muurvast /al. Er was secii beweging in

de wiclmocr te krijgen en daar ging
lijd in zitten. Overigens maken die

twee minuten op do uitslag nieti. uit.

Voor me eindigde Patrick Dcpailler op
twee ronden voorsprong en die afstand
had ik toch niet meer kunnen over-
bruggen, ook ui had men in een re-

cordtijd mijn banden Bett'is.scld".

Achter Gijs fini.shtcn de Braziliaan
Wllson Flttipaldi, de Zuid-Afrikaan
Scheckter. de Australiër Alan Jones en
de Italiaan.se Lella Lombardi, die ove-
rigens reeds na tien ronden iii haar
March door Niki Lauda weid gedub-
beld.

Gijs van Lennep op weg naar een niet onverdienstelijke tiende plaats.

BBBB
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAFLEIN 27

TELEFOON 4580

Zeven ronden voor het eind jcordt de Lotus van Ronnie Peterson door een haan-
commissaris naar de kant geduwd. Wegens mechanische storing moest de onge-
lukkige Zweed ajhaken.

met het gevolg dat de ongelukkige
Fransman In de liekken eindigde. Van-
af de zevenenvijftigste ronde volgde
Lauda voortdurend Hunt in zijn kiel-

zog.

Op dat moment gaven zeer weinigen de

Hesketh-riJder nog een kans op de over-
wiiuiing. Immers, Lauda is een zeer uit-

gekookte rijder en hiJ zou ongetwijfeld
op het laatst toeslaan. Maar er gebeurde
niets. James Hunt draalde feilloos stu-

rend ziJn rondjes en toonde zijn grote

klasse. Hij en Lauda maakten van de
grand prix de spannendste formule 1

kraclitmeting op Zandvoort sinds tijden.

Achter dit tweetal volgde op veertig se-

konden Jody Scheckter in zijn Tyrrell

Ford en In vierde positie Clay Regaz-
zoni. Acht ronden voor het einde blies

Scheckter zUn motor op, terwijl een
ronde later Romiie Peterson ziJn vijfde

positie moest prijsgeven wegens mecha-
nische storing aan zijn Lotus. Op het
moment, dat Hunt over de finish schoot
lagen alleen nog Lauda en Regazzoni in

dezelfde ronde.

De uitslag: van de grote prijs van Neder-
land is: 1 James Hunt (Gr. B.) met Hes-
keth 308; 2 Niki Lauda (Oost.) met Fer-
rari 312 T; 3 Clay Regazzoni (Zw.) met
Ferrari 312 T; 4 Carlos Reuteman (Arg.)

met Martini Brabham BT 44 op 1 ronde;
5 Carlos Pace (Braz.) met Martini Brab-
liam op 1 ronde; 6 Tom Pryce (Gr. B.)

met UOP Shadow op 1 ronde; 7 Tony
Brise (Gr. B.) met Embassy HiU op 1

ronde; 8 Mark Donohue (USA) met
Penske op 1 ronde; 9 Patrick Depailler
(Fra.) met Tyrrell Ford op 2 ronden;
10 Gijs van Lennep (NL) met Ensign op
4 ronden.

Stand wercidkampiocnscliap. 1 Niki Lau-
da 38 pnt; 2 Carlos Reutemaim 25 pnt;
3 Emerson Flttipaldi 21 pnt; 4 Carlos

Pace 18 pnt; 5 James Hunt en Clay Re-
gazzoni beiden 16 pnt; 7 Jody Scheckter
15 pnt; 8 Patrick Depailler 11 pnt; 9

Jochen Mass 10,5 pnt; 10 Jacky Ickx,
Ronnie Peterson en Mario Andretli 3

pnt.

Uitslagen bUprogramma: Renaut 5: 1

Gianfranco Riccl (It.) ; 2 'Baronio' (II.)

;

3 Ton Meyllnk (NL). Tocrwagens groep
2 tot 1000 cc: 1 Hans Kok met Hlllmann
Imp; 2 Slep de Jong met .Sunbeam Imp.
Tot 1150 cc: 1 Hans v. d. Beek met Sim-
ca 1000 R; 2 Rob Ki-ijnen met 1000 R.
Tot 1300 cc: 1 Han Tjan met Datsun
1200 coupé; 2 Henri van Oorschot met
NSU Spiess 1200 TT. Boven 1300 cc: 1

Ron Kluit met Ford Capri; 2 Rob Sio-
temaker met PovbcVic Caneva RSR.

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

Promotie-

wedstrijden

Tennisclub

Zandvoort
ZANDVOORT — Zaterdag en zondag
kon de tennisclub Zandvoort wederom
de kampiocnsvlag hijsen. Het 4-4 gelijk-

spel van Zandvoort 2 tegen Thor RW 2

was zaterdag voldoende voor het kam-
pioenschap, Icrn-Ajl :.ondag het derde
tcain kampioen werd via de 6-2 over-
winning op Joy Mo:iaick 6.

Zondag speelde Zandvoort 2 een promo-
tiewedstrijd. De ontmoeting mei Oranje
Nassau werd mot 5-2 gewonnen zodat hel
team promoveert naar de overgangs-
klas.se A.
Zondag spelen het eerste, derde en vijfde

team promotiewedstrijden. Voor promo-
tie naar de eerste klas moet Zandvoort 1

in Voorburg aantreden togen Lecuwcn-
burg 2.

Roomburg of Bilthoven is voor Zand-
voort 3 do laatste hindernis naar de
tweede klas, terwijl Zandvoort 5 m do
dorde kla.sse kan komen als in Amers-
foort wordt gewonnen van Flclille 2

Kleding ruilen

in wereldwinkel
ZANDVOORT — Zaterdag houdt de Wc-
reldwinkol aan de Kleine Krocht no. :i

van 1] tol 18 uur eon klouin^ruildag. De
bedoeling hiervan is om goede godraRon
kleding weg te halen en -/o mogelijk

liiorvoor andere kleding in de plauts te

leggen. Op hel osenbiik boscliikt de we-
reldwinkel over een voorraad las.scn.

broeken, kinderkleding en lappen.
Momenteel hangt in de expositieruimte
van de weroldwinkel tekenwerk van kin-
deren van do Iwecde klas van de Hannie
Schaftscliool. Via maandelijkse Icntoon-
stellingen wii men een ieder de grlepeii-

heid geven, foto's, lekenineen, schilder-

werk en andere kunstwerken Ie expose-
ren.

Zij die gebruik willen maken van de len-
loonstellinE,sruimle kunnen zicli m ver-
binding .stellen met Yvon Schoorl. tele-

foon 3344 of met de wereldwinkel aan do
Kleine Krocht 3.

Twintig ronden lang had James Hunt u.e rode Ferrari van Lauda, in de spiegels van z'n Hesketh. Hij wist het zo ie houden.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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GEWEIOIGEKEUS
Uitheemse specialiteiten

w uit vele landen!
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DêPOSITAIRE MARBERT
Drog. BODWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

ÏSIUNI
RnMENIDRAMIKH

CYNAR
TEQUILLA
SLIVPVICE
SAKE

enOeUu»Usteprti»mi

J2«s- a95
JMjtB" 18.95
Xhoa- 14,95
-»«« 10.95

SAMBUMjpl
I

uit Italië Jl6acr

STREGA
CALISAY
CALVADOS

-«fcar 16.95
..M^r 15.95
JftW 15.95

!i.U>J 'Jil QUZO^
gneksevolksdrank

MandarineNapolsonjMS-is 95
CORDIAL MÉD0Cjs.w^15 95
VIEILLECURE J^isM

1IK0R43.
echteSpaanse Hkeur

t^ ^ ' H:
W^'hfliH*'

^ml

PERNOD .M*^ 13 Qc
mCARD-PASTIS^Ï mI •
AkCa5I{!^ JtS^ 17.91 •AKVAVIT i^.mg' IS QR A.
BENEDICTINE jSSJI ^"

*^'<^ji^

^GiGE^

iCHOTSE

WHISKY ^,
NISHLANDER
5 JAAR OUD - EXTRA ZACHT
alc. 40 °fo - inh. 0.75 Itr.

.•-^.
Jl

m •••

hitt

NAC
te 0^

s."X

F
<:<.'"',<

Mer

f»lM
5«.l»np0m

GQSNAG
JosephSuyl
'n voortreffelijke L

drie-sterren cognac!.j6s9S'|

JAGEN77
de
beroemde
kruiden-
likeur

Een voortreffelijke

kruidendrank uit de edelste

grondstoffen bereid, die

het wat kwaliteit en smaak
betreft kan opnemen tegen

elk ander Duits kwaliteits-

produkt!
J4=95'

UNIEKE

'KWALITEITSGARANTIE'

Probeer elk artikel, bevalt het
u niet, smaken verschillen nu
eenmaal, dan krijgt u onmiddel-

lijk uw geld terug

(ook al is de fles

half leeg!).

EIGENMERKENVAN
VOORTREFFELIJKE

KWALITEIT!

SANTEMA
BEERENBURG 33^ 195

JOHAN DE WITT
CITROEN JENEVER no^TS^I

Gl LDEMEESTER extra zacht i

JONGE JENEVER is^r^l
|95

DEWERELDBEROEMDE

ECGEBSUKEUREN
keuze uit6 smaken
normaalJSJB'
bij ons: AOST"

dezeweeki8."
JOHAN DE WITT hele liter Mq.
JONGE JENEVER ju^Or
JOHAN DE WITT dubbele i

GRAANJENEVER is-erl
145

JOHAN DE WITTJUHAN DE Wl I I M.» '

BESSENJENEVER ii}.3(r D.

GILDEMEESTER

VIEUX extra zacht jScTS" Bt
95.

Zoek uit:
ENORM GUSASSORTIMENT

PORT/SHERRYGLAS 75
BIERGLAS OP VOET 99
STAPEL BIERGLAS 55
WUNCANNETTE 99
LUXEBIERSCHWENKER 2.95
IJONGDRINKGLAS v.a. 55
Oud-Hollands
BORRELGLAS 4 voor 3.95

i

SUPERSLUTERUEN

EN BROEK
WEIN- I
HEBER :

Neem meel
ORIGINEEL KADO:

C/
mmmmmmmm NIEUW!

AMSTERDAM, Liinbaansgrscht 33/ Bos en Lommerwes 1 (bijde

Haarlemmerweg) / Martmi van GeHenstraat 47 (Osdorp, achter onze
supermarkt) / Plein 40 45 nr. 3 / winkelcentrum Delflandplein 182
Kamperfoelicweg 13 - ZWANENBURG, Dennenlaan 17 —
HOOFDDORP, Graftermeerstraat 28 (MOBY DICK MULTIMARKTI

ZANDVOORT, Burg.
Engelbertsstraat 21,
bil onze supermarkt
AMSTERDAM-NOORD,
Motorkade 10 (bij de
Meeuwenlaan)

erna
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, (dus lekkerider.

En zeer voorcJelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

KALFSLEYERWORST
i ac

100 gram 1,15 NU 100 gram 1,05 »!f"v

BELEGEN GOUDSE KAAS qi^A
500 gram 3,9ü NU 500 gram 5.«0 0,0Ü

BOEREN GERVELAATWORST -t qc
per stuk 2,15 NU per stuk 1,95 lyS^

HEMJ^
NU OOK ZONDAGS GEOPEND!

CENTRALE VERWARMING
\ Technisch Installatie bureau

:adiator
ROEHESTEIN

Ampèrestraat 2/lioek Kamerllngh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedlpl. instaU. - Erk. A.C.I. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

tlADIATOR
IROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

Al 'ns op onze kleurenmolen ge-

keken? Naar een zee van kleuren in

hoogglans of zijdeglans.

Of de geweldige Acryllatex?

UW VALSPAR DEALER

KEUR VERF
Paradijsweg 2. Telefoon 5602.

Z/VNDVOORTSE
DITV/VABTVEBENIGtNG
BeerafeniB . Crematie

Tnuuport

Keesomstraat 6L Tel. S351
Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

Groot en Itleio vinden
VAN DEB WERFPa

brood FUN !

Gasthuisplein 3. Tel. 2129

BBBANGEB
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
BUderdUkstr. S. Tel. 3798.

G. KOL
Schuitengat tlat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Anto • Brand - Leven

EELTINK*S

SOUVENIERSHUIS
Elg. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltink.

Speeltoed - Wenskaarten
Strandartikelen > Stabo-

banen.
Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

Te huur in Bosas (Costa

Brava)
5 PERS. BUNGALOW
(bU zandstrand).
Uitzicht op zee.

Nog vrtj na 16 augustus.

Telefoon 02507-4724.

Particulier vraagt
HUIS TE KOOP.
Ca. ƒ 125.000,—.

Zonder makelaax.
Br. ond. nr. 567.bur.

van dit blad.

Nu Tolop Zomercoupons
vanaf ƒ 2,50 p. m.'

Stoffenhuls BROMET,
Vinkenstraat 30.

Geopend ma., di., vrijdag

van 10-12 uur en 2-4 uur.

Aangeboden:
GRASMAAIMACHINE
/-SO,—

.

ifeléïoon 2661.

GevfÉSlÈ&.
MElSJflfe--.., -.

vanaf IBTKS^.t^s
vakantdehulp. t »• ~

Cafetaria 't Plein, ~ '

^^ ,
Badhuisplein 3, ZandvofiriUi.f,

Onze één-jarige rode kater

is ai een week weg, wie
heeft hem gevonden?
Roepnaam; Pinokklo.
Fahrenheitstraat 42,

Zandvoort. Tel. 5233.

KONTAKTLENZEN

Ook voor u heeft Kontaktlons
instituut Looman passende
lenzen in voorraad zowel de
conventionele harde ats de
comfortabele zachte lenzen

Vraag gratis inlichtingen en
folder of maak direkt uw af-

spraak Gratis proefperiode

LOOMAN
Halteslröat 5, Zandvoon,

02507-21 74

GeiTaagd:
ADMINISTRATIEVE
KRACHT
voor de maanden Juli en
augustus.
Werktijden in overleg te

regelen.

Sollicitaties telefoon 3046
Zandvoort. -

Gevraagd:
TOILETJUFFROUW

Strandpaviljoen 2a.

Tel, 02507-4490 of 5297.

zonneklaar
Onze kollektie zonnebrillen is afgestemd op een zonnige zomer.
Wat ons betreft kunt U de zon uiterst modieus én goed voorbereid

tegemoet zien. Vandaag nog.

een kollektie die gezien mag worden

A. G. SLINGER, OPTICIEN
Grote Krocht 20a, Zandvoort.

Telefoon 4395.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging UiA.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie
Baarlem, WKte Heerenstraat 20 — Tel. 31 37 53 - 31 04 57

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.
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VAN 1965 AF HOOFD VAN DE MARIASCHOOL

Van Gêmertnam na43jaar
afscheid van het onderwijs
ZANDVOORT— Op de dag, dat de heer
IV. van Gemert vüfenveertlg jaar gele-

den zün ondenvUzersdipIoma in ont-
vangst nam, werd dinsdagmiddag in

verenigingsgebouw 'De Krocht' afscheid
van hem genomen, tijdens een 'Officiële

receptie het voormalig hoofd van de Ma-
riaschool aangeboden door de Stichting
Katholielc Onder^vijs Zandvoort.
Op 1 januari werd de heer W. van Ge-
mert gepensioneerd, na van 1958 af aan
de Mariaschool als onderwijzer verbon-
den te zijn geweest. In 1965 werd de uit

Njymegen afkomstige onderwijzer hoofd
van de Mariaschool.
Het lag aanvankeiyk in de bedoeling het
afscheid te doen plaatsvinden in het
nieuwe sclioolgebouw, maar aangezien,
men pas in het najaar de nieuwe schoo]
iKiii betrekken, werd de waardering voor
het werk van de hoofdonderwüzer aan
het eind van dit schooljaar tot uitdruk-
king gebracht.
Dat de Van Gemert een geliefd onder-
wijzer was, kwam niet alleen tot uiting
tUdens de receptie, maar tevens tijdens
het afscheidsfeest, dat in de avonduren
werd gehouden op de speelplaats van
het nieuwe schoolgebouw, waar vele leer-
lingen en ouders van leerlingen waren
samengekomen.
Tijdens deze feestavond verrichtte de
scheidende onderwijzer zijn laatste offi-
ciële daad voor de Mariaschool door de
einddiploma's uit te reiken aan de zes-
de-klassers. Tevens nam mevrouw Duin-
hoven van den Donk op deze avond af-
scheid van de school. De onderwijzeres
verhuist naar Warmond.

Lof
Niets dan waarderende woorden klonken
dinsdagmiddag tydens de receptie door
de zaal van 'De Krocht'. Niets dan lof
voor de onderwijzer, die in 1958 vanuit
het zuiden naar Zandvoort kwam, omdat
hij hier een huls kon ki-ygen. In Nijme-
gen werd zijn woonhuis tot bedi-ijfspand
verklaard en toen wilde de heer Van Ge-
mert wel oi'£ral-in.het land naar toe, als
er maar een huis aan zijn baan vast zat.
Het wercfj^andvoort en dinsdag werd
duidelijk, 'dat Zandvoort dankbaar was.
Voor de kom.st van de heer Van Gemert.
Na welkomstwoorden door het tegen-
woordige hoofd van de Mariaschool de
heer Nelissen, nam de Inspekteui- van
het lager onderwijs de heer Verbaan het
woord. De heer Verbaan typeerde de on-
derwijzer als een man, die de indruk
heeft dat hij zichzelf een vier geeft, als
hij een leerling een vier moet geven.
Vijfenveertig onderwijsjaren vond de
heer Verbaan een stuk werk, dat de aan-
dacht verdient om te memoreren. 'In
vijfenveertig jaar bent u zo nauw be-
trokken geweest bü de opvoeding van
het kind, dat ik u als onderwijzer min of
meer gezien heb als een lid van elk ge-
zin, waarvan-.u een kind in de klas had.

'

U hebt intensief goed werk gedaan', al-
dus de Inspekteur van het lager onder-
wijs.

Pastoor Kaandorp voerde namens het
schoolbestuur liet woord. Het werden
dankwoorden, want de pastoor was erg
bli) dat hü de heer Van Gemert in zijn
leven heeft mogen ontmoeten. 'U was
een gelovig, eerlijk en open mens en ik
vind het bijzonder prettigïa
vind het bijzonder pleaierig een man als
Van Gemert binnen de parocliiegemeen-
schap te hebben', aldus pastoor Kaan-
dorp, die in de loop der jaren een vriend
is geworden van de Van Gemerts.
Pastoor Kaandorp excuseerde zijn voor-
ganger Cleophas, die wegen ziekte niet
aanwezig kon zijn en pastoor Kaandorp
zUn dank liet overbrengen.

Kandelaar
Mr. Van den Hout overKandigde als
voorzitter van het schoolbestuur de heer
Van Gemert een kandelaar, na d'e vele
aanwezigen verteld te hebben, dat ieder-
een bliJ was, dat de komblnatle Van Ge-"
mert-Mariaschool had bestaan. 'U toon-
de veel liefde in uw werk en u houdt erg
veel van kinderen, hetgeen nu nog tot
uiting komt als u voor Sint Nlcolaas
speelt'.

De heer G. Loogman dankte namens al-
le hoofden van Zandvoortse basisscho-
len de heer Van Gemert voor de fijne
en prettige samenwerking, terwijl de
heer J. Bellen het dankwoord van de
kollega's overbracht. 'Als hoofd was u
voor ons veel meer koUega, dan een
ki-achtlge leider. U wilde voor ons geen
krachtige leider zijn en ik heb sterk de
Indruk, dat dat iets te maken had met
de leden van het onderwijzersteam; Er
heerste onderling altijd een fijne sfeer
en daar zijn we u erg erkentelijk voor.
Dienstbaarheid en eenvoud zijn uw ken-
merken. U bent een fijne kollega ge-
weest', aldus de heer Beliën, die namens
zijn kollega's een cadeau aanbood.

Mr, V, d. Hout overhandigt de scheiden-
de hoofdonderwijzer Van Gemert de
kandelaar.

N.H. Pliilliarmoniscli

orkest in Herv. kerk
ZANDVOORT — In het kader van de
traditionele zomoreonccrten voor bad-
gasten en Inwoners zal liet Noord-Hol-
lands PhilhannonLsch Orkest op don-
derdagavond. 3 juli een gevai-ieerd pro-
gramma brengen in de Nederlands Her-
vormde Kerk te Zandvoort. Dirigent is

André Vandernoot.

Als solist zal optreden de bekende Ame-
rikaanse hoornist Ronald Applegate, die
een vertolking zal geven van het hoorn-
concert no. 3 in Es gr. t. KV 447 van
Wolfgang Aniadeas Mozart.

Van dezelfde componist zal bovendien
liet Divertlmento no. 11 in D. gr. t. KV
251 worden uitgevoerd, terwijl voorts op
liet programma staat de Symfonie no.
8 in F gr. t. opus 93 van Ludwig van
Beelhoven.

De aanvang is bepaald op 20.30 uur.

Kaarten k ƒ5,— p.p. zijn verki'iJEbaar

aan het kantoor van het VVV, Raad-
huisplein ert 's avonds aan de kerk.

Van het gemeentebestuur waren aanwe-
zig burgemeester A. Nawijn en de wet-
houders Aukema en Attema. Burgemees-
ter Nawijn dankte de heer Van Gemert
voor de inspanning en inzet die hy in
zijn werk heeft gegeven in bet belang
van zovele Zandvoortse kinderen. Ook
betrok de heer Nawijn mevrouw Van Ge-
mert in ziJn huldebetoon met de woor-
den: 'WiJ voelen ons als man wel sterk,

maar zonder de hulp van onze vrouwen
zijn wij niet zo heel erg mans'. Burge-
meester NawiJn deed zijn waarderende
woorden vergezeld gaan van een ge-
schenk onder couvert.
In ziJn dankwoord dankte de heer Van
Gemert alle sprekers en zijn kollega's in
het bijzonder voor de prettige samenwer-
king.

Raad bijeen
ZANDVOORT — Dinsdagavond om acht
uur komt de Zandvoortse gemeenteraad
in openbare vergadering büeen op het
raadhuis. Op de agenda staan de vol-
gende punten:

Onderwijsaangelegenheden : a. Aanschaf-
fing nieuwe methode voor het vak lezen
ten behoeve van de Di-. Albert Plesman-
Echool. b. Verlening van een krediet voor
het slopen enz. noodgebouw Mr. G. J.

van Heuven Goedhartschool (oio) en het
verlenen van medewerking ex. artikel 72
lo-wet 1920 voor uitbreiding Beatrix-
school (bijz. lo).

Grondtransakties:. a. Verkoop grond ten
behoeve van bouw transfonnator-statlon.
b. Verkoop gi-ond in het gebied voor am-
bachtelijke bedrijven, o. Aankoop en ge-
deeltelijke doorverkoop van het perceel
Achterom 4. d. Verkoop kavel D in de
Noordbuurt.

Bestemmingsplannen: a. Vaststelling be-
stemmingsplan 'Oranjestraat-Hogeweg'.
b. Vaststelling bestemmingsplan 'Sport-
complex-Kennemerweg'.

Noodverlichting politiebureau. Straat-
naamgeving bestemmingsplan Celsius-
straat-Linnaeusstraat. Maken van een
balkon aan de woning Kostverloren-
straat. Verbetering dienstwoning Tolweg
10. Bekrachtiging huui-verhogingen per
1 april 1974. Preadvies over verzoek van
de heer H. G. Sikkens om informatie
over de hoogte van de 38 woningen aan
de Lijsterstraat. Struktuur toekomstige
drinkwatervooralening. Garantie geld-
lening schooladvies- en begeleidings-
dienst. Aangaan vaste geldlening met
NV Bank voor Nederlandse Gemeenten.
Advies van de kommissie voor be-
roepschriften inzake beroepschrift NV
'Interbel'. Rondvraag.

Herijineringeii aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD

Salon Willemien gaal uil Zandvsort verdwijnen en

zich vesligen in Heemstede onder de naam:

INSTITUUT

„DELEEUWENHORN"
%^W::'iit Raadhuisplein 5, HEEMSTEDE.

Schoonlieidsbeliandeling Onderwaterdruicstraalmassage
^3una Sportmassage N.S.F

Dit instituut zal op maandag SO juni a.s. door de 3-voudig
wereldicampioen Formule I

Jackie Stewart
geopend worden.

Open House van 4 tot 9 uur n.m.

Lancaster medewerkers zijn ter gelegenlieid van de
opening van „INSTITUUT DE LEEUWENHORN" aanwezig om

u te adviseren.
Telefonische afspraken of inlichtingen van 9 tot 12 uur v.rm.

(telefoon 023-284545).

Willemien Diesbergen-van Leeuwen _ Sfan Diesbergen

**.t i^sj

Vroegere bezeUingslijdeii

Het Icck mU goed, ter afwisseling in de
serie artikelen over de laatste bezettings-

tijd ook eens even ie herinneren aan
vroegere bezettingsjaren toen het oude
vissersdorp Zandvoort veel te lijden had.
Ik denk dan aan de Spaanse overheer-
sing die aan Zandvoort ook niet onop-
gemerkt voorbij ging.

Want we moeten nu echt niet denken

„De lichtstad

heet Parijs

omdat Napoleon

geen fiets had"
ZANDVOORT — Onze plaatsgenoten A.

Furth en R. A. Kattou-v hebben respek-
tlevelijk de veertiende en zevenentwin-
tigste prijs gewonnen in de door cycles

Peugeot Nederland bv gehouden natio-

nale slagzlnnenwedstrijd. Maandag zul-

len de twee Zandvoorters. die hun wed-
strijdformuUer hadden ingeleverd bU d»
plaatselijke Peugeotagent Rijwielhandel
Versteege In de Haltestraat, elk een flets

op het Pe'Jgeotkompleks te Veenendaal
uit handen van Pefer Knegljens in ont-
vangst nemen. De prijzen zullen symbo-
lisch worden overhandigd. De prijswin-
naars kunnen binnenkort hun fietsen af-

halen bij rijvlclhandel Versteege,
De hcofdprijs, oen safarireis ging naar
G. Klepper uit Hengelo met de slagzin:

Had Napoleon een flets bezeten dan had
Parijs Peugeot gehelen.

Geslaagd
ZANDVOORT — De volgende leerlin-

gen van de Wim Gertenbachschool voor
MAVO slaagden voor het mavo-4 di-

ploma; Thea Alders, Marian van den
Bergh, Jacquelino van den Bos, Joop
Boukes, Renée Coops, Marjan Daams,
Ruud Dcar, Johnn Derr, Cees Jan Dlc-
peveen. Hugo Eggerdhig, Jan Enderman,
Carole Hulsebos, Anne Marijke de Jong,
Yvonne Kerkman, Mirjam de Léon,
Harmke Leijenhorst, Jan van Limbeek,
Carrcen van der Meer, Rob Mourlk, In-
grld Munl°r, Erik van der Mije. Mnrtln
van der MiJc, Harry Opheikcns, Loudi
de Oude, Connie Paap Ronald Paap,
Yvonne Schievink. Marjon Scholtz, Wim
van Soollngen, Evcrt Spoekler, Anneke
de Valk, Peter Wijnands, Marlt Zwem-
mer, Marjan Zwemmer.

dat in de bezettingsjaren 1940-'45 alle

ellende van eeuwen werd opgehoopt.
Ook onze voorouders hebben vele perio-
den van bittere ellende gekend en daar-
onder viel ook het oude. arme vissers-

dorp Zandvoort. Wc kunnen ons dat nog
maar moeilijk voorstellen, doch het on-
derstaande moee u daarvan een kleine
indruk geven.

Het oude dorp Zandvoort, soals een te-

kenaar dit omstreeks de middclccwoen
zag vanaf een duin nabij het vroegere
Oranje-hotel.

Spaanse ovcrheersiiie
Hoewel over de Spaanse tijd niet zo heel
veel meer bekend is wat Zandvoort be-
treft, valt uit verschillende oude ge-
schiedkundige stukken toch wel met ze-
kerheid op te maken dal ook ons dorp
heel veel van do Spaanse bezetting te
lijden heeft gehad. De tachtigjarige oor-
log liet ook hier ziJn sporen na.
Zo Is bijvoorbeeld bekend dat in hel be-
gin van de 80-jarige oorlog Zandvoort
het toneel werd van een wave veldslag,
waarbij het doip voor een groot deel
door brandstichting werd vernield. Het
voorval speelde zich af na de val van
Enkhuizen en vóór het vertrek van Alva,
dus In 't begin van ISIS, nu ruim vier-
honderd Jaar geleden. Het is waarschijn-
lijk, dat bü deze brandstichting ook een
deel van onze oude Hervormde kerk het
kind van de rekening werd.
Uit kronieken van Spaanse soldalen
Wijkt, dat kaptein Don Rodrigo Zapato
door de bevelhebber van Den Haag word
uitgezonden om In Amsterdam koren en
kruit te halen. Na een moeilijke tocht
over. land keerde hij langs het strand te-
rug, daar hü terecht vreesde te land op
sterke tegenstand te zullen stuiten en
dat de bruggen vernield zouden zijn.

Wü lezen dan verder: 'Langs het strand
voortmarcherend, kwam hü bü het dorp
Zandvoort, waar hiJ zün mannen na do
lange mars logies wilde geven om hen
weer wat op hun verhaal te brengen,
terwül ook de paarden voor de karren
hoognodig rust behoefden. Hü zond vier

ruiters vooruit om de Inwoners van het
dorp gemst te stellen en hun te laten
weten dat degenen, die de wapens niet

opnamen tegen de soldaten van de ko-
ning, geen leed zou geschieden. Zü zou-
den integendeel goed behandeld wor-
den. Maar kapitein Zapato wist toen nog
niet, dat het dorp zo goed als geheel
verlaten was door de bewoners en dat
Nederlandse soldaten ten getale van 000
man Zandvoort bezet hadden. Deze be-
zetting Het de vier ruiters tot vlak bü
het dorp naderen. Zü hadden een bol-
werk gemaakt met twaalf stukken ge-
schut en schoten deze kanonnen af, toen
zü de mannen hoorden aankomen. Het
was reeds donker en zü meenden — af-
gaande op het geluid — dat het aantal
ruiters veel groter was.
Don Rodrigo liet daarop al hel meege-
voerde in de duinen in veiligheid bren-
gen en zond, toen hü eindelük de vüand
In het oog kreeg, een vaandrig met 20
soldaten op verkenning uit om te zien.

hoe de Ingang van het dorp w.is gebar-
ricadeerd en hoe groot de bezetting was.
Deze vooruileeschoven verkennlngs-

troep ontdekte een onverstrekto toegang
en daarlangs viel men de bezetting aan,
die weinig weerstand kon bieden omdat
de Spanjaarden veel beter bewapend
waren.
Don Rodrigo vervolgde iien en liet het
dorp volledig ontruimen, terwül het bol-
werk werd vernield. Tachtig man sabel-
den zü neer en maakten daavbü een
vaandel buit. Er was verder grcn levende
ziel meer te bekennen in heel Zandvoort.
Degenen, die er nog waren geweest, wa-
ren de duinen ingeviuclit. Evenmin von-
den de Spanjaarden voedsel, want alles

bleek te zün meegenomen. Zü over-
nachtte:! daarna in Zandvoort en gingen
de volgende dag verder langs het strand
naar Den Haag, doch uit wraak, omdat
men hen deze tegens'ng had bereid,
werd vóór het vertrek hel doi'p voor een
groot deel in brand gestoken, waarbü
veel hulzen en gebouwen werden ver-
nield.'

Uit rilt dramatische verhaal blükt wel,

hoe gespannen de toestand was en hoe-
zeer ook Zandvoort van de voortduren-
de oorlogstoestand te HJden had. Er Is

alle grond voor do veronderstelling, dat
bü deze brandstichting uit wraak, ook de
Hervormde kerk inklusicf de toren wer-
den verwoest. Bügaandc tekening, die
wü i:i oude kronieken vonden, toont aan,

wat er van een gedeelte van Zandvoorts
oude dovpskcrk overbleef.

Daarnaast slaat hel echter wèl vast, dat
de eerste predikant reeds In 1586 in deze
kerk zün intrede deed. Deze moot dus
toen. althans gedceltelük. alweer her-
steld zün geweest. Die eerste predikant
was ene Joh. Marcus. die in Zandvoort
stond van 1586 lot 1611. Hü werd opge-
volgd door dominee J. H. Trolllnus van
1012 tol 1622. Hü was als predikant ont-
slagen te Wormer en na zün ambtspe-
riode In Zandvoort vertrok hü als vlool-

predlkant.

Merkwaardige proef
Het is misschien wel leuk, hier tevens
te vermelden, dat een familielid van
laatstgenoemde predikant in Zandvoort
merkwaardige scheikundige proeven
heeft gedaan en daarover een boekje
schreef onder de titel: 'De Nederlandse
sleutel van 't secreet der philosophie.'

Daarin wees Iiü reeds op de wet van het
behoud der elementen. De proef, waaruit
deze wet werd afgeleid, wordt dan als

volgt beschreven: 'Indien ghij oock den
mercurlum met sulpher en zout armo-
nlaci sublimeert, verandert dat In een
root poeder ende dit poeder, dan weder
ghebrandt, komt weder die mercurlus.
sonder verlies In glicwicht.'

Onder deze regels slaat: Sandvoort, den
4 January 1613.

(Wordt vervolgd»
KUYPER SR.

Met oog en oor

de badplaats door
Naak I,strand
Zo is liet er dan locli cinclciijk van
gekomen: Zandvoort krijst 2500 me-
ter strand iii de zuid, waar .je in je

blote ticsclcmic mag ronUdiirlclcn.

'Ieder z'n meug.' zei de boer en hü at

aardappelen met een hooivork, 't

Ging nog al vlot. maandagavond tü-

dens de rniulsvergadering. Met 9 te-

gen 4 steranien en 4 afwezige raads-

leden ging hel voorstel er na een uur

praten door. Er zün mensen In ons

dorp. die er zó bly mee zün, dat ze.

wpnneer binnenkort alle voorzienin-

gen zullen zyn getroffen, er een offi-

ciële opening aan willen verbinden.

Ze zouden willen dat Sociëteit Duy-
sterglia.st. eventueel vergezeld van be-

stuursleden van carnavalsverenigin-

gen, voorafgegaan door hot gezel-

schap 'De Kwalletrappers. met hoge

hoeden op en deftig in liet zwart een

lint zouden gaan doorknippen, dal de

toegang lot dit slrandgedeelle lot dan

toe zou afsluiten. Ik vind het nog zo'n

gek idee niet. Misschien iels voor Edo
van Tetterode om liet nader uit te

werken? In elk geval vind ik het zo'n

belangrük gebeuren voor Zandvoort,

dat een klein beetje feest er toch wel

aan verbonden mag worden onder liet

motto: 'Hoe gekker hoe mooier.' 't Is

te hopen voor de zon-aanbidders in

hun blootje, dat er voorlopig elke dag
zon is, maar dat laatste willen we al-

lemaal wel. Op het 'textielstrand' net

zo goed, om van de strandpachlers

nog maar niet eens te praten.

Duiiiwaudelaars

Niet minder dan zestig duinwandc-
laars licbben zich zaterdagmorgen om
zes uur gemeld voor de duinwande-
ling door de Amsterdamse waterlei-

dingduinen, die ' plaats had onder
auspiciën van de Koninklijke Maat-
schappij voor tuinbouw en plantkun-

de en geleid werd door de duincxpcrls

Jan van Ilonscliooten en Jan War-
merdam.

Onder hen bevonden zich ook de di-

rekteur van de Mariastichting in

Haarlem met zyn echtgenote en een
hoofdverpleegster van deze inrich-

ting. Wat heeft men genoten van de-

ze tocht, die drie uur in beslag nam,
mede dank zü het prachtige weer.

Men heeft enkele reeen gezien, veel

hazen, konünen en fazanten. Wat de

laatsten betreft, maakte grote indruk

het fazantennest met daarop een fa-

zantenhen met jongen. Men heeft er

met z'n allen omheen gestaan, maar
de vogel bleef rustig zitten. Het is

met deze dieren zó, dat ze wèl weg-
vliegen, wanneer ze eieren hebben,

docli wanneer de jongen er ceiuiiaal

zün. is de fazant met geen stok van
z'n nest weg te krügen.
Maar. de,hen zal zich wel opgelucht

hebben gevoeld, toen het grote gezel-

.schap zün tocht had vervolgd. Waar
men ook hüzonder van genoten heeft

was van de wilde orchideeën, die

thans In volle bloei staan en de zwaar
bloeiende seringen, die als grote boe-

ketten het prachtige landschap .sie-

ren. Ook de fuut met z'n kostelüke

zang en de leeuwerik hadden grote

belangstelling. Trouwens, het is alle-

maal even mooi, wat men thans In

onze duinen ziet, jammer dat zo wei-

nig mensen nog maar weten, dat zó-

veel natuurschoon zo vlak l)ü huls

te vinden Is. Men gaat tlians op-
nieuw een tocht uitschvüven. een
avondlocht. aanvangend om 7 uur en
ruim 2 uur durend. Dat zal ongeveer
half Juli zün. U hoort er nog nader
van.

^ -ir

Dierciiliclde '

Toliias, de kleine bruine tokkel, waar
ik n ciiiffc lijd gi-Icdpii over schreef

toen hü dertien .iaar geworden was, is

doud. l)e heer en mevrouw de Boer
van 'Hel wapen van Zandvoort' had-
den ht'm ruim dertien jaar grliad,

toiMi hü maandag is dood gegaan.
Hij was dus — naar mcnsclükc bere-
kening — ruim 95 geworden. Het ping
snol bergafwaarts met Toblas. Op 't

laatst kon Inj haast niet meer lopen
en toen men maandag met hem naar
de dierenarts ging. achtte deze liet

beter, dal Toblas een spuitje kreeg
om hem verder lüden te besparen.

Het echtpaar was aanvankolük heel

erg onder de indruk, zó zelfs, dal
men maandag hel caté pas om 4 uur

oi)ende. Geen wonder, want Toblas
hoorde bü hel gezinnetje. Kük. dal

Is nu de ware dierenliefde.

Heel wat anders dan de eigenaar van
twee grote honden, een Bouvier en
een Alghaan. die zün kostbaar bczil

eind vorige weck in zün auto achter-

liet In de brandende zon en een van
de raamij.ies slechts op een kiertje

liad opengezet. Do dieren, die er ge-

ruime lyd in zalen, kregen het op
den duur zó heel en benauwd, dat ze

van narigheid tegen de rullen op-
sprongen. Een inwoner van Zand-
voort kon het niel meer aanzien. Hü
drukte de ruil verder naar beneden,
opende hel portier en haalde de hon-
den eruit.

Hü ging ermee naar het politiebu-

reau. v.at\r men do dieren water gaf.

Ze waren zó dorstig, dal ze büiia een
emmer vol leegdronken. Daarna keer-
de de dierenvriend naar de auto te-

rug en bleef wachten op de eigenaar.

Weet u, wat hü te horen kreeg, toen
die kwam opdagen? 'Waar hü zicli

mee bemoeide en hü liad maar van
andermans eigendommen af te blü-
ven.' Het was een nog al wat agres-

sieve Duitser en als onze dierenvriend
niet zo kalm was gebleven, dan had
ie nog een klap op z'n kanus toege-
kregen! Van dierenliefde gesproken!

Boniciibestaiid
IIc( valt mij op, hoe speciaal dit jaar
de l>omcn in onze gemeente zo prach-
tig in 't groen slaan.

Alles groeit als kool en men moet mü
nooit meer het sprookje vertellen, dat
bomen aan de kust niet willen groei-

en. De praktük wUst wel anders uit.

De iepen in de Zeestraat b.v. hebben
nog nooit zulk een rüke bladertooi

gehad als dit Jaar en dat geldt ook
voor vele andere straten. Van iepen-
ziekte valt geen spoor te bekemien.
Hebben we ons voor niets daarover zo
druk gemaakt? Waar het aan ligt,

weet Ik niet. Misscliien aan de natuur
die in dit opziclit ook het bomenbe-
sland zo gunstig gezind is.

Wat mü wèl opvalt en daaraan erge-

ren zich velen met mü is, dat er van
overheidswege zo bitter weinig. Ja
niets aan het onderhoud van dit on-
misbare groen wordt gedaan. Let u
er maar eens op lioe vele bomen in
de kruinen dorre, dode takken ver-
tonen. Vermoedelük een gevolg van
de zilte zeewind. Waarom zaagt men
er die toch niet uit? Het ;s een lelük
gezicht en büsnoeien zou de boom ze-
ker geen kwaad doen. integendeel.
Heeft onze plantsoenendienst te wei-
nig mensen, om aan dit karwei nu
eindelük eens te beginnen? Rooien en
nieuwe kleine boompjes zetten, lukt
mü een kostbaarder geschiedenis en
' lovendien m.i. onnodig. Doch wie ben
ik, dat ik daarover kan oordelen?
Maar intussen zou Ik hel — op veler
verzoek — toch wel eens onder de
aandacht van P.W. willen brengen.

1^ -ir

Aanljesledingen
In vroeger jaren — nog niet eens zo
vrcsciyk lang geleden — was het zó
dat wanneer er op bouwgebied de een
of andere klus moest worden uitge-
voerd — hoc klein ook — er een

opcnliarc aanbesteding plaats had.
Daar kreeg de pers dan bericht van
en was er ook altüd bü. Het werden
steeds plechtige en spannende bö-
ecnkomstcn.

We kregen dan bericht: Dan en dan
om zoveel uur zal In de raadzaal van
het raadhuis een openbare aanbeste-
ding plaats vinden van dit of dat.

We waren er als persmensen altijd

gek op. want het was een inlere.s.sant

gebeuren. In de raadzaal verscheen
dan de burgemeester, de wethouder
van P.W. en de diiekteur of diens af-
gezant en onder grote spanning werd
de grote melkbus ontdaan van de in-

schrüfbiljetlcn. De aannemers, die

hadden ingeschreven, waren er van-
zelfsprekend óók bü en de burge-
mcesler las de bedragen voor, waar-
voor men voor het karwei liad inge-
sclireven.

De lioogste en laagste inschrüvcr
werden in de jjers bekend gemaakt en
later volgde de bekendmaking, aan
wie b. en w. het karwei hadden ge-
gund. Daar hoort men tegenwoordig
nooit meer van. De grootste klussen
worden met 'stille trom' door de een
of andere aannemer uitgevoerd, na
binnenskamers te zün gegund. Hoe
zit dat nou en wal is daar de oor-
zaak van? Er zün heel wat inwoners,
die deze openbare ceremonie óók mis-
sen. Misschien kan de dienst van
P.W. er t.z.t. eens opheldering over
verschaffen. Zoals het nu gaat, doet
hel allemaal een beetje geheimzinnig
aan.

a -ir

Geslaagd
Onze plaatsgenoot, de heer H. J. N.
Bluüs. slaagde aan het HTI te Am-
sterdam voor hel diploma 'hogcr-
bouwkunde'. Het diploma werd hem
'cum laude' verleend. Het ligt in zün
bedoeling thans verder te gaan stu-

deren voor Ingenieur. Eveneens 'cum
laude' slaagde onze plaat.sgenote Ti-
neke Rinkel. Zü behaalde aan het
Cornhertlyceum het diploma gymna-
sium-B. Mün harleUike gc'ukmensen
p.aan naar beiden uit.

C. Kuiper sr.
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PER
SET

ZONNEKbAAR
VOORDBbIGER

op Het

DIRKVAN DEN BROEK

***feJf1«^S-
«/_

^'Berlijke soep;
pan

7700

9één

prijI

BinvHiUBm
géénjST/maan

„SUZI-WAN"
^lógg?!

(i(.fZ' W/»fJ,

UMIgfNASSI
de nieuwe specialiteit van

Koen Visser!

LinR-

BLIK géén

maan Bl^

KNORRAARDAPPïiniREÏ
PAK 125 GRAM géén yè^xmzr bij ons:

20
stuks

«I ^''•^••••'*^

GAMnNG MARGARINE
BLIK 500 GRAM géén J-Tg maarbij ons:

nPIERENZAK0flEIU[SPAKK.TeO STUKS
in het buitenland vaak erg duur! géén^maar bij ons:

y

lUXEEfETSTAS
in handig koffermodel met
handvat en aanhaak-beugels.

Waterdicht vinyl in fraaie

kleuren! ^Vnp
kanskoopje lllSu
géén,^8:5Grnui IIIh

VUORROX
regelbare insektenverdelger •

daar doet u lang mee! _ ^^_
GEEN:^:«lS JrirS nu. 0.90

VAPONA SPRAY
druk op de knop: weg vlieg,

weg mugl Neem ook mee op reis!

GROTE BUS. GEEN:>MS- 198

O.R.DAMESVERRANO
"SPECIAAL" PAK 20 STUKS - géén.2-7rmaar bij ons: I

KAREUAUW
panklaar, zonder graati

PAK

flROREXVLflEIRAAR
de deodorant die niet irriteert! flacon ^,25'bij ons:

gs^°jgi'*§^l8—•
NEEMMEE I

KING PEPERMUNT 4 rollen 1.19

MENTOS ROLLEN 3 voor 89
:Kill.lSJfl STIMOROL KAUWGUM 5pakjes1.19

PETIT BEURRE BISKWIE 2 pakken 79

^ ^
ofGRHENnSNMflER
naar keuze ofneem ze allebei

!

kanskoopje
géén^^(95maarnui i

GEPELDE GARNALEN biik200gr.>9^149

ZALM FANCY KETA blik 220gi:>4^ 1.98

MAKREEL NATUREL bukzoogr. jbS- 69

Sttfï^lS

STAPELDOZEK-SET
vierdelig in originele

fuméekleur ,

''%*'fi'' *

»SMIUrDIERHVOERSEL
voor poes en hond!
halfliterblik

géén^$91naarelke dagi

f}^ ?f/ '"^' K V,» V** yA•r*^^r •^'*;

¥f,-Cl(

, COMPLETA

/> de ideale vervanger van

koffiemelk in poedervorm!

^ •houdbaar zonder koelkast

2 • makkelijk mee te nemen
9 * plantaardig, dus gezonder

• GROTE POT
% 200 GRAM
'. ^L géén.2»62-maar altijd:

geen nu:
'•" *' f ff f, f

instant-cacao (met suiker) 4

VAN WUTRICIAI <

koude of warme melk erop
gieten, even goed roeren,

klaar! En erg lekker!

GROTE POT
800 GRAM '

géén .&43'maar altijd: f

ALUMINIUM,,,

24cm doorsnee

-

met Algoflon binnenwand,
dus bakt nietaan! |||"

§én^^:3o maar nu :YbQiIgeen

PLANTENSPUIT
met koperen nevelsproeier,

dus kan niet roesten.

[uJegaciTdowll .^.,

L*~ris——--—- ^^i<^ »*• ^^

'miljoenen-overschDt%%
RECHTSTREEKSE IMPORT

ENORM SUKSES

!

Itfes uiten keur:
Cöte du Rh&ne • Rosé d'Anjou - Corbières

Chateau Don Jon - Graves Superieures

géén^3<95perf[es maan

^•••••••^ geenJkSOnu:

",'- / voor:

f * % v\ v^ .^.i-yX^'K^^ . •'ï-M-ANw.

O

\e kunt kei heter bi

f

DIBKWWHN BROEK
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ZANDVOORT.Burg.
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MOTORKADE 10
(bii da MMuwmiMn)

A'dam-GEUZENVELD,
RUVCHAVERSTR. 10
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««TOiSmSlSWRIWSilRl!!^^

AMSTEROAM, Mercatorplein 49-53 / Jan van Galenstraat 79-8S / Bilderdfjkkade 41-53 / 2e Netsauctrait 26-30 / Lijnhnnsgracht 31-32 ƒ
Tutsenmeer 1 (winkelcentrum Otdorpl / winkelcentrum Delflindplein 188-194 / Burg. de Vlugtlaan 133 / Johan Hulzingalaan 180-188

ZWANENBURG, Dannenlaan 19a - HOOFDDORP, Kruisweg 640 / Graftermaentrakt 28 (MOBY DICK, induMrietarrain Noord)
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Op 10 juli en 2 augustus in Zandvoort

Jütter-dagen op de

Nederlandse stranden

1 i WË

Op een twintigtal Nederlandse stranden zaljin de periode van 25 juni

tot en met 7 augustus 1975 een grootscheepse JtHTER-aktle worden

georganiseerd, die ten doel heelt de badgasten aan te sporen de stran-

den zo schoon mogelijk te houden. Met name zal het opruimen van het

z.g. dag-vuil, dat door de strandbezoekers zélf vaak achteloos wordt

weggeworpen, worden gepropageerd.

Dit initiatief van Seven-up en Levi's, Jn

samenwerking met de plaatselijke WV
en enkele Vakantiekommissies, richt zich

op de jeugd van 6 tot en met 12 Jaar.

Hfct wordt een speels gebeuren, waarbü
de Jongens en meisjes als strandjutter-

tjes een deel van het strand zullen af-

wandelen. Onderweg kunnen zij al het

kleln-vuil, dat ze tegenkomen, verzame-

len in papieren zakken, die hen, tevoren

worden uitgereikt. De volle zakken die-

nen ingeleverd te worden by een spe-

ciaal daarvoor ingericht amphlbievoer-

tulg, dat hen op de tocht zal begeleiden.

Schatgraven
De strandwandeling, die een kleurryk

schouwspel oplevert doordat alle deel-

nemertjes ztJn uitgerust met een stoere

JtnTER-pet, eindigt bij een groot schat-

graafterreln, waor de Jongelui als belo-

ning naar hartelust mogen wroeten in

de $Arde, om één van de daar verstopte

prijzen naar boven te halen. De hoofd-

jwtjs is een jongens- of meisjesfiets en
voorts zUn er een rubberboot, een tuln-

achommel, een tent, vrljeHJdskleding en
meer van deze specifiek op vakantie af-
gestemde prUzen.

Ook is er als troostprijs nog een groot

«antal ballen. De Seven-Up/Levl's JüT-
TÈR-aktie doet de volgende plaatsen

•an: 25 en 26 juni Texel, 1 Juli Cal-
lantsöog, 3 juli Bergen aan Zee, 5 juli

ÏËgmonii aan Zee, 8 Juli WiJk aan Zee, .10

door het zgn. dag-vuil ongedaan te

maken. Het blijkt, dat dit een welhaast

ondoenlijk karwei is. Veel hangt af van
de strandbezoekers zélf, die er op een-
voudige wijze toe kunnen bijdragen om
de vervuiling' tot een minimum te be-
perken. Met deze JUTTEB-aktle hoopt
men te bereiken, dat de badgasten het
goede voorbeeld van de jeugd zullen

volgen en in de toekomst de stranden
na hun bezoek schoon zullen achter-
laten.

Bibliotheek gaat

wensenpeiling houden
ZANDVOORT — Sedert 1 november 1974

Is de uitgave van het Cultureel Jongeren

Paspoort door de Openbare Bibliotheek

overgenomen van de afdeling Burger-

zaken van de gemeente Zandvoort. Dit

houdt in dat het CJP nu niet meer al-

leen op werkdagen 's ochtends, maar
ook 's middags en 's avonds en op za-

terdagochtend kan worden aangevraagd
In de bibliotheek, waarna men met de

dan gecodeerd ontvangen stortings-ac-

ceptgirokaart naar bet postkantoor kan
gaan. Het CJP wordt dan rechtstreeks

uit IJmuiden toegezonden aan de aan-
vrager, die er zelf een pasfoto op moet
bevestigen. Tot aan de ontvangst van
het CJP geldt het stortingsbewijs als zo-

danig. Het CJP geeft reduktle op bijna

alle culturele evenementen en op het
bibliotheek-abonnement.
Sinds kort Kan men In de lieeszaal de
nieuwe docmnentatiekast vinden, waar-
in de tot nu toe voorhanden knipsels,

Juli Zandvoort, 12 juli Noordwijk aan,', brochures enz. zijn ondergebracht over
Zee, IS Juli Katwijk aan Zee, 17 juliy?*8Jctuele onderwerpen, zoals Zigeuners,

Wassenaar, 19 Juli Soheveningen, 22 JuH ''vrouwenemancipatie enz. De literaire

wensentijdschrift ligt altijd in de uit-

lening gebruiksklaar.

Voorzover exacte cijfers voorhanden wa-
ren is van uitleencüters, boekenbezit en
lezersaantal een grafiek gemaakt, welke
in de hal voor ieder te bezichtigen is.

Opvallend is op deze grafiek de (rode)

lün van 1975, die de sterke stijging t.o.v.

1974 toont: welgeteld was het uitleen-

cijfer per 1 juni byna 6000 hoger dan dat
van het vorige jaar op dezelfde datmn.
Het ledental bedroeg per 1 Juni 2.328.

Met algemene stemmen Is tot bestuurslid

en penningmeester op 22 mei door het
Algemeen Bestuur gekozen de heer W. J.

Grol Jr., dlrekteur van de ABN te Zand-
voort.

De staf van de Openbare Bibliotheek
Zandvoort bestaat momenteel uit de vol-

gende dames: G. Brave-Tlelrooy, B. Dei-
num-Jurrjens, J. G. Hermans, P. Jansen-
Willems, M. Joukes, H. Nederlof-Schef-
fer en T. Vos-Maatjes.

Weekend 28 en 29 {uni 1975

NED. HERVORMDE KERK
10.30 uur ds. C. Mataheru

Jeugdhuis
10.30 uur Jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
10 en 19 uur S. Oegema, Castricum

NEDERLANDSE PROT. BOND
10.30 uur dienst verzorgd door eigen
leden; kolfie-drinken

ROOMS KATHOLIEKE KERK
st. Agatha
zaterdag 19.30 uur en zondag 11 uur

vieringen

o.L Vrouwe Sterre der Zee
zondag 9.30 uur viering

JEHOVA'S GETUIGEN
zondagmorgen 9.30-11.30 uur openbare
bijeenkomst in Gemeenschapshuis,
ingang Willemstraat

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
tot nadere aankondiging Madoerastraat

1, Haarlem-Noord, zondag 9.30 en 16 uur;

woensdag 20 uur

NEDERLANDSE CHR. BOND
voorlopig geen samenkomsten in huize

'Pniël', nadere inlichtingen tel. 4778

VOLLE EVANG. GEMEENTE
iedere dinsdag 20 uur samenkomst In

gebouw Brugstraat 15

Weekend 28 en 29 juni 1975

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. Bouman, Koninginneweg 34, tel. 5600,

verdere Inlichtingen omtrent de weekend-

diensten worden verstrekt vla de
telefoonnummers van de huisartsen:

Anderson 2058, Drenth 3355, Flleringa

2181 en Zwerver 2499

Tandarts: tel. 023-313233

Wijkverpleging: zr. C. Havers, Gasthotje

27, tel. 2791

Apotheek: van vrijdag 17.30 lot vrijdag

17.30 uur:

De Zeestraat apotheek, N. van Berkel,

Zeestraat 71, tel. 3073

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,

Linnaeusstraat 3, flat 2, tel. 4437

Hulpdienst: tel. 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendlenst te

Haarlem, tel. 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: tal. 3737, ook
bulten kantooruren

Politie: tel. 3043

Brandweer: tol. 200C

Tot 4 juli in galerie Eijlders

Kunstwerk van

Brazilianen trekt

veel belangstelling

/£

Hoek van.Holland, 24 JuU Oostvoome,'i26

Juli Ouddorp, 29 Juli ValkenswajtrirfEu-
Tostrand), 31 JuU Hllvarenbe^i^'CSeekse
Beifgen), 2 augustus Zandvoort, S au-
(ustus Egmottd aan Zee, 7 augustus
Noordwijk aan Zee.

De aktie wordt steeds één dag tevoren
Ingeluid met de komst van de JTJTTEB-
duek, die een rondrit door de plaats zal

maJcen en bij die gelegenlield kleuren-
stickers zal uitdelen. Voorts wordt -door
middel van affiches tevoren bekend-
gemaakt, op welk stuk strand de jeugd
zich dient te verzamelen.

Vele instanties hebben in het verleden
getracht de vervulling van de stranden

dokiunentatle, waarin een achterstand

van enkele jaren was ontstaan door ge-

brek aan ruimte en werkkracht, hoopt
men in de vakantie geheel kompleet te

ordenen met het bijbehorende kaart-

systeem, zodat deze by het begin van
het nieuwe schooljaar ter beschikking

zal staan van scholieren en andere be-

langstellenden.

In verband met de door de Gemeente
toegekende extra subsidie van i 25.000

voor 1975 stelt men zich voor, onder de
leden-lezers een joerisenpeilitig te hou-
den voor wat betre/t de aanschaf van
meer boeken. Jn het najaar zal hierover

nadere informatie worden verstrekt. Het

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden

zyn als volgt:
552-17.56

6.10-18.31

6,44-19.06

7.22-19.46

8.10-20.35

9.01-21.29

Vrydag 27 juni

Zaterdag 28 juni

Zondag 29 juni

Maandag 30 juni

Dinsdag 1 juli

Woensdag 2 Juli

Donderrfag 3 Juli 10.00-22.30

VrUdag 4 juli 11.08-23.40

Springty: 11 juli. Doodty: 3 juli.

Voor het berekenen van de laagwater-

standen gelieve men bU bovenstaande

uren 8 uur en 3 minuten bil te tellen.

Een halve

gulden korting

ZANDVOORT — Dit seizoen bieden het

Dolfirama Zandvoort en de speeltuin

Linnaeushof te Bennebroek eikaars be-

zoekers een korting van vyftig cent per

toegangsbewys aan. Alles wat de bezoe-

ker doen moet, is het afgestempelde toe-

gangsbewijs by zich houden, want op
vertoon van een toegangsbewys wordt de

reduktle verleend.

De Dolfiramashows met dolfynen en
zeeleeuwen beginnen dageiyks om 10.30,

12, 14 en 16 uur en dinsdags, vrydags en
zaterdags bovendien 's avonds om 19 uur.

De Linnaeushof ligt op 15 minuten ry-

den van Zandvoort, heeft 150 speelat-

trakties en een overdekte speeltuin en
is dageiyks geopend van 9-18 uur.

BURGERLIJKE,
STAND V 4!

OVKRLEDEN:
Arnoldus Carolus Bracke, oud 46 Jaar,

gehuwd met Bostaa van der Müe.
Wilhelmina Dleuwertje Witte, oud 78

jaar, geliuwd geweest met Jan Koel.

Anna Duitgenius, oud 77 jaar, geliuwd

met Arend van Berkum.
Christiaan van Arum, oud 85 jaar, ge-

huwd geweest met Cornelia Reinoulje

Hessels.

ONDERTROUWD:
Willem Jan de Roode en Maria Jacoba

Steenis.

GEHUWD:
Jean-Marc Edith Alain Althulsius en
Renske Althulsius.

Kryn Kerkman en Wilhelmina Maria
van Steyn.
Pranciscus Jacobus ter Smitlen en Jan-

na Catharina Oerlemans.

GEBOREN BUITEN DE GEMEENTE:
Marjolein Annigje Johanna, dv Hans van
Looy en van Johanna Constance Roden-
burg.
Ingrid Leonie, dv Arie Johan en van Jo-

hanna Everdina Grootegoed.

OVERLEDEN BUITEN DE GEMEENTE:
Margaretha Wilhelmina Lanfermeyer,

oud 75 jaar, gehuwd geweest met Ber-
nardus Leopold Lefferts.

ZANDVOORT — Zaterdagmiddag 14 ju-

ni hreft zijne Excellentie de ambassa-
deur van Braïilic, de heer Carlos Settc

Gomcs 1'crcira in galerie Eijlders aan de
Halteslraal 77, een expositie geopend
van twee van zijn landgenoten: niisabcl

1'edroza en Francisco Xavicr, een kunst-

zinnig ccittpaar, dat in vele landen reeds

mei veel sukscs cxpcscerdc.

De heer Gomes Pereira werd ingeleid

met een kort welkomstwoord van de liui-

dige exploitant van de galerie, do heer
Walter Kamp, die de talrykc aanwezi-
gen, waaronder de wetliouders J. Attema
en I. Aukema, liartoiyk welkom heette.

De heer Gomes Pereira betoonde zich in

zyn openingswoord byzonder verheugd,
dat zün beide landgenoten thans voor

het eerst in ons land konden exposeren
en hoopte voor hen beiden op een groot

sukses. Dat dit er deze openingsavond
reeds was, ' bewees wel het feit, dat tien

werken werden aangekocht door een pu-
bliek, dat deze byzondere en een eigen

styi openbarende kunst, zeer bleek te

waardoren.

Inderdaad is het fris, vrolyk werk, af en
toe kinderiyk naïef en een Portugese
inslag tonend, waarbg in sommige doe-

Logies gezocht
ZANDVOORT — In het kader van het
zomerevenementenprogramma hci^lt de
Evenementen-kommissie van de 'VW •

een aanbod geaccepteerd om op dinsdag
22 juli een optreden te laten verzorgen
door een Pi-anse dansgroep. "

\

Deze groep bestaat uit: 16 meisjes (13-

17 jaar), 7 jongens (13-18 jaar) + 4 be-
geleiders. De groep lieeft een interna-
tionaal dansprogramma en treedt op in

de daarby behorende kostuums.

Op hun reis door Duitsland, België en
Nederland willen zy zoveel mogeiyk met
de plaatselyke bevolking in kontakt ko-
men.

De VV Zandvoort doet daarom een be-

roep om voor de nacht van 22 op 23 juli

een of meerdere mensen van deze dans-
groep als gast in huis op te nemen, ui-

teraard zonder kosten.

Opgaven ktmnen aan het VW-kantoor
worden doorgegeven (2262) waama nog
nadere mededelingen zullen volgen.

ij*i:li;S/,/: .,,;v*, ....
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ken vooral het toveren met bonte kleu-

ren opvallend is.

Misabcl Pcdroza verraadt vooral in haar
lioutsneden een verfunde techniek, tot

in de kleinste details uitgewerkt, daar-
naast geven haar kleurrijke schilderyei)

een boeiend overzicht van de Brazi-
liaanse_ .folklore. Byzonder boeide ons
Iraar '(5bco de Roda, praia do Pirangy'
en 'Danca de Yemanja-Rainha do Mar'
Fraaie staaltjes van volkskunst op hoog
niveau.

Francisco Xavicr spreekt u aan niet al-

leen in zyn zinvol uitgevoerde houtsne-
den, dat we waar precisiewerk zouden
willen noemen, maar bovenal in zyn in
helblauwe kleur uitgevoerde schilderyen
zoals 'Becode Oaso Preto' en 'Rua do
Vae en Volta'. Men behoeft geen kri-

tisch kunstenaar te zUn, om dit werk té

kmmen waarderen, want hot is sterk
aansprekend, hetgeen deze tentoonstel-

ling zo interessant maakt,

We kujnien u aanbevelen, er eens een
bezoek te gaan brengen, om kennis te

maken met echte BraziUaanse kimst. U
zult er ten vo|le van genieten en u hebt
er tot 4 juli gelegenheid toe, woensdag
t/ra vrydag van 13 tot 16 uur en zater-
dag en zondag van 13 tot 17 uur.

ll|.',l, •li'r. f 4:'Mi
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Gdf,de G>mpact-VW: alles behalve
kinderachrig in ruimte en kracht

Met een Golf beschikt u over een
ruime, solide gezinswagen, die op
intensief gebruilc is gebouwd. De
achterbank biedt drie 2itplaatsen,

terwijl de Golf ook in lengterichting

verrassend veel ruimte heeft.

.Als U d^pchterbank naar voren
Wopt, kuntH via z'n achterdeur zelfs
een srote koelkast vervoeren.

Behalve veelzijdig, is de Golf snel
en zuinig. De 70 DIN-pk motor
brengt u in l?^ seconde van O op
100 km/o. De topsnelheid is 160 km.
En de Golf is tevreden met normale
benzine: 1 : 14,7 of 1 op 14,3 resp.
met 50 of 70 DIN-pk moior. (Bij een
constante snelheid van 100 l-m/u).

Vraag eeh vrijbli|vende pioefrit.

Want als u die in de Golf heeft ge-
maakt... heeft de Golf het bij u gè^,
rnaaktl

Zoals elke Volkswagen is de Golf uit-

gesproken voordelig in onderhoud.
1 Keer per 15.000 icm naarde Computer-
Diagnose. Is dat voor u ook 1 keer per
jaar? 1 Keer per 7.500km olie Verversen.

Volkswagen:
gewoon
even wekenen®.

Techn.Byr.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of

3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Dekeii Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTAILATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

FA. GAISi^ER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN. GASPORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. 5068. 3612, 2518.

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort. Tel. 02507-4565.

G1

^

ALLE
LOODGJETERWERKEN

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 61 - 71 58

Snellere service door

mobilofoon

4

heeft nog tijd voor •

schilder-, metsel-, dak-,

saniSaBr- en sSoosiwerk

Vraag vrijblijvende prijsopgave.

Telefoon 023-266GG9.

Naast onze gerenommeerde
woonvitrincs worden ooh

eiken hnekkasten voor u op
maat gemaakt by Wetc-
rings wandvitrines.

Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspcct.
Het hoogtepunt van uw
bruiloft fs een gedicht van
FIGARO. onvorgctelUk als

uw trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat Z,

Nunspcet.

ANTIEK
DE ANHA'S HOEVE
boerenanUek, klokken,

kasten, bur., cethocken en
curiosa.

Verkoop; Aalsmeerder-
weg 755, Eyseiülout.

VrUdag tot 21 30 en
zaterdag tot 17.00 uur.

Voor rcparalie's van alle

merken w.asaulomaten

Do zaak waar de sernce
goed. snel en voordelig is,

leleroon 023-252760.

Voorrükosten ƒ 7,50

Ook voor doe hel zelf

onderdelen van wasauto-

matcn, koelkasten, centri-

l'ugcs, slolzulgers.

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarlem

UU ontzag vuor UW lange

armen hebben wU
OVEKIIEMUICN MOUVVI.. 7

In voorraad. Zelts het gehele

hemd la. 10 cm langer dan
normaal, terwUl ook dat

extra knoople niet vergeten

Is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.
SPIERINOS
heren- en junlormode,
Hoofdstraat 178. Hillegum.

't (klnderl WINKELIMh:
beeft t|^e kleren vonr
kleuters, penters, teener»
en grote mensen met
kieine maatjes.

Buurewpg 1-3, tel. dsm.

7i|"!lraat v. d. Krrk.<itraat

UW (JOlll)MNEN MAKEN?
Komt u eens met ons
praten.

RUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

•T INTEKIEUIl.
Strtflon.splPln 13-15.

IpiKloon 02507 6975

VOOR UW l'ItlVé.

VERENIGINGS- EN
HANDELSDIIUKWEIIK
OrukkerU F. M. v. Ucursen
Schoolstraat - Telef. ZS07

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBIT-
BEPARATIES!

A. RITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar !

GEVRAAGD:

WifIKELKSEISJE
voor de slagerij.

5-daagse werlcweet, hoog loon.

Schoolstraat 3, Zandvoort.
Telefoon 02507-2939,' fia 8.00 uur 3790.

Restalirant LEFFERTS
Kerkstraat 9. Tel. 02507-3646, 5413

vraagt met spoed:

Noordhollands Philliarmoni.sch Orkest

donderdag, 3 juli a.s. in de Ned. Hervormde
kerk, alhier; aanvang 20.30 uur.

Dirigent: Andrë Vandcrnoot
Solist: Ronald Applcffatc, hoorn

Het programma vermeldt werken van Mozart
en van Ludwig van Beethoven.

Voorverkoop van kaarten a ƒ 5,— p.p. bij VVV,
Raadhuisplein.

mmi U kunt profiteren van
onze ervaring van
75 jasr verkoop en
reparatie van naai- en
breimachines door
reperateur van Vader
op zoon bij aankoop
van machines of delen
met onze vakkundige
voorlichting.

GEVRAAGD:

2 VAKAHTiEKULPEN

S!raetds!avl!JQen 17, Zwemmer
Telefoon 0250T-7930.

ledere leeftijd heeft zijn charme .

.

maar buit die charme dan ook uit!

ANS GELSIi\G

Esllwlicioinie

Burg. van Fenemaplcin 22', Zandvoort.

Schoonheids-
behandeling
Manicuren
Pcdicuren

Telefoon 02507-6481.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Lcldsevaart 82, Haarlem,
Telefoon (023) 3160 92.

LAMPENOLtE
in 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr,

Drog. BOTJWMAN,
Oranjestr. 7, Zandvoort.
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WEEK-KNALLERS
"'t?"'!

r-1.

^^

ZEER ROYALE 5-ZITS

LEEFKUIL 'teddy'

KU 945-

MODERNE EETHGEK
4 stoelen met streepstof en tafel (wit blad)

ECHT

EIKEN WANDMEUBEL
met bar en t.v.-ruimte

NU 1585-

NU 348
1 ''I

p.ii

rH

PjSa

„woonmarkt"
Koudenhorn 40-42, bij de Catharijnenbrug en Koepel, Haarlem (buslijn 77).

Telefoon 023-3221 25. Ruime parkeergelegenheid.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Ford 1600 L Comki
Audi 100 LS, 1970
Datsun Cherry, 1972
Renault 4, 1971
Taunus Combi, 1972
Toyota CoroUa 1200, type 1973

Renault 6 TL, 1972
Austin Seven, groen
Simca 1301 Spec, 1972
Opel Manta oranje t. 1972

Taunns 1300 Coupt 19"1

Ford Capri XI. rood 1971-1972

Opel Kaptaln 1970
feugeot 204 1970
B.M.W. 2002
V.W. bns 1S71
Ford Taunus Combi 1971-1972

Audi 60 1971
Renault ISXL 1973-1974, met radio

Mini Cinbman, t. 1971

Opel Rekord 1970

Austin Mini, 196S-1970
Vauxball Victor, 1971

ToyoU Corolla 1200, coupé, 1973

Opel Ascona 4-a 1971-1972

Alfa Romeo Bcrtlna
Peugeot 504, 1971
V.W. I30O, oranje
Ford Taunus 1600 GT coupé
SImca 1100, 1970
Mini 1000, 1970-1971

Ford Transit, 9 pers.

De Tomaso Pantera GTS, 19/3

Fiat 128, 1973
Fiat 128, 4-deurs, 1971
V.W. 1600 1972

Simca 1000 Spec, 1972

Renault 6 XL
Simca 1100, 1971
Vauxball Viva. 1970

Mercedes 450 SL Amerikaanse uitv. t. 1974

Peugeot 504 wit t. 1972

Peugeot 404 1971 stationcar
Peugeot 404 1971
Peugeot 304 1971
BMW 2002 1971

Simca 1100 GLS t. 1972

CitroBn 2 CV 4 1971-1972

Renault R4 lichtblauw 1972

Z I Renault R4 groen 197I)-197J

Flat 128 geel 1972
Escort combi 1972

Escort wit spec. wielen 1972

Escort 1970, wit.
Escort 1971, wil.
Escort lichtgroen met. 1971

Toyota Corolia 1200 1971

Flat 127 1972 gcei

Fiat 127 1972 geel

Fiat 127 1972, blauw
Flat 124 Spider Callriolet

Mercedes 40G vracht-autoverroer
Ford Granada Coupé 1972

Ford Granada Coupé vinyl top 1972

Capri 1700 GT 1970
Capri nOO GXL 1971

Capri 1500 Sh 1970

Capri 1300 GXLR geel 1970

Ford 1300 L blue mctalUc 1971

Ford 1300 1971, bruin,
Simca R.111C.V. 1971

M.G TD 1919 originele staat

Fiat 850 1972
Ford Cortln.1 Estatc 1971

Ford Taunus 12 M 1970

8950,-
2950,-
5430,—
2960,-
5650,-
4650,—
3950,-
1650,-
3950,-
6450,-
4950,-
5950,-
2950,-
2250,-
2950,-
3950,-
4950,-
2950,-
8650,-
2950,-
2950,-
2250,-
2950,-
6950,-
4950,-
3950,-
4650,-
3350,-
5950,-
2950,-
2950,-
4950,-

4650,-
3450,—
3950,-
3450,-
3950,-
29.50,-

1950,-

5950,-
3950,-
3650,-
3950,-
5450,-
3950,-
2650,-
3950,-
2950,-
3950,-
3650,-
4950,-
2650,-
2950,-
3950.-
3950,-
4250,-
4450,-
3950,-
1950,-
3950,—
6950,-
6950,-
3950.-
4950,-
3450,-
4650,-
3950,-
4630.-
2950,-
9950,-
2950,—
2650,-
2650,-

of 195,—
of 110,—
of 165,—
of 110,—
of 165,—
of 120,—
of 110,—
Of 70,—
Of 110,—
of 175,—
Of 160,—
Of 170,—
Of 120,—
Of 95,—
Of 120,—
Of 145,—
of 160,—
Of 120,—
of 195,—
Of 110,—
Of 110,—
Of 90,—
Of 110,—
Of 165,—
Of 155,—
Of 125,—
Of 150,—
Of 120,—
Of 160,—
Of 110,—
of 110,—
Of 155,—

27
' Of 150,'

Of 130,-

Of 145.-

of 130.'

Of 145,.

Of 110,-

of 85,-

p.m.
p.m.
pan.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m,
p.m.
p.m.
pjn.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
P.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

.500,—
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

of 160,—
of 120,—
of 115,—
of 120.—
of 160,—
of 120,—

• of 90,—
• of 120,—
ot 100,—
of 120,—
of 115,—
of 140,—
of 90,—
of 100,—
of 129,—
of 120,—
of 125,—
of 130,—
of 110,—
of 75,—
of 120,—
of 175,—
of 175,—
ot 120,—
of 140,—
of 120,—
of 135,—
of 120,-
of 130,—
of 100,—
of 200,—
of 100.—
of 90,—
01 90,—

P.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
pm.
p.m.
p.m.
P.m
p.m
p.m.
p.m
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p m.
p.m.
p m.
p.m
p.m.
P.m.
p.m.
P.m.
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I

I

I

I

I
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RUIME FINANCIERING MOGELIJK!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop
Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS

Te koop:
FORD TAUNUS 1600 GT
1972,

Van eerste eigenaar,

In prima staat.

Prils ƒ 4.250,—.

Telefoon 02507-3191.

BIlUOKS BIlEDKVnRBAND
een gordel die uw breuk ge-

heel (In) Ifan houden.
Vraag Inlichtingen of maak

afspraak. BROOKS, Singel 25,

tel. 249423. Amsterdam.

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

als engels

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111. Leiden.

NIEUW! NIEUW!

TUIN- en BALKONHEKKEN
VLECHTSCHUTTINGEN

VAN ONVERWOESTBAAR AZOBÉ HARDHOUT
Kant en klare elementen voor „DOE HET ZELF".

Div. modellen VLECHTMAHEN ƒ 1 4,50 per m2
HEK-ELEMENTEN 70 cm hoog, 140 cm lang

reeds vanaf. .............. ƒ 22,95

Bijpassende palen vanaf ........ƒ 2,90

ALLES KANT EN KLAAR TE LEVEREN!

IN EEN KLAP UW „OMHEININGPROBLEEM"

OPGELOST!

Tevens hekplanken en ronde palen in EIKEN en

NAALDHOUT.

EIKEN ƒ 5,~ p. meter. NAALDHOUT ƒ 4,- p. meter.

Kom zelf kijken, of vraag ons de prachtige
kleurenfolderl

KOSTER EilCEHOUT b.v.
Cruquiusdijk79 (bij het gemaal), Vijfhuizen.

Telefoon 02508-457.

Wie nu bif ons
kan van i

DONDERDAG 26 JUNI 1975

,„ kanvan

DONDERDAG

s een Vauxball koopt,
I gelukspreken. ^,^.

f)(nW,D.T.W.encx.

General Motors

ConUncntal Nederland.

Cemnil Motors staat erochtab

Uw Vauxhall/GM Ranger/Bedford dealer:

VAN LENT -VAUXHALL - BEDFORD
Raadhuisstraat 49-65, HEEMSTEDE. Tel. 023-281550*
Hoemsteeds8 Dreaf 261, HEEMSTEDE. Tel. 023-281550'
OosteinderwoBllO. AALSMEER. Tol. 02977-20990
Kam. Onnessiraat 15, ZANDVOORT.Tel. 02507-5346
Financterinp nogtlijk via Iwt GM ACN-plan.

,

GEZINSZORG KENNEMERLAND-ZUID

vraagt:

VAKANTIEHULPEN
in Zandvoort voor de hulpverlening bij bejaar-
den en jonge gezinnen tijdens de maanden
juli en augustus.

Min. leeftijd 17 jaar.

Inl.: Burg. Engelbertstraat 18, Zandvoort,

tel. 02507-2315,' dag. tussen 8.30 en 10.00 uur.

.<i^.

baby- en kinderkleding

NV OOK
KINDERWAGENS velours 170611199,

KINDERWAGENS jeans , . , . 240,—
WANDELWAGENS velours en jeans 1 40,

INZETS patent .... 63, 61) 69,

VOETENZAKKEN 2 kleuren nm en
met applikatie fc1,!lU

BOXKIEDEN v.a. 16,50 «e
BABYSITTERS *»,

DE TOPPER

KINDERSTOELEN 47 ca
met tafelblad ftj^iV

BOXEN diverse kleuren 89,

—

Ged. Oude Gracht 95— Haarlem-C
hoek Frankestraat

STEENKIST - HAARLEM

VOOR UW NIEUWE KEUKENINRICHTING
WITTE TEGELS 15x15

IVOOR, BLAUW, GRIJS 15x15

DECOR TEGELS 15x15

GEWOLKTE TEGELS 1 x 20 1

DIVERSE SOORTEN TEGELS 20 x 20

ƒ 7,— per ni2

/ 8,50 per m2

ƒ 30,— per m2

ƒ 25,— per m2

ƒ 31,— per m2

Kom geheel vrijblijvend eens kijkelfihfn^e ruime

showroom.

KOM NAAR STEENKIST
Zijlweg 55, Haarlem. Telefoon 311774.

's .J-3t->'

'•««ir* '

attiuh
Voor betaalbaar en
leuk antlelE zoals:

kasten, kisten, tafels,

stoelen, boerenantiek,

leuke verlichting,

Perzische tapUten en
oud koperwerk,

moet u beslist eens bU
ons komen kijken.

„DE OUDE STAL"
Kon. Jullanalaan 9,

Dltboom.

Tel. 02975-66455 of
02974-B09.

Iedere dag geopend van
12.00 tot 18.00 uur, col:

op vrijdagavond tot

21.00 uur.

Dinsdags gesloten.

Voor het betere

BEHANG EN WITWERK
belt u iel. 02503-6761.

SLEUTELSERVIGE
B:iaar terwUl u wacht.
Ook autosleutels.

. Volgens codenummer I

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

Handgemaakte

eiken meubelen

weikeu nog nooit

gezien hebt

want door eteen ontwerpen
enig in Nederland.

Tevens veel antieke kasten,

kisten etc.

Bezoeict onze ondhoUandse
toonkamers.

ANTIEKBOETIEK
HOOGENDOORN

ZUdstraat 65, Aalsmeer.
Telefoon 02977-24429.

WU HAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR D

iet ^mtUm^
Alléén

Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

OVERTREKKEN
van bankstelleo
met deselUke stoffen.

Uiterst precieze sfwerUng

Van DUk, Akerdük 144, ,

Badhoevedorp.
Telefoon 02968-2728.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

AUéën
Schagchelstraat 37,

Haarlem, tel. 023-327019.

Beslist goed tehuis gezocht
voor liet klein

KATJE.
Tel. na 19.00 uur 243597.

Wie kan ml) nog helpen
aan Boyal
BOEKENPLANKEN?

Tel. 337355,

UW WAS
lakens en droogTvas,
vóór 14.00 uur
gebracht,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en at te halen.

SNELSTOMEN
binnen I dag.

CHEMISCH

REINfGEN
binnen enkele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OUD bedrijf met een JONG hart

BLEKERSVAARTWEG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026.

Openingstijden van 's morgens 8.00 uur tot
's avonds 19.30 uur.

Zaterdag gesloten.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

kollektie echt DAMESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

KLEINE HOUTSTRAAT 11— HAARLEM.
, Telefoon 32.13.06.

GLANDORPS
JVIEUBELEN

il weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

in de Gen. Cronjéstraat 11S, Haarlem

t/o D« Vriet

Ij^iB^F^ ^""^
voordeel i

Fantastische
meubelkoopjes
om vlug bij te zij

ak tijdig dat geweldige
voordeel In onze grandioze show \\

f 1095.
kompleet 2 + 3

Dit rtjke bankstel heeft geen gewone katoenbekleding, maar een originele
ORLON RIBSTOF, welke in 4 kleuren leverbaar is. Deze aanbieding scheelt
u honderden guldens, natuurlijk met de bekende MIVA-GARANTIE. Van-
zelfsprekend ook te leveren in andere combinaties!
Kom gerust eens kijken bij MIVA, lekker dichtbij tussen A'dam en Haarlem,
midden In de hoofdstraat van Zwanenburg, volop parkeerruimte, deze
week vele leuke zomerkoopjes. . ,

ilectleisexolusie'-

U bent van harte welkom bij: Onze leerco

miva interieur
Dag. geop. ook vrljd. koopav. tot 21 U.

DENNENLAAN 53
TEL. 029Or-4S90/S909
ZWANENBURG

's maandags 13.30-18 uur.



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AEROENHOUT

zan rts^^
ieuwsblad

r>g..^- iw>- f^^ir ti'ip ««^>-

Zandvoort, de belangr^kste badplaats
aan Nederlands Imst, biedt ongeëve-
naarde mogelijkheden tot verkwikking
brengend, gezondheid bevorderend
verbüjf, zowel in de zomer als in vooi-
en najaar en zel& in de wintert
Het onvolprezen schoon van zee,

strandden duinen; de aantreltkelUke

sfeer van het dorp met een keur van
winkels, restaurants, café's, het mooie
achterland met de pracht van bollen-

velden in het voorjaar; het Indruk-
wekkende oud-BoUandse stedenschoon
van Haailem, Amsterdam en Alkmaar
bieden ongekende variatie van moge-
lijkheden voor een onveigetelyke
vakantie.
Zandvoorts gasten harteliok welkom!

De bmgcmeester van Zandvooit
A. Nawijn

Zandvoort, der bedeutcndste Badeoit
an der hoUandischen Kuste bietet

elnzigartige Mógllchkeiten für einen
crqulckenden, der Gesundhelt zugute
kommenden Aufenthalt, sowohl mi
Sommer als auch im FrUhJahr imd
Herbst ui d sogar im "Winter.

Die unennessbche Schonhcit des
Meeres, Strandes und dei Dünen, die

relzvolle Atmosphdie des Doifes nut
zalilreichen Laden, Rcstaui aiits,

Café's, das schone Hinterland mit den
prunkvoUen Blumenteldern im Fiüh-
Ung, die eindiucksvolle Schónheit dei

althollandischen StSdce, wie Haarlem,
Amsterdam tmd Alkmaar, bleten
ungekannte, abwechslimgsreiche
Mógllchkeiten für einen unvergess-
llchen üriaub.
Gdste in Zandvoort, Ich heisse Sie
herzllch wiUkommen!

Der Bürgemeister von Zandvooit,
A NawUn.

Zandvoort, the most important seaslde-
icssort on the Dutch coast, offers
umivalled opportunities for a refre-

shing and health-promoting-stay not
only in summer but also in spring and
autumm, yes even in winter.
The unequalized beauty of the sea,

the beach and the dunes; the attrac-
tive restaurants and café's, the beautl-
ful hinterland with the splendour of
the bulbfields in spring, the impressive
beauty of the old dutch cltles of
Haarlem, Amsterdam and Alkmaar
offer au unknown varlety of possibill-

ties for an unforgetable holiday.
Visitoi s to Zandvoort I old you a

heaity weJcome
The burgomaster of Zandvoort
A Nawyn

Zandvooit, la station balnêaue la plus

impoi tante i la cote neeilandaise,

piésente des possibilitités sans égal

pom un sejoui ra'raichissant et

favorisant la santé, aussl bien en été

qu'au prlntemps, en automne et meme
en hiver!
Le beauté au-dessus de tout éloge de
la mci, de la plage et des dunes. Ia

spheie du village avec un choix de
boutlques, de restauiants ot de cafés,

1'aiilèie-pays magnlfique avec le

beauté des champs de fleuis au
prlntemps, l'esthetique uibaine anlique
et imposante, qu'on trouve é. Haarlem,
Amsterdam et Alkmaar, tous ces
éléments ensembles offi ent une variété

inconnue de possibilites d'mie période
de vacances inoubliable!

Hotes de Zandvoort, soyez les

bienvenusï
'Le maire de Zandvoort,
A NawUn.

-.ii

IV-

Hoen el de cescfaicdeni^'yan .Zandvoort
teruggaat tot onCeveerjhet' jaar lOOO,

' gingen er wel »cht eeuwen ToorbU, eer het
j begrip 'badplaats' begon te komen en de

"

aanzet werd gegeven aan een totale ge-;

i daanteverandering zowel van de geliele
' plaats als van het levenipatroon. Van

' klein arm woonoord —^olkstelUnc 1622
gaf aanvI96 inwoners— groeide Zandvoort

! van vlssersilaats met wisselende welvaart

1^ tot een eliteltHli^Iaats om nadien "olt^te ^

ft^Toelei^ot^^Sc^BOpnlaire badplaats^cen-j:. ««

%nket ee<bSc^dheldlit^rdmivatt te 'xf^^^é

Het aanwijsbare objekt wat duldelUlc de
stoot gaf tot deze ontwikkeling was de
aanleg van een echte weg naar Zandvoort
— de Zandvoortselaan — waarvan het
werk in 1825 van startrging. Direl^ daarbij
verbonden is oa. ook de stichting van het
hotel 'Ci°oot Badhuls' wat in die dagen
als een vorstelijk Jachtslot oprees aan de
rand van de zeeicep en waarmede de
naam Zandvoort als badplaats was ge-
vestigd.

,
150 Jaar badplaats. Als gevolg van deze

' ontsluiting waren het de handige zaken-
mensen en de marmen met durf, die de
verdere ontplooiing van de badplaats
wisten te bewerken Grote hotels ver-
schenen en de oudere generatie bewoners
van Zandvoort kunnen nog verhalen doen
over de hotels 'Driebuizen', 'Belvédère',

. 'Grand-hotel Wüst' en niet te vergeten
'Hotel üOrange'.

Sisi

Het was in dit voorname huis dat in
1884 o.a bewoond was door keizerin

Elisabeth van Oostenrijk (Sissi) toen zij

onder spedale behandeling was van Dr.
Job, O, Mezger Het was in die dagen
overigens aan de tiatie-vlaggea merkbaar,
die op de hotels wapperden, welke vorste-

lijke personen zich in Zandvoort bevonden
en Onder hen diversen van duitse vorsten-
dommen.
Zandvoort kieeg nog meer styi en allure

o a. door de bouw van het 'Kurhaus' en
- het daaraan verbonden 'Passage', zoals
. bekend het derde In soort In Nederland.
Koning WiUem II, die met ƒ 10.000 —
deelnam aan de bouwkosten van de Zand-
voortselaan, gaf wederom grote belang-
steUing voor Zandvoort, toen bil in 1844
de opening van de nieuwe renbaan mee-
maakte welke was aangelegd ten zuiden
van de weg Zandvoort-Haarlem.
Tilden vergingen en vele situaties hebben
zich sterk gewijzigd. Het dagelijks leven
in onze badplaats heeft zeer grote ver- ^ .

anderlngen ondergaan< Slechts enkele r

woonhuizen in de oude dorpskernen ber-
inneren aan dat oude verleden dat heeft ,

plaats moeten maken voor het nleUwe.
Want ondanks de vele stormen die over
en langs Zandvoort z^jix gegaan is het de
grote Nederlandse badplaats gebleveti,

waarover geschreven en gezongen Is en
wat het decor leverde voor foto en tUm,

70 meter hoog
Panorama
Nieuwe hotels verschenen en met de bouw
van het hotel 'Bouwes Palace' in 1963 bad
Zandvoort,het hoogste appartementen-
hotel langa de Nederlandse icust. Vanaf

Zandvoort 150 jaar

het restaurant (70 m.) en vanuit het
restaurant Watertoren ervaart men ten
volle hoe prachtig Zandvoort is gelegen
geheel be^nsd door duinen en de prach-
tige zee, welke belde In de lange historie

van Zandvoort kracht en gezondheid
hebben gegeven aan gasten en inwoners.
Nog steeds is Zandvoort geliefd en
bekend en door een verdere ontsluiting
— direkte spoorverbinding sinds 1S81 en
aanleg van Zeeweg in 1921 — is de plaats

meer en meer binnen het bereik, van de
duizenden bezoekers gekomen. Grote
bekendheid heeft het oa. gekregen door

bét beroemde Circuit van Zandvoort
alwaar op 22 jimi de Orond Frix zat

worden verreden maar die ook voor
: paarden als renbaan dienst zal doen op
1 augustus en daarmee herleeft dan weer
een traditie van ruim 100 Jaar geleden.

Evenementen

Veranstaltungen

Events

9-15 Juni Zomerfeest in winkelcen-
trum Zandvoort-Noord. 0.a.

Idstenrace, wielerronde, kermis
en markt.

22 Juni Zeilwedstrijden door Water-
sportver. 'Zandvoort', Aanvang
11 uur.

22 Juni GRAND PBIX VAN
NEDKBLAND.

26 Juni Openlucht schaken vóór VW-
kantoor. Vrije deelname.
Aanvang 19 uur.

3 Juli Concert door het Noordhol-
lands Philharmonisch Orkest
ol.v. André van der Noot In de
Ned. Herv. Kerk mjn.v. Ronald
Applegate (hoorn). Aanvang
20 uur. Kaarten bU WV-

kantoor. Het piogramma ver-

meldt: 1. Divertimento no 11

in D gr. t KV 251 MOZART.
2. Hoornconcert no 3 in Es gr.

t. KV 447 MOZART. 3. Sym-
fonie no 8 in P gr, t. op. 93

BEETHOVEN.
Seizoenptogramma en verdere infor-

matie op pagina 7.

Weitere Auskunlte und Veranstal-
tungen, Seite 7.

More informatlons and events on
page 7.

STRANDKRANT 1976 is een Uit-

gave van B V Randstad-Fubllcatiea,
Stationsweg 38, Aalsmeer en ver-

zorgd in samenwerking met de
WV Zandvoort Met dank aan
P. van Zalinge. 3. O. Bisenbergor,

S. Zonneveld, W. Dyserlnck-
Humpert, E Wegener, L Hooyberg-
MUnnlg, Q. M. Q. Bosman-Bick,
Mr. A. H. Redden.
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Pizzeria Ristorante

ITALIANO UDO
Boulevard Barnaart 10, Zandvoort.

Het enige originele Italiaans

restaurant.

Alle Italiaanse specialiteiten.

Ook pizza's mede te nemen.

Café-restaurant

Parnassia
TELEFOON 023-255224.

Nationaal Park „De Kennemer Duinen".

Uniek gelegen.

Het mooiste punt aan de Noordzee.

Het gehele jaar geopend !

Grote zonneterrassen.

Café-Restaurant

CAPHICE
Kerkstraat 5, Zandvoort.

— Diverse MENU'S
reeds vanaf ƒ 12,50.

— Diverse PANNEKOEKEN
vanaf ƒ 3,25.

•— IJSVARIATIES

CLUB

EXCLUSIEVE BAR
Eén ding is stellig,

na een verblijf op strand of circuit
is een bezoek aan onze bar gezellig.

KERKSTRAAT 25. ZANDVOORT, TEL. S51«.

HET BRUINE

KROEGIE

Café Snoopy
Haltestraat 56A,

BILUJKE PRIJZEN

HOT DOGS
PTZZAt
TOSri'S

Uw gastvrouw en
gastheer

Hanny en Bert

van Anen

LintE LORD
Zandvoort, Boulevard Barnard 12.

Boedha Club

het eethuis

direct aan zee BAR - DISCOTHEQUE GRIU
ZANDVOORT

HALTESTRAAT 12

BAR-DANCING

LAT ERNDL
Diaconiehuisstraat 1,

hoek Haltestraat 38-40.

Telefoon 02507-2357-3904-5504.

Gehele jaar vrijdag en zaterdag
geopend.

Vanaf 1 JuH t/m 17 augustus dagelijlcs

geopend van 20 tot 3 uur, behalve
maandag.

LEVENDE MUZIEK.
De dancing voor alle leeftijden.

/^egiHa <§riU ftUCARTE PUTE-SERVICE

RiSTAUMNT

KERKSTRAAT 38 TEL. 35 62 ZANDVOORT

Wir heissen Sie herzlich willkommen in

Zandvoort und freuen uns Sie In un-
serem Petit-Rest. begrUssen zu dUrfen.

Neben der Holl. Küche servieren wir
verschledene Spezialitaten aus der

Deutschen Küche.

HAi^OCAMO
KERKSTRAAT 27 ZANDVOORT TELEFOON 02507-25 37

Tot straks
strandweg 1

onder rotondeflat

bij

„Stella IMaris"
Zandvoort Tol. 02607-5544
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Zandvoort

150 Jahre

Seebad

Obwohl die Geschichtc von Zandvoort
ungefahr bis zum Jahre 1000 zurückreicht,
mnssten erst 800 Jahre vergchen, bevor
Zandvoort sich einen Namen als Badeort
erwarb und der Grundstoch für die
Veranderung des ganzen Ortcs sowie der
liCbensweise geicgt wurde. Von einer
armen kleinen Nicderlassung, welche lm
Jahre 1622 bel einer Volkszahlung 796
Einwohner ausnies, entwickelte sich im
Laufe der Zeit mit vielem Aut und Nieder,
ein Elitcbadeort In zentraler Ijage der
hollandischen Kuste, dessen Name heutc
bekannter ist, als hier zu beschreiben
möglich ware.
Der nachweisbare Anstoss zu dieser
Entwicklung war deu^Uch die erste Weg-
verbindung nach Zandvoort im Jahre 1825,
die noch heute sogenannte 'Zandvoortse-
laan'. Damit verbunden, wurde auch
sofort mlt dem Bau des Hotels 'Groot
Badhuis', begonnen. Verantwortlich dafür
zelchnete eine ins Leben gerufene
Stlftung. Dieser Bau, welcher zu ver-
glelchen war mit elnem fürstllchen
Jagdschloss, wurde am Ilande der Kuste
erstelt und damlt hatte Zandvoort sich
elnen Namen als Badeort erworben.- -

'150 Jahi-e Badeort' Als Folge dieser
Erschllessung haben geschaftige Kauf- ',

ISute tmd''aiidere MSnner mlt-WeitblIck •

und KrutJzur.welterènJJEntTricklung Zand-
voorts als^^ad€ort•beigetragen'. fe -t-, ••

entstai|^P;4n'dlesfer Zelt^aie gi'ossen- ~f.'
'

Hcitélê WS 'Drlehulsen', -Beivédèl'è'; / [':>'.

'Gran^pfel=Wüst'Aindnl,cl^t zvyvereessen-»
das 'Hotel ^'d'Orange','yón den'eii. e^^ alten -

Hotels wehenden Hoheitsfahnen abzulesen,

welche fürstllche Persönllchkeit gerade
"

In Zandvoort anwes'-nd war. Der deutsche
Hochadel war darunter besonders zahl-
reich vertreten.

Grosses Ansehen bekam Zandvoort, als

mit dem Bau des 'Kurhauses' und der
damlt verbundenen 'Passage', begonnen
wurde. Es war das dritte Kurhaus seiner
Art, welches In Holland gebaut worden ist.

Wie bekannt, 1 at der damallge hoUaii-
dische Koning Willem II, sich mit
ƒ 10.000,— an den Baukosten der Weg-
streoke nach Zandvoort betelligt, welches
natUrlich sebr grosses Interesse am
weiteren Ausbau von Zandvoort efweckte,
so z3. den Bau der Pferderennbahn im
Jahre 1844 sUdlich der Strasse Zandvoort-
Haarlem, welche vom Koning persönlich
eröffnet wurde.
Die Zeit verrann und vieles hat sich
verandert. Das tagUche Leben in unserem
Badeort passte sich der neuen Sltuatlon
an. Nur noch wenige alte Pischerhauser
des alten Dorfkernes erinneren an die
Vergangenheit. Das Alte musste Platz
machen für das Neue.

Panorama
Wenn auch vlele Stürme über Zandvoort
und seine Kuste hin weggegangen sind,

so Ist es doch 'das' grosse Seebad von

Holland geblieben, wovon vlele Lieder,
Gedichte xmd Beschreibungen zeugen.
Ebenso bellebt Ist Zandvoort als Kulisse
für Foto imd Film.

Viele grosse Hotels wurden lm Laufe der
Jahrzehnte gebaut. Mlt dem Hotel
'Bouwes Palace', errichtet im Jahre 1963,

bekam Zandvoort das höchste Apparte-
mentenhotel der hoU&ndischen KUste.
Von seinem Restaurant In 70 m Höhe und
dem Restaurant des Wasserturmes, hat
man unvergleiohllchen .Rundblick auf
Zandvoort, seineDünen und die prachtvolle
See. Hier wlrd elnem so rlchtig die herr-
liche Lage von Zandvoort bewusst.
Eingebettet in Dünen und See, schenkt
es seit alten Zelten seinen. Gfisten und
Einwohnern, Ki-aft und Gesundheit. Auch
in der Jetzigen Zeit ist Zandvoort noch
stets bellebt und bekannt.
Durch die direkte Bahnverblndung lm
Jahre 1881 und die Anlage des Seeweges
1921 über Bloemendaal nach Haarlem, ist

Zandvoort mehr und mehr in den Bereich
tausender Besucher gekommen.
Grosse Bekanntheit bekam es u.a. die

berühmte Autorermbahn — das Circuit
von Zandvoort —, vro am 22.6.75 der
Grand Prix gefahren wird.
Aber auch als Pferderennbahn wird das
Circuit am 1.8.75 wieder Dienst tun,
womit eine mehi- als 100 Jahre alte Tradl-
tlon zu neuem Leben erwachen wird.

Zandvoort 150 years

sea.sideresort

In^(Üéspip|'fürstiicheh Hotel wohnte 1884
die; östètrelchlsche Kalserln Elisabeth ,

.

(SissDijwo sle vonHerm Dr. Joh. G. ,'

Mezger spézial behandelt wurde. Es war- '

üb'rlgens in dieser Zeit an den über den

^'Although Zandvoort's history goos
t'back as far as the ycar 1000, yet about 8,

fccnturlcs had to pass liefdre 'thc'td'ea ot &
(Scaside rcsort began to grow arol' a push
.was made for a complete mctamorphosc.
..both as regards the place itself as^thé

;way of living of its inhabitants. Fröm a
small, p'oor dwelling-place in 1622 a
^census indicatcd 796 inhabitants- Zand-
Ivoort tumed into a fisliing-placc knowing
'changing dcgrees of prosperity and after

that becamc a sdcct seaside-rcsort to

grow out to 'the most popular scaside-'r^

resért'ip the centre ot the Dutch^oast,'
.

well ftnown be^on^ discription. ,.L'. i ^ ^. ,:

One pccuxence that clcary brouglè about
this dèvelopmeht' was the construótion of
a real road to Zandvoort— the 'Zand—

,

voortselaari' —, the wprk startlng';1n'1825.'

Directly connected with this Is ambng' ^ '
'

ethers the building of hotel 'Groot" Bad-
huis' wMch in those days arose llké a
prlncely castle en the border of the sea
establlshing the name of Zandvoort as .

a scaside-resort.

A ataslde-resort for 150 years. In conse-
quence of this dlsclosure smart business-
men and men with courage brought about
the further development. Big hotels arose
and the older inhabitants of Zandvoort
can still teil about the hotels 'Driebuizen',

'Belvédère', 'Grand hotel Wüst', and last

but not least 'Hotel d'Orange'.

Sigi

In this statcly home the empress Elisabeth

of Austria (Sissi) stayed in 1884 when
undergoing a special treatment by John
G. Metzger DM. In those days one could
teil by the flag that were flown from the
various hotels what royalty w£is staying at
Zandvoort and among them were many
from German principalities.

Zandvoort improved even more when the
'Kurhaus' and the 'Passage' connected
with it were built, as may be known the

third öf its kind in the Nethcrlands.
King WiUiam H wlio already participaled

with ƒ 10.000,— In the construction of the
'Zandvoortselaan' once more showed hls

great Interest in Zandvoort when 1844 he
opened the new race-course. South of

the road from Zandvoort to Haarlem.
Times went by and many things changed
considerably. So did life in our sea-resori.

Only a fev/ dwelling-hoüses in the old
village-centre remind us of that part, a
part that had to make room for new
things. But in spite off the many heavy
storms that passé over Zandvoort and
along its beach it still rcmains the
greatest seaside-resort in the Nethcr-
lands, where about much has been written
and been sung, offering a scenery for
fotograph and film.

Panorama
New hotels arose and when in 1963 Hotel
'Bouwes Palaoe' was built Zandvoort had
the highest apartmenthotel of the Dutch
coast. From the restaurant (70m above
sealevel) and from the restaurant at the
Wat-;r-tower one fuUy undergoes the
beauty of Zandvoort borc|ered by dunes
and beautifulsea, both öf which have
thi'oughout the longhlstory of Zandvoort
provided guests and Inhabitants with
health ^and food. „ ~

. -

Zandvoort is still beloy^ and known and
has-becpnwjmore afcctsaltale to the '^"^

thousaridsóf'vlsitiorSb^ a direct railway-
connection' since 1881, ain4 the construc-
tiop of the 'Zeeweg' lii 1921. Still better
kriowh'lt becatfte^by'the'famous 'Circuit

of Zandvoort' where on June 22nd the
'Grand Prix' is to beheld but which
course will also be used as a horseraclng-
track on Aug. Ist this reviving a tradition
of more than one hundèrt years ago.

Langs de vloedlUn zUn de schelpen, die
hierboven staan afgebeeld de meest voor-
komende soorten. Als u er een paar
uurtjes voor uittrekt zult u ongetwijfeld
met de meesten van deze schelpen van het
strand terugkeren.

1.
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Hebt u al een bezoek gebracht aan ons Golvenbad?

Onze akkommodatie omvat: 2 binnenbaden, temp. 27° C.
Buitenbaden (zoetwater, verwarmd tot 25° C.) omvattend:

een uniek golvenbad, wedstrijdbad, duikbassin met 1, 3, 5,

71 en 10 meter toren, peuterbad.

Speelwerktuigen, zandbak, volleybal- en voetbalgelegen-
heid, restauratie, haardrogers etc.

Tot ziens in Sportfondsenbad De Duinpan, Vondellaan 57,

Zandvoort, telefoon (02507) 2170.

De Duinpan is eind grosser

von Dünen umgebener

Erholungskomplex.

Vielerlei Attraktionen finden Sie
hier, z.b. Ein einmaliges WELLEN-
BAD, Hallenbader, Liegewiesen,
Spielwerkzeuge, Trockenhauben,
Restaurant usw., usw.

WE CAN OFFER

OUR YISITORS:

a basin with artificlal

waves, playing-fields,

long chairs to let, res-

taurant, hairdryers, etc.

Alferinks
Sea and Hair shops

KERKSTRAAT 10, ZANDVOORT. TELEFOON 3653.

In de boetiek zijn aanwezig de nieuwste kollekties

van:

Shubette of Londen

Marielle BoUier

Saskia en Pierre Robin

Equipe

Tevens een zeer grote kollektie wille en blauwe

jeans.

Unsercn Friseusen sind specialisiert in föhnen und
knippen von den neueslen Haarmodellen.

Aber aucli für alle übrige Behandlungen wie per-

manent. Farben, wasser wellen usw.

Der Frisièrsalon befindet sich hinter in dem Mode-
geschaft.

SCHOENBOETIEK

HARMS
Diaconiehuisstraat 5a, Zandvoort

Altijd een voordelige aanbieding.

VLIEGREIZEN

TOURINGCARS

Dagtochten— Ausfiüge— Dagtrips

Change:

Wechelstube—Jeden Tag

bis 21.00 Uhr.

REISBUREAU

KERKMAN

Gr. Krocht — Telefoon 2560

Ooic tijdens uw valcantie kan het

gelieuren.

''< ..-^ISf-'-^

Tandtechniker
sinds 1948

Reparaties - enz.

Reinwardistraat 20
Zandvoort
Telefoon 4365

Elke dag bereikbaar

A. Ritman

't" (kinder)

WINKELTJE
Buureweg 1-3, Zandvoort. .

Telefoon 6580.

Voor kleuters, peuters, teeners en
grote mensen met kleine maatjes.

'St Claire'

menshop
wij brengen u zeer

exclusieve herenmode.

In Parijs - Milaan - Londen

hebben wij gevonden wat u zocht.

Haltestraat 28 Zandvoort

JUWELIER v.d.KAAAP
Gallerij Kerkstraat 22-28

Goud— Zilver— Horloges— Klokken— Zonnebrillen

ledere dag geopend van 9-22 uur. Telefoon 6950.
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De Noordzee kan baden
en zwemmers verrassen
Voor de Nederlandse kust Is de Noordzee
In het algemeen vr(j ongeraarUik, ten-
minste indien men zich strikt aan de
voorschriften houdt. En- deze waarschu-
wing geldt zowel voor de zwemmers als de
baders.

Het beste is te baden of te zwemmen In
een bewaakt gedeelte. Overigens dient men
zich op de. hoogte te stellen van stromin- ~

gen (muien b.v.) en windrichting, van
hoog- en laag water.

Wanneer men ook 'maar even tv^felt
raden wU u aan zich tot de politie of tot
de leden van de Zandvoortse Beddings-'
brigade te vi'enden,' die gaarne bereid zijn

u in te lichten. Men ga o.a. niet direkt na
het eten in zee; kinderen mogen nimmer
zonder toezicht in het water. Bi) een
sterke branding is het noodzakelijk niet
verder dan tot kniehoogte te gaan. Een
oostenwind (landwind) betekent altijd

gevaar. Men wordt door de. rode korven
'

aan masten op het strand gewaarschuwd.

Zwem wanneer u in een mui terecht komt
nooit tegen de stroom op, maar laat u
uit de stroom drüven.

Nog vele adviezen en waarschuwingen
zouden hier vermeld kunnen worden. Een
gewaarschuwd mens telt voor twee, Is de
stelregel. Ga dus wel met een gerust bart
baden of zwemmen, wees echter aUUd
xeer rborzicfatig. Waak Toor overmoed.

Inlichtingen zUn verkrijgbaar bt) de
strandpolitie, die in de Rotonde aan de
Strandweg is gevestigd. Of bü de red-
dingsposten van de Zandvoortse Beddings-
brigade, de eerste aan de Boulevard
Paulus Loot, de tweede aan de Boulevard
Bamaart.

De tachtig vr^willigers, die tUdens de
weekeinden de zee (en dus u) bewaken
verlangen van u uitsluitend regelrechte
medewerking. Volg dan ook steeds de aan-
wijzingen van politie en reddingsbrigade
op.

Indien u met deze algemene richtUjnen
rekening wilt houden bent u van een goe-
de en veilige vakantie verzekerd. Veel
plezier. Beware of the Northsea

Freude ins wassen aber...

An der niederlandischen Kuste ist die

Nordsee im AUgemeinen nicht gefahrlloh,

wenn man slch genau an die gegebenen
Vorschriften hait. Diese Vorschriften
gelten dann auch sowohl für jene, die

schwimmen wollen, als auch fUr Bade-
gaste,

Am Besten badet oder schwimmt man an
einem bewachten Teil des Strandes.
Ausserdem sollte man sich über die Stro-
mUngen (z.B. Unterstromüngen), Wind-
richtungeu, Ebbe und Flut vergewlssem.
Haben Bie doch noch einige Zweifel, dann
wenden Sie sich bitte an die Mitglieder
der 'Zandvoorter Rettungsmannschaft' die

Ihnen gerne mit ihrem Rat zur Ver-
filgung stehen. Zu beachten ist zJS.: Nicht
sofort nach dem Essen im Meer baden I

Kinder dürfen niemals ohne Aufsicht ins
Wasser I Bel stfi.rkerem Wellengang ist

es dringend anzuraten, nicht weiter als bis

zu den Knieën ins Wasser zu gehenl
Ostwind (er konunt vom Land her) ist

besonders geffihrllch! Sie werden Jedoch
Uberall am Strand durch die roten Körbe
am Mast vor Gefahren gewamt. Ver-
suchen Sie niemals gegen den Strem zu
schwimmen, wenn Bie in eine Unter-

strömung kommen, sondern lassen Sie

sich mit der Strömung heraustreiben.

Wir könnlcn noch vicle Mitteilungen und
Warnungen verzeichnen, doch könncn Sic
ruhlg baden oder schwimmen, wenn Sie
sich an dlc obengcnanntcn Warnungen
ertnnem wollen. Seien Sie besonders vor-
siohtig und werden Sic niemals beim
Baden Ubermiltig.

AuskUnfte bekommen Sie bei der Strand-
polizei, die an der Rotonde am Strandweg
stationiert ist, oder bei einer der beiden
Bettungsstationen. Eine beflndet sich am
Boulevard Faulus Loot, die andere am
Boulevard Barnaat.
Alle achtzlg Freiwilligen, die wahrend der
Wochenenden das Meer und auch Sie
bewachen, wünschen sich von Ihnen eine
gute mltarbelt. Folgen Sie daruni auch
stets den Anweisungen der Folizei und
der Rettungsmannschaft I

Wenn Sie slch nun an dIese allgemeinen
Hinweise halten, werden Sie einen ange-
nehmen und sicheren Aufenthalt verleben,
Hierzu wünschen wir Ihnen viel Freude.

As a rule the Northsea on the Dutch
coast is not very dangerous. That is to say
if one keeps strictly to the rules. And
this waming applies both to swimmers as
well as those who bathe. The best thing
to do is to bathe or swimm only in those
parts that are belng watched.
Moreover one should take notice of the
currens, direction of the wind and the
tide. Whenever you are in doubt we
advice you tot apply to the pollce or the
members of the Zandvoort life-saving-

brigade who are only willing to give you
all the Information you want. E.g. don't

go Into the water Immedeately after a
meal; children should never be allowed to

go into the sea without supervlsion.

When there is a heavy surf it is absolutely

necessary to go nofurther than knee-
hlgh. An easterly wind (blowing from the
land) always means danger. Rer baskets

fastened to masts on the beach wam you
should you ever get into trouble never
try to swim against the stream but let

yourselt float on the stream.

Many more adviccs and warnings could
bc givcn. But go and swim frcely bul
always be carctul. Beware of presumption.

Pull Information is available from the
police sltuated in the rotunda at the
Strandweg or from tlie post of the life

saving brigade on the Boulevard Paulus
Loot, another on the Boulevard Bamaart
The eighty volunteers that watch the
sea (that means you) during the weekendp
only ask from you close coöperation. As
always follow the instruction from the
police and the life-saving-brigade. When
you follow these general rules you may
rest assm-ed of a good and safe holiday.
Have a good time.

>^ar het weer V
spelmaker is ^*

Geen strandweer? Geen noodi Er zijn in Zandvoort water-

genoegens te over. Hetzij In het Ooifirama, hetzij in Bouwes
Palace. Tracteer u en de uwen bijvoorbeeld eens op een
flitsende, boelende dolfijnen- en zeeleeuwenshow. Dagelijlts

om 10.30, 12.00, 2.00 en 4.00 u.. en bovendien 's dinsdags-,

vrijdags- en zaterdagsavonds om S.(X) u. Of duik anders zelf

eens in het (niet zilte) nat. Vlak naast de deur ligt een over-

dekt zwembad, dat elke dag open is van 7.00 - 10.00 u. n.m.
Er is trouwens nog veel méér onder dit ens grote dak van
Bouwes: een sauna, het Panorama Restaurant van Souwes
Palace, het bowling-, kegel- en biljartcentrum .., Allemaal

attracties, waar het weer spelmaker isl

DOLFIIUM4
ZANDYCKHir
tegenover NS-statlon.

met een zee van parkeerruimte.

De tien geboden

voor baders en zwemmers
1. Ga nimmer op een onbewaakt
strandgedeelte baden of zwemmen,
wanneer er 'n sterke landwind waait en
het water vallende is. De oovonslroom
en de muien voeren u van de kust af.

2. Als ge baadt en ge bevindt u op de
bank, ook al staat ge maar tot knie-

hoogte in het water, let dan op de
opkomende vloed. Het water stijgt in

betrekkelijk korte tijd. De mogelijkheid
bestaat dat ge niet terug kunt keren.

3. Wilt ge veilig baden en zwemmen,
wilt ge volop genieten van de heerlijke,

heilzame zee, ga dan alleen baden en
zwommen daar, waar uitstekend
toezicht door ervaren badpersoneel
wordt uitgeoefend.

4. Gedraagt u geheel naar de aanwij-
zingen en raadgevingen van het bad-
personeel. Zij weten de gevaren die
dreigen kutmen beter dan gij.

5. Breng de badman, die van 's morgens
vroeg tot 's avonds, onvermoeid en
onafgebroken op zijn klanten heeft te

letten, niet nodeloos in gevaar. Bedenk
dat velen van hen huisvader zün en
door uw onvoorzichtigheid een ongeluk
klunen krijgen.

9, Leer wat een mul is.

7. Wanneer ge niet zwemmen kunt,
leer dan zwemmen; maar onthoudt
ook, dat iemand die goed kan zwem-
men, wel in zee kan verdrinken.

8. Vraag, wanneer ge een goed zwem-
mer zijt en ge wilt u iets verder uit de
kust begeven, aan de badmari lioe de
stroom loopt. Tegen de stroom op-
tornen U in het dagelijks leven reeds
moellUk, In zee is het geheel onbegon-
nen werk en ge gaat zeker ten onder.

9. Lüdt ge aan eigenwijsheid: ge wilt u
niet laten raden en ge lacht om elk
gevaar; zoekt dan een gevaarlijke
plek op, liefst waar ge voor gewaar-
schuwd zijt en ga daar in zee, wellicht

bereikt ge dan spoedig uw doel.

10. Laat u echter door al deze voor-
schriften niet afschrikken. Baadt en
zwemt naar hartelust. Neemt echter
altUd de nodige voorzichtigheid in acht
en ga wanneer ge niet kunt zwemmen,
nooit dieper dan tot borsthoogte in zee.

Samengesteld door:
P. van der MUe K.Czn
(oud voorzitter

Zandvoortse Red-
dingsbrigade - 1828)
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Voor zon, strand en hel

„Ruime Sop"

naar de tent met de

„Kamelen Kop".

,,Cainel Club"

Het toppunt van uw

rustpunt is

„TREFPUNT"
Strandpaviljoen

Lekkerdrinkenen

zalig eten in de zon

bij paviljoen

ff^Yan ff

PAVILJOEN 4 ^ ZEE- EN ZONNEBAD-INRICHTING ^ BAD-ZUID

Bewachtes Schwimmen

24 Damen- u. 25 Herren-

Umkleidekabinen

Kalle und warme Dusche

Für 500 Personen Kleiderauf-

bewalirung

Gute Küche, alle Gelranke,

Biervomfass

Strandpaviljoen

,Jerminus"
Links van de rotonde.

Bewaakt Zwemmen

25 dames- en 25 heren-

kleedcabines

Koude en warme doucheil-

Voor 500 perspnen gelegen-

heid voor kledingbewaring

Uitgebreide kaart

Alle frisdranken en tapbier

J. KROON

PAVILJOEN 7
Voor pils uit 't VAT getapt,

naar

strandpaviljoen 7

gestapt!

Bij de BOUWES-ROTONDE direct linksaf

dé brede klinlcerweg naar beneden t

Zoekt u een prettig

paviljoen?

RICHE" - ZANDVOORT
SPECIALITEITENRESTAURANT BAR

Probeer het eens op

Cees en Ghristien

van Dongen

Badinrichting— Sauna

Zonneterrassen— Solarium

Restaurant geopend van 10 uur

's morgens tot 2 uur 's nachts.

Bar geopend tot 3 uur 's nachts.

Boulevard Barnaart 67.

Telefoon 02507-2553.
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Horeca in Zandvoort

Tourist menu:

drie gangen

voor f. 10,50
Eten buiten de deur hoeft geen gat in uw
portemonnee te slaan. Zeker niet alS'U

een restaurant uitzoekt waar een 'Tourist
Menu' wordt geserveerd, want het hoeft
u nooit meer te kosten dan de vastgestel-
de prijs van ƒ 10,50 voor drie gangen, alles

inbegrepen. U weet dus precies waar u
aan toe bent.

Er zUn byna 750 eetgelegenheden in
Nederland die het hlerbU afgebeelde
schild hebben tüthangen. Daar kunt u
kostelijk maar niet kostbaar eten.
Oezelltg samen ergens eten is een van de
kleine geiüetlngen die het leven kleur
geven.' ,,

-• ...
Deelnemers Ingeschreven bU 'Tourist
Menu':
Bouwea PaZace, Burg. van Fenemapleln 2
a. Duivenvoorden, Haltestraat 49
Harocamo, Kerkstraat 27
Harocamo, Elerl:straat 27
Rest. 'Stella Maris', Strandweg 1

Die Hollander segeln seit Jahrhunderten
rjam die ganze Welt und haben daher-
elnen sechsten Sinu für alles, was gut
'jschmeckt. Aus der verflogenen Zelt der
Koloniën stammt die Vorliebe für die
indonesiscben Speiscn.
Hollander denken aber auch preisbewusst
und bevorzugen daher in einer fremden
Stadt das Speziell em.pfohlene 'Tourist
Menu'. Hierbei handelt es sich um eincn
schon seit sechs Jahren bestehenden
gastronomisclien Markenbegrift.
Ein solclies Essen wlrd in 750 ausgewalil-
ten Gaststatten im Land serviert und
kostet einheitlich 10,50 Gulden, alles

inlduslve. Das 'Tourist Menu' bestelit aus
drel Gangen. Alle Restaurants, die dieses
Gedeck für Sie bereithalten, sind an dem
hier abgebildeten Sclilldchen zu her-
kennen. In diesem Verzeiclmis sind sie

alle aufgefUhrt.
Bouwes Palace, Burg. van Fenemaplein 2

G. Duivenvoorden, Haltestraat 49
Rest. La Reine, Kerkstraat 15

Rest. La Reiiie, Kerkstraat 15

Jiest. 'Stella Maris", Strandweg 1

Raznjici eten

in Zandvoort
De Joegoslavische keuken vindt haar
oorsprong duidelijk in Midden-Europa en
het nabije Oosten, doch vindt geen aan-

"sluiting met de West-Europese
gastronomie.
De oervormen van bestaan, de veeteelt en
visserij komen in de gerechten ook
duidelijk naar voren en wel heel speciaal

de verscheidene vleessoorten, die door-
gaans in ruime mate en goed gekruid op
tafel verschijnen.
Van de speciale gerechten, die vaak
beperkt zün tot bepaalde gebieden noemen
we: Raznjici, Cevapcici, Plcskavica en
Sarma Lonac Bosanski.
Werd vroeger door de lierder zijn maaltyd

•boven een vuurtje geroosterd, dit element
is geheel bewaard gebleven en de be-
reiding als zodanig geeft aan de gasten,

die dit gebeuren kunnen volgen reeds
vooraf een geurig vóórgenoeeen.
De geografische ligging geeft aan Joego-
slavië zowel een land- als Middellandse
Zee-klimaat en daardoor bij uitstek gc-

scliikt voor wijnbouw. De oude cultuur-

monumenten geven aan dat de wijnbouw
reeds 2000 Jaar wordt bedreven en daar-

door als gemeengoed is verbonden bij de
Joegoslavische maaltijd.

Zandvoort prijst zich gelukkig ook deze

keuken aan haar gasten te kunnen pre-

senteren.

Gastronomie
Gastronomie is meer dan kookkunst
alleen. De zestiende-eeuwse Franse
schrijver Montaigne sprak van de weten-

Hollandse keuken verfranst
Onder de Hollandse res'taurantkeuken
verstaat men over het algemeen de i

'Franse keuken' welke hier gedurende de
Franse overheersing pljn. 1800 is inge-
burgerd.
In het spraakgebruik onderscheid men

'- 'De Bistro', gezellige ea niet el te uitge-
breide gerechten, waar tnen vrij snel kan
eten.

'Het restaurant', goede doch vaak niet al

te gespecialiseerde gerechten, waar men
binnen een normale tijd en voor een niet
al te hoog bedrag kan eten.
'Het gespecialiseerde restaurant'. Hier
voert men over het algemeen exclusievere
gerechten welke vaak met enige show aan
tafel bereid wonden en die men toch wel
door een goed glas wijn vergezeld moet
laten gastn. Voor deze specialiteiten-

restauranta moet men echt de tijd nemen

en er een gezellige avond van maken,
waar men later met veel plezier aan
terugdenkt.
Naast kwaliteit voeren gezelligheid, sfeer
en goede bediening hier meestal de
boventoon.
Men moet hier wel dieper In de beurs
tasten, maar het is het waard.

schap der tongstroling.

Het woord gastronomie is afgeleid van
het Griekse gastro = maag. Nu zou men
dit het beste tafeloultuur kunnen
noemen, omdat het eigenlijk meer is dan
lekker eten.

De dranken — en vooral de Juiste

harmonie tussen spijs en drank — zün
van de grootste betekenis.
Een goede dispositie — het lichamelijk en
geestelijk in de Juiste stemming zijn. Een
slecht hmneur is een vijand van de
gastronomie. Gastronomie is echter niet

afhankelijk van een luxueuze omgeving,
verfijnde delicatessen, muziek, bloemen,
damast, of welwillende in rokkostuum
serverende obers. Ook een eenvoudige
maaltijd, mits perfect bereid kan voldoen
aan de eisen van de gastronomie.
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CAFÉ - PETIT nESTAURATMT

KAMERS TE HUUR I EIG. 'W. H. BROUWER

STATIONSSTRAAT 20 - ZANDVpORT - TEL. 02507-7564

Een goedlglas bier

in ((lavertje vier-^—

hotel-café-petit

restaurant

't SLOKJE
boulevard paulus loot

17-19, zandvoort-

tel. 02507-5708

holland

groot terras aan boulevard met uitzicht

op zee.

BAR BODEGA

„CARROUSEL"

Uw gastheer en gastvrouw
Henk en Ans Sietsema,

Stationsstraat 11, tel. 02507-7904, Zandvoort.

SPECIAAL CHINEES INDISCH RESTAURANT

Fonsf Lie

TONNY'S STEAKHOUSE
voor een

Ie KLAS DINER

s^<:^> Zeestraat 55. Telefoon 02507-4681 1 Zandvoort • Holland

Geopend van 12.0Q-22.00 uur.
'-) ' In een sfeervolle 'entourage. _,

• ' Keuken oDisn van' 17.00 tot fll.OO uur.': v
Reestraat 26, Zandvoort. Tel.i025D7-4497.-{-.

bar - bodega -

restaurant
Dir.: Fred van der tee.

Louis Davidstraat 1a t.o. busstation,

Zandvoort. Telefoon 4104. kerkstraat 12 zaridvoort

nleuwendijk 37 aAisterdam

Voffl naai* dè play-in
waar het ieven een spel ïs

de hypemoderne speelhal
met de allernieuwste
automaten staat voor u
open in omstcrdam
6n In zandvoort

bar daiicing 1

Chcz andré
(vfh Petrovitch)

KEKKSTRAAT 10— ZANDVOORT

De bar waar jeans en blazers elkaar ontmoe-
ten In een swinging omgeving.

De bar met geweldige muziek zonder muziek
geweld

De bar die een traditie voortzet op het gebied
van amusement

De bar waar u thuis bent als u uit bent
^ •

Herbergh

't Boekaniers-Nest

SPECIALITEITEN RESTAURANT

„EEN AVONDJE ÜIT"

Romantlscli dineren bij

kaarslicht.

Maritieme inrichting.

Een keur van gerechten.

Goede wijnen en
uitstekende bedlening.

Wees onze sast.

Zandvoortselaan 187, Parkeerruimte.

Tafelreservering 2401-3054.

OflSE
WosrersSTR, Q

Gr'iLLeo
FOOO m

P)9 ueLUS

Nightclub

„La Mer"
ZANDVOORT

Wij presenteren u: -

Life Music
en

Floor Show's
Open van 's avonds 22 uur tot

's morgens 5 uur.

RIA en PUCK
Stationsplein 17. Telefoon 02507-5008.

Zandvoort.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters
Hotel Queenie - RoHsserie Frangaise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Salie aManger „La Reine" - Patisserie Parfait

• KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253
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AMSTERDAM 1 700 JAAR
JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

^ ^»^MSi^M

Amstcidijk 4> Amsterdam

U kunt bij ons aUe"Joego6lavlsche specialiteiten
gen ;tcii Op houtskool BcroostenL PcdelUie ^rUzen.
ElKe dus \ an 17 tot 22 uur Op^woensdag gesloten.

Rc!>er; oriiiK gewenst Tclefooil 020-'71.43.13.

Nieuw in Amsterdam

BOWLING
CENTRUM

14 banen, verdeeld over 2 verdiepingen
2 bare en restaurant

Zeeburgerdljk 265, Telefoon 020-359853

Uniek In Nederland; de bars zijn naast de
banen gelegen

Openingstijden: maandag t/m donder
dagen vrijdag 14-2 uur,
zateraag 10-2 uur, zondags 10-1 uur.

HET PORTUGEES

RESTAURANT

GLORIA lH

EXCELSIS DEÓ

Bloenigracht 47, iij bet balkje van de Anwtardomse Jotdaaa.
,

Exclusieve Pijrlugese gerechten.

Uitgebreide Portugese wiinkaart. met zeer zeldzame wijnen
zoals Pirt 1847. 1900, Colares Chltas, Bucellaa Velho etc., etc.

Alle dagen behalve'maandag Is de keuken geopend vanaf ^

n 30 uttT.

Bcsericrlngcn gewenst Telefoon (020)-24680l.j

Grote sortering in prijs verlaagde boe-
ken, romans, kunstboeken, pockets enz.
25 - 807» korting op de oorspronkelijke
prijzen.

Uitgaven xn het Nederlands, Duits, En-
gels en Frans.

Uitgebreide verzameling boeken en pla-
ten over Amsterdam.

BILLIGE BüCHER
auch in Deutscher Sprache.

Ook inkoop van boeken en gehele biblio-
theken.

BOEKHANDEL
J. DE SLEGTE B.Y.

Kalverstraat 11-13, Amsterdam.
T^>lefoon 020-232540.

Grote Houtstraat 100, Haarlem.
Telefoon 023-315250.

Een fles uitstekende

Franse wijn '\)n tlie house"
Op 3 minuten van het station vindt u het

exclusieve Rib Room restaurant van het

Amsterdam Sonesta Hotel. Met als specialiteit

de echte Prime Ribs of Beef, geroosterd 'naar

origineel Amerikaans recept.

Voor heel redelijke prijzen kunt u er voor-

treffelijk dineren. Bijzonder sfeervol bovendien

met een uitstekend orkestje op de achtergrond.

Als hartelijk welkom biedt de Rib Room u

met uw tafelgenoten gratis een goede fles

Franse wijn aan. Neem deze advertentie even

mee, als uitnodiging voor deze fles

„on the house".

Rib Room Restaurant - een geweldig adres

voor een exclusief avondje uit.

Amsterdam Sonesta Hotel,

Kattengat 1, Amsterdam. Tel. 21.22,23.

VIKING SAUNA
De echte sauna; de grootste van Amsterdam,

Sauna 15 m2; Dompdbad;
Gymzaal 15 x 20 m; Dakterras 70 m2 enz.;

Massage, Kcep-fittraining en Solarium.
Nic. Macsstraat lOD Amsterdam.

Telefoon 020-797746.

laraèllsctw
Grillroom

Exodus

Amstel 50 Amsterdam
tel 227716

gegrilde vleesgerechten
open van 11 tot 1 uur

Gezellig uit eten met

„levende"
Spaanse
muziek!

Kom dan naar:

Vamos a Ver
Govert Flinckstr. 308
(hoek V. Woustr.)
Tel. 736992 (020)

EETHUIS
„Het Stuivertje"

HAZENSTRAAT 58

AMSTERDAM
' ' Telefoon 020-231349 •

Geo|iendvan17 30-22 30 •

van dinsdag t/m zaterdag

KOENDERS
Utrochlsedwarsitraat 105 — Ambterdam -^

Tclefooa 020-234507.

Bicycles and motorbicycles for hire

Bicyclcs prlce Hfl S.— p. day. HTl 37,— p.
wccK. Hfl 1,— p, persen extra for alI-rlsk In-
surance. Deposlt Hfl 25,

—

.

MotorWcycIes prlce Hn 20,— & Hfl 25,— p. day.
Hfl 95.— p. weci. üicl. pctrol and hclmet. De-
poslt Hn 50.—.

Tandems pricc Hfl 10.— p. day. Hfl 2,— extra for
all-ri£k Insurance,

Chlld's bicycles: Kfl 3.50 p. day; scat for cbll-
dren Hfl O.SO p. day; blcyclesbags Hfl 0,50 p. day.
Open: dally front 08.00-22 00 b. (also Saterday
and Sunday).

excuisions

Amsterdam - Dam 1 - phone 23 09 51

Rotterdam - Lijnbaan 74 - phone 11 2680
The Hague - Plettèrljkade 50 - phone 183290

Tagllch Ausflüge nacli— Brussel/Antwerpen— Rotterdam/Delft/Den Haag— Volendam/Marken— Stadtrundfahrt Amsterdam— Alkmaar Kasemaikt
Und dazu no 9 weitere Ausflugsmöglich-
keiten durch Amsterdam und Holland.

. Abfahrt und Verkauf Dam 10 -^ Amster-
dam (neben den KönigUclien Palast).

Auskünite und Prospekte Verkehrsbüro
Zandvoort.

Ausflüge ab Amsterdam.

700

COUPON
BERGMANN
RONDVAART
AMSTERDAM

Tegen inleverliia van deze cou-
pon bieden wU u een rondvaart
door de grachten en havens van
Amaterdam aan tegen de gere-
duceerde prijs van f 2,50 voor
volwassenen en f 1,50 voor kin-
deren.

Normale prys resp. ƒ 4,25 en
ƒ 2,25.

•

Afvaarten tegenover hot Cen-
traal Station,

Telefoon : 020 - 22 77 BB.

GUTSCHEiN

BERGMANN
RUNDFAHRT
AMSTERDAM

Oegen Einlieferung dicscs Gut-
schcins bieten wir Ihnen cine
Orachtcn imd Hafenrundfahrt
gegen rcduziorten Preis von
Hfl. 2,50 fUr Eiwachscncn und
Ha 1,80 für Kinder
OffiziElle Preis is Hf! 4.25 für
Erwachsenen und Hfl. 2,25 für
Kinder.

Abrahrtslelle: Bcrgmann Ge-
lande dem Hauplbahnhof gegc-
nliber.

Rufnummer: 020-22 77 88,

COUPON
BERGMANN
CANALRIDES
AMSTERDAM

Handing in thuis coupon we
offer you a canaltrip trough
the canals and harbour of Am-
sterdam at a reduced price of
Dfl. 2,50 for amuts and Dfl. 1,50
for chlldren.

Official prlcc resp. Dfl. 425 and
Pfl. 2,25,

DeparlurcS Bergmann Pier op-
posite.

Central Bailway Slntlon,

Tclepltonc • 020-22 77 88.

KNIJN

BOWLING
CENTRUM
uw recreatie voor

regenachtige dagen.

Reserveer ' tUdig.

Bowlinq cpnirum

i«<nun
Amsterdam Tel 44 650b
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INFORMATIE
Arts - Arzt - Doctor
J. G. Anderson, Kostveilorenstraat 118,

tel. 2058.

B. F. J. Bouman, Koninginneweg 34a,

tel. 5600.

B. Drenth, Hogeweg 43, tel. 3355.

P. FUeringa, Brederodestraat 1, tel. 2181,

O. J. J. Mol, Emmaweg 2, tel. 5091.

J. Polgar, De Ruyterstraat 10/2, tel. 6004.

J. P. Zwerver, Julianaweg la, tel, 2499.

Tandarts - Zahnarzt - Dentist
B. II. HUarldes, Kostverlorenstraat 108,

tel. 2160.

Tb. 9. V. d. Meulen, Hogeweg 76, tel. 2003.

3. Streutgers, Badhuisplein 12, tel. 3026.

P, A. H. Wtjnands, Burg. v. Penemapleln
16/2, tel. 5832.

Dierenarts - Tierenarzt -

Veterinaire
J. W. Hagedoom, Herenweg 192, Heem-
stede, tel. 023-285445.

W. K Bessang-Groenewegen, de Waal
Malefijtlaan 4, Aerdenhout, tel. 023-240291,

J. F. Westerman, Hartenlustlaan 7,

Bloemendaal, tel. 023-251555.

m
Apotlieek - Apotlieke - Cliemist's
ZandToortse Apotheek, Raadhuisplein 10,

tel. 3185.

Zeestraat Apotheek, Zeestraat 71, tel. 3073.

Verloskundige - GeburtsheUerin -

Midwife
Mevr. C. H. R. Oudshoorn, Liimaeusstraat

3/2, tel. 4437.

BIJ AFWEZIGHEID ARTSEN, TAND-
ARTSEN, DIERENARTSEN, VEBIOS-
KONDIGE, belle men centrale informa-
tienummer: 023-313233.

wykverpleegster - Fuerzorge-
schwester - District-nurse
Zr. C. Havers, Gasthuishofje 27, tel. 2791.

Zr. S. M. Moolenaar-de Wilde, v. Lennep-
weg 93 rood, tel. 2720.

Gezondheidscentrum - Gesund-
beitscentrum - FuMic health
service
Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1,

tel. 6364. Diverse zittingen, ca. zuigelin-

genzorg, Icleuterzorg, oogai-ts, maatschap-
pel^k werkster, diëtiste, Soc. Med. Dienst,

Laboratorium, Wijkverpleegkundige,
Kraamcentrum, trombosedlenst, jeugd-
spychiater, zenuwarts.

Politie - Polizei - Police
ALARMNUMMER EN ONGEVALLEN-
DIENST tel. 4444.

Biu-eau V. Politie, Hogeweg 37, tel. 3043.

Politiepost Strand/Rotonde, tel. 4445.

Politiepost Circuit, tel. 5891.

Brandweer - Fuerwelir - Fire
Brigade
AIiARMNUMMEB tel. 2000.

Posterijen - Fostwcsen -

Post Office
Post-Telegraaf en Telefoondienst, Louis
Davidsstraat, tel. 3211.

Postagentschap Noord, Fasteurstraat 2,

tel. 5040.

Ma t/m do 8,30-19.00.

Mo bis Do 8.30-19.00.

Vr. 850-2030.
PT. 830-2030.
Za. 830-1130.
Sa. 830-1130.
ao. gesloten. . .,,., ,,^.
Sö/aesehlosSeif."

^ ''•' *^^ '•

Bank - Bank - Banc
ABN, Grote Krocht 12, tel. 5341.

AMRO, Kerkplein 7, tel. 5644.

NMB, Passage 33, tel. 4545.

NüTSSPAARBANK W. Ned., Grote
Krocht 38, tel. 3039.

RABO, Grote Krocht 34-36, tel. 6941.

Taxi
Taxi 2600, Grote Krocht 18, tel. 2600.

AutoVerliuur - Wagenverleth -

Bent a Car
Zandvoorts AutobedrUt Burg. Penema-
pleln 37, t«l. 4580.

Zandvoort Autoverhuurbedrijf, Brederode-
straat, hoek Dr. Schaepmanstraat 1,

tel. 4580.

Bijwielverhuur - Fahrradverleili -

Bent a bike
Versteege, Haltestraat 18, tel. 4499.

Rtlwlelreparatle: H. Bos, Grote Krocht 27,

tel. 29S1.

Expeditiebedrijf > Speditions-

betrieb - Expeditlon Service
Weber & Zn., Gasthuisstraat 1, tel. 2037.

Leeszaal en Openbare Bibliotlieek -

Leselialle und Oeffentlicbe
Bibliothek -

Beading Boom and Public Library
Schoolplein 1, tel. 4131.

Babysitcentrale - Babysitzentrale -

Babysit Central
Oppasdienst, via Wy, tel. 2262-5429.

Dierenpension - Tierpensionat -

Animal Boarding House
St. Keimemer Dierentehuis, Verl. Kees-
omstraat, tel. 3888.

Dierenbesclierming - Tierschutz -

Frotection of Animals
St. Kennemer Dierentehuis, Verl. Kees-
omstraat, tel. 3888.

Dierenbescherming Zandvoort, Lorentz-

straat 270, tel. 4561.

Idem b.g.g. tel. 2582, 5180 of 2752.

Sauna
Bouwes N.V., Burg. v. Penemapleln,
tel. 3871.

W. Buchel, A. J. V. d. Moolenstraat 47

(Solarium), tel. 5829.

^Paber/Rlche, Boulevard Barnaart 68

(Solarium), tel. 2553. Gereed hall Jaar.

Autoservice
DAP - HILLMANN. Garage KooUman
B.V., Brederodestraat 6-10. tel. 3242.

V.W. - AUDI - NSü, Garage H. Strijdei

Burg. V. Alphenstiaat 102, tel. 4565.

OPEL - VAUXALL, Garage van Lent,

Kam. Onnesstraat 15, tel. 5346.

RENAULT - FORD, Autobedrijven Rinkc
Oianjestraat 2-12, tel. 2323.

CHRYSLER - SIMCA - MATRA-
SUNBEAM, Autobedrijf Versteege, B.V.,

Pakveldstraat 21, tel, 2345.

FIAT - Plat Service Zandvoort, Burg. v.

Penemapleln 27, tel. 4580.

DATSUN - Tune Centre Rob Janssen,
Kam.. Onnesstraat 23, tel. 5966

Camping
De Branding, Boulevard Baj-naart,

tel. 3035.

Sandevoerde, Kennemerweg, tel. 2882.

De Duinrand, Boulevard Barnaart 68,

tel. 3843.

De Zeereep, van Lennepweg, tel. 4700.

Kampeerterrein Strand Noord, tel. 2218.

Ontspanning - Erholung -

Beiaxation
CIRCUIT VAN ZANDVOORT, tel. 7041.

Restaurant de la Course, tel. 2278.

Antl-Slipsohool, binnenterrein, tel. 4428.

Dolfijnensliow - Delphineschau -

Dolphinshow
Dolflrama, Burg. van Penemapleln,
tel. 5741 of 2144.

Shows dagelijks om: 1030, 12.00, 14.00

en 16.00 uur.

Avondshows: Wo., Za, Zo. 21,00 uur.

Bowling
Bowling Centre Bouwes, Burg. v. Penema-
pleln, tel. :369.

Kinderboerderij, verkeertuin -

Kinderfarm, Verkelirsgarten -

Children Farm, Trafic Garden
B. J. Rückert, in VUverpark, Vondellaan
44, tel. 28uö.

Midget Golf
Vüverduln, Vondellaan 44, tel. 6780.

Manege
Bob van den Berg, Keesomstraat 15,

tel. 5894.

B. J. Rückert, Vijverpark, tel. 4762.

Sporthal - Sporthalle - Sporthal!
Sporthal Pelllkaan. A. J. v. d. Moolen-
sttaat b; tel. 5619, b,6.6r.' 3300, •-

Trimbaan
Vrij toegankelijk, start naast kleuterschool

'De Woelwaters' einde Dr. J. P. ThUsseweg
in VUverpark, nabU Panaromaboclït van
het Circuit.

Touringcarbedrijf/Reisbureaa -

Touringcarbetrieb/Reisebttro
Touringcarservice/Travel Agency
Pa, Kerkman, J. H. Oonk, Grote Krocht
20, tel._ 2560.

Zwembad - Schwimbad -

Swimmingpocl
Zwembad Bouwes, Burg. y, Penemapleln 2,

tel. 4678 of 2144.

BICHE zwembad (op het strand) Boule-
vard Bamaard 68, tel. 2553.

Sportfondsenbad 'De Duinpan', Vondel-
laan 57, tel. 2170.

Duinwaterleiding - Wasserleitung
Dune - Water Work Dunes
Ingang Zandv. Laan t/o N. Unicum, per
busllin 80 bereikbaar, toegangskaart ver-
krijgbaar bij de ingang en bu VW.

Kcnnemerduinen
Toegangskaart verkrijgbaar ingang kop
Zeeweg.

Kerkdienst - Gottesdienst -

Devine Service
NEDERLANDS HERVORMDE KERK
Kerkplein.
Elke zondagmorgen dienst om 1030 uur.
GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg .

Elke zondag dienst o:n 10.00 en 19.00 uur.

B'-OMS KATHOLIEKE KERK
Grote Krocht
Elke zaterdag 1930 uur en zondag 11.00

uur vieringen in de St. Agathakerk.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND
Brugstraat 15
Elke zondagmorgen dienst om 1030 uur.
JEHOVA'S GETLIGEN
Elke zondagmorgen van 930-1130 uur
openbare bijeenkomsten in Gemeen-
schapshuis, ingang Willcmrtraat.
VOLLE EVANGELIE GEMEENTE -

Elke dinsdagavond 20,00 uur samenkomst
in gebouw Brugstraat 15.

Reddingspost - Rettungspost -

Rescue Post
Zandv. Reddingsbrigade Zuid, Post Brok-
meyer, tel. 2687.

Zandv. Beddingsbrigade Noord, Post Piet
Oud, tel. 2376.

Redding Maatschappij -

Bettung Gesellschaft -

liifeboat Association
KNZHBM, Boothuis, Thorbeckestraat 6,

tel. 4259.

Informatiebureau - Ausgunftstelle
- Informationoffice V.V.V.
Baadhuisplein 17, te' 2262-5429.

Geopend/geoffnet/open ma. t/m za

Mo. bis Sa. 9.00-20.00 uur. Zo. So. 1030-

17.00 uur.

Ziekenhuis - Krankenhaus -

Hospital
Diaconessenbuis, Handellaan 2, HEEM-
STEDE, tel. 023-319310.

St. ElilSABETH'S GBOOTE GASTHUIS,
Boerhaavelaan 22, HAARLEM,
tel. 023-339030.

St. JOHANNES DE DEO, M. V. Heems-
kerkstraat 2, HAARLEM, tel 023-259001.

Marine Hospitaal, Bloemendaalseweg 287,

OVERVEEN, tel. 023-319230.

Idem uitsluitend VOOR ONGEVALLEN,
tel. 023-326767.

Ziekenvervoer - Krankcnl ansport
- Sick Transport
Haarlem en Omstreken, Tempeliersstiaat

52, HAARLEM, tel. 023-319166.

Mai-griet, Leidsevaart 362, HAARLEM,
tel. 023-243330.

Ned. Roae Kruis, Secr. Ti-ompstiaat 19/6,

tel. 4624.

y >i&ar het weer V^
'^ spelmaker is ^^

Naar de zee kijken is op z'n minsl even aantrekkelijk als er

in duiken — zeker wanneer u comfortabel gezeten bent in

het Panorama Restaurant van Bouwes Palace in Zandvoort
Genietend van een drankje of van een schotel van uw voor
keur, heeft u er -op 70 m hoogte een vnj uitzicht op strand,
golven en horizon Op vrijdag en zaterdagavond en zondag
middag en -avond wordt uw bezoek bovendien nog muzi
kaal opgeluisterd, tijdens diner dansant of the-dansant Er

IS trouwens nog voel meer onder dit ene. grote dak van
Bouwes. het Dolfirama Zandvoort een overdekt zwembad
annex sauna, een bowling , kegel en biljartcentrum . 'Alle

maal attracties, waar het weer spelmaker csi

\ topverdieping Bouwes Pdlace. tegenover
NS station met een zee van parkeerruimtei

HOOGWATF
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Jong en oud vindt het fijn

om bij „DeWurf" te zijn.

Prima snacks

Diverse uitsmijters

Champignon omelet

Rode - witte - rosé wijnen

Gezellige sfeer - populaire prijzen

JAN PAAP

STRAND
Loes en
Bertus
ten

Pierik

saté, loempia,

hotdog's, hamburgers, sangria, enz.

Voor uw lunch en

verse koffie

STRANDPAVILJOEN
Het is echt vakantie

bij strandpaviljoen

Strandpaviljoen

„DRIEHUIZEN 21"

i^üM*

Gemakkelijk bereikbaar vanaf het

station.

Ruime windvrije ligstoelterrassen.

U voelt zich vrij aan het strand

met de zon en de zee. Noord Boulevard Zandvoori,

Ons terras is gedeeltelijk voorzien van
zeer speciale xonnebedden.

Strandpaviljoen 25.
Een paviljoen met volop watersport o.a.

diepzeedulken. surfen.
Ruim zonneterras.

bent U van het

wandelen moe,

strompel dan nog

even naar tent

Om te branden achter glas,

komt strandpaviljoen

toe

Bij ons lekker bruin worden in de zon.

van pas.

Gezellige sfeer.

Populaire prijzen.

Rob en Reina Paap.

Uheeft het met uw gezin

bij paviljoen 15 naar uw zin

M. J. PAAP
Onze specialiteit

PANNEKOEKEN

DIV. SNACKS
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Zandvoort biedt meer
dan Noordzee alleen
BU de naam Zandvoort voefen we, zeker
In gedachten, de kwaltficatle i'aan de zee'.

En dat Is juist. Als we dan sclirüven

'Natuurschoon rond Zandvoort', dan wil

dat zeggen, dat wQ rond-om Zandvoort
kykcn. V, als gast, kUkt natuurlyk vooral

naar de zee en het strand. IT geniet daar,

naar we hopen, volop van frisse, gezonde
lucht; de zon doet haar heilzame stralen

uw lichaam ten goede komen; het zee-

water heeft een verkwikkende invloed
wegens de zeer gckompliceerde samen-
stelling.

Strand en zee zijn bovendien gemeen-
schappen van dieren en planten, boeiend
en belangrUk. U, als gast, bent echter het
meest geïnteresseerd in de goede uit-

werldngen van zand. water en lucht op uw
lichaam, fysiek zowel als geesteiyk. Dat
is uw goed recht.

Rijk aan duin

Rond-om Zandvoort wil ook zeggen, dat
er ook een landzijde is. U bent per trein of

auto dwars door een uniek landscliap
gereisd, het duinlandschap van West-
Europa. TJ mag daar meteen aan toevoe-
gen, het breedste, het mooiste en het
rükste duinlandschap van West-Europa.
Dat is nu eens zonder overdi'Uving gezegd;
het is niet gezegd uit propagandistische
ovei-weging. Het is eenvoudigweg zo.

Het rijke achterland van Zandvoort, om-
vattende voornamelijk de Kennemerduinen
en de Amsterdamse waterleidingduinen
zUn de zogenaamde kallirijke duinen.
Geologisch gezien een vry jong landschap,
a. onstaan door de eeuwig aktieve en
steeds wisselende invloeden van wind en
zeer, maar . .

.

b. geconsolideerd, vastgelegd door de
almachtige plantenwereld en . .

.

c. thans een paradUslUke wereld voor
dieren en als u wilt, ook voor u!

Wtj noemden de duinen het rUke achter-
land van Zandvoort. Werkelijk rijk, want
u kunt de genoemde factoren: ontstaan,
consolidatie en paradijstoestand zelf

waarnemen,
Stapt u, ja werkelijlc doet u het vooral te

voet, in de Kennemerduinen eventueel
per fiets, dan begint u bil de ingang van
de Kennemerduinen of de A.W.-duinen
(vragen bU de VVV) in het jongste land-
schap vlak achter de zeereep.

Dank zU wonderlijk sterke planten als

biestarwegras, zandhaver en helm, maar
ook zeeraket en loogkruld wordt daar het
zand, na opgestoven te zijn door de wind,
vastgehouden om zo de grondslag te

leggen voor de volgende vegetatie. Die
vegetatie bestaat uit enkele mossoorten, al

spoedig vergezeld van de onvolprezen
duindoorn en vlier, kruipwilg, duinroosje.

zandzegge, muurpeper, toorts. Enzovoorts,
letterlijk enzovoort!
U gaat verder dwalend bemerken, dat
via grote en langgestrekte valleien er
duinenrijen zün ontstaan. Steeds verder
van zee komend neemt de bebossing toe.

Kardinaalsmuts, berberis, duinbraam
staan er nog, als berk en eik de plaats
niet bebl>en ingenomen. Ook coniferen,

naaldbomen proberen zich te handhaven,
zy het met wisselend succes.

Veilige broedplaats
Geen wonder dat ook dieren zich opper-
best voelen in dit duingebied. Wat wilt u,

van de ene kant volop voedsel in de vorm
van vis en andere zeedieren, aan de
andere kant veilige broedgelegenheid? De
zilvermeeuwen hebben er hun kolonie's;

eidereend en bergeend profiteren van het
waterwingebied; wulp en scholekster
struinen strand en duin af en nestelen in
het droge duinzand of maken gebruik
van een stil strandplekje.
Moet u eens tegen de avond komen, hout-
duiven komen verzadigd uit de polder een
rustige duinpan opzoeken. Daarentegen
verlaten de uilen hun dagschuilplaats om
op muizenjacht te gaan op de bouw-
landen. Zullen we maar niet praten over
het rijke vlinder- en insektenleven? Konij-

nen bij honderden, fazanten in hun mooie
kleurenpracht, als u tenminste een fa-

zantehaan ontmoet; misscliien als u lieel

rustig ergens zit een ontmoeting met een
wezel of hermeiyn, och, het zyn van die

fyne belevenissen, waardoor je weer weet,

dat het een heeriyk natuurleven is, daar
in die duinen achter Zandvoort!

Wilt u eens een fyne wandeling onder
deskundige leiding maken in een van
onze duinlandschappen? Belt u dan de
heer S. Reede van Staatsbosbeheer,
tel. 023-264152 en hy zoekt wel een
gelegenheid u mee te nemen door het
Staatsreservaat Middenduin in

Overveen.

Naturschönheit in Zandvoorts

ungebung

Wcnn wir Zandvoort ncnncn hörcn, tUgen
wir daran in Gcdankcn hinzu 'an der
Sce'. Und das ist richlig. Wenn wir dann
schreiben 'Naturschönheit in Zandvoorl's
Vmgcbung', dann heiszt das, dasz wir uns
rundum Zandvoort umschauen wollen.

Sic als Gast fühlcn slch natürlich in crstcr

I.inie durch die Sec und den Strand an-
gezogen. Sie genieszcn dort, so hotfen
wir, die frische Luft; die Sonnenein-
straMung ist sclu gcsund für Ihrc.i Kör-
pcr, das Secwasscr hat einen sehr er-

quickcndcn Effekt durch selne sehr

liompUzierte Zusammcnstcllung.

Strand und See sind auszerdem eine

wichtige und fesselnde Lebonsgemeln-
schaft von Tieren und Pflanzen. Sie als

Gast sind natürlich am meisten interes-

siert an einer gutcn Erholung durch die

Wirkung von Snnd. Wasser und Lutt aut
Ihren Körpcr sowohl in physischer als

auch psychlscher Hinsicht.

Düncureicli
'Rundum Zandvoort' heiszt auszerdem,
,dasz es.auch eine dem Jji^nd Zugckehrte,

,

Seite gibt. Sic sind pro Zug oder Auto
o.uer durch eine einmalige Landscliaft
gefahren, die Dünenlandsohaft West-
europa's. PUgen Sie direkt folgendes hinzu:

die breiteste, schönste und reichste

Dünenlandschaft von Westeuropa. Dies
ist ohne jede Ubertreibung gesagt, und wir
sagen dies auch nicht aus propagandls-
tischen Gründen, es ist nun eindmal sol

Das reiche Hinterland Zandvoort's, das
hauptsachlich die Kennemer-DUnen und
die Anistei dammer Wasserleitungs-Dünen
umfaszt, besteht aus den sog. kalkreichen
Dünen, geologisch gesehen eine recht

Junge Landschaft;
a. entstanden durch die immerwahrend
aktlven und wechselnden Einflüsse von
Wind und See, aber . .

.

b. konsolidiert, festgelcgt durch die all-

machtige Pflanzenwelt . .

.

c. iieute einde paradislsche Welt für

Tiere, und wenn Sie wollen, auch für Sie!

Wir nannteu die Dünen das reiche

Hinterland Zandvoort's, wirklich relch,

denn Sie können die genannten Faktoren:
Entstehung, Konsolidierung und para-
disischer Zustand sclbst wahrnehmen.
Wandem Sie — zu PHisz ist am besten —
durch die Kennemer-DUnen; eine Radtour
ist eventuell auch mögllch. Beginnen
Sie am Eingang der Kennemer-Dünen
oder der A.W.-DUnen (zu erfragen beim
Fremden-Verkehrs-Verein) in der

jüngsten Landschaft hinter der ersten

Dünenkette.
Durch erstaunlich starke Pflanzen wie
Binsengras, Sand- und Strandhafer, aber
auch Beegras und Laugenkraut wlrd der

Sand, der zuerst durch den Wind fort-

geweht wird, festgehalten und bildet so

den Anfang für die nüchste Vegetatton.

Diese Vegetation besteht aus einigen
Moosarten, die schon schnell Gcsellschaft

bekommen in der Form von Seedorn und
Holunder, Kilechwelde, Dünenrose,

Zittergras, Mauerpferrer, Königskerze
usw. usw. tatsilchllch und so welter. Weiter
wandernd, bemerken Sie, dasz durch
langgestreckte TBler DUneiiketten ent-

, standen pind, ^.eiter von, der See ?ulfenit.

nimmt die Bewaldung zu. Pfaffcnhutclien,
Sauerdorn und DUnenbrombeere slelien

noch dort, wcnn nicht Birke und Eiche
and ihre Stelle getrelen sind. Auch
Koniferen und Nadelbilume vensuchcn
slch zu behaupten. sei es mil wecli.sel-

iiaftem Erfolg.

Siclicrc BnilslcUe
Es ist kein Wunder, dasz auch Ti3ve sich

in diesem DUncngebiet besondcrs wohl-
fühlen, einerseits genUgend N,ihrung in

der Form von Fisch und anderen Sce-
tleren, andererselts sichere Brutgclegen
heit.

Die Silbcrmöven haben dort ihre Koloniën.
Eiderente und Bergente pvofitieren von
den Wasserreservoirs. Brachvogel und
Austernfisclier strelfen Strand und Dünen
ab, nisten lm trochenen Dünensand oder
machen es slch auf einer stillen Stelle

am Strand bequem. Sie soUten mal gegen
Abcnd hierlier kommen: Holztauben
kommen gestlttigt aus den Poldern
zurück und suchen eine ruhige Dünen-
mulde als Ruhestiitte für die Nacht auf.

Andererselts verlasscn Eulen ihre

Tagesverstecke, um in den Ackergebletcn

auf Mausejagd zu gehen.
Soll ich Ihnen noch erzahlen über das
vielfilltige Lcben von Inscklcn und
Sclunetterllngen, über Hunderte Knnni-
chen und farbenprachtige Fasanen?
Wenn Sie slch ganz still irgendwohln

setzen, haben Sie vielleicht Glück und
selien Sie ein Wiesel oder Hermelin.

Durch solche Erlebnisse realisleren wir uns

wieder, dasz es ein unglaublich viel-

faltlges Naturlebcn dort In Zandvoort '.s

Dünen gibt.

Haben Sie den Wunsch, einnial unler

fachmannlschcr Führung eine schone

Wanderung durch einde unsercr

Dünenlandschaften zu machen, rufen

Sie dann Herrn S, Reede an. Slaals-

forstwirtschaft, Telefon 023-264152. E
wird es möglich machen, Sie auf

Blnem Rundgang durch das Staats-

^csei-vat 'Middenduin' in 0\reivccn

mitgunchmcn.
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Vondellaan

Verlichte banen

Kinder-
verkeerstuin.

Open van
9.00-24.00 uur.

HOTEL

BAR

RESTAU-

RANT

Rustig gelegen aan de duinrand. Besonders ruhig ge-

legen 180 m vom meer. Uitstekende keuken — Hervor-

ragende küche. Restaurant geopend van 12-14, 18-21

uur. Gezellige Bar. Maandags gesloten — Montag Zu.

MR. TROELSTRASTRAAT 62 — TELEFOON 3088

Fijn, samen fietsen

!

Huur een fiets bij:

Tweewieierbedrijf

VERSTEËCË b.v.
Haltestraat 19, telefopn, 4499.

.'.

'

Verhuurtafief:
per dag ƒ 4^—, p'èr week ƒ 19,—

.

Fein zusammen Radfahren.

EEN KLASSE APART I

MODES

FÜR DIE FRAU DJE WEISS,

WASS SIE WILL.

BOUWES PASSAGE 8— ZANDVOORT
TELEFOON 45 29

Voor al uw rijplezier

Manege
„Rückert"

:ni
Buitenritten strand en duin,...

ƒ 10,— ex. voor M uur.

Ponyvechuur; per half uur / 3,50.

Onze manege en salon is in originele
western stijl gebouwd.

Kinderboerderij.

^ >iiiar het weer
"^ spelmaker is
Er zijn bowlers, kegelaars, biljarters en tafelvoetballers, die

tijdens een dagje Zandvoort hopen, ja bidden, dat het klimaat

eens tegenzit. Dan zit het hiin nl. mèè, omdat ze zich er in alle

rust kunnen wijden aa n hun favoriete spel.

En dat alles onder èèn dak: royale speelruimten, leuke bar en

gezellige zitjes, met sportieve en culinaire uitwijkmogelijk-

heden naar resp. overdekt zwembad annex sauna, of het

Panorama Restaurant-hoog boven de golven - waar het hele

weekend, inclusief vrijdagavond en zondagmiddag, een
dansliedje deint ... Allemaal attracties, waar het weer spel-

makeris! Nadereinlichtingon:02507- 2144

BOIMÉS'
BÖWLING-CENIRLM

tegenover NS-statlon, met
een zee van parkeerruimte.

VOOR UW
DRUKWERK:

Drukkerij

Van Petegem & Zn.

Kerkstraat 28

Zandvoort

Tel. 2793

boetiek

illon

-5 .^'
^ 'S.!'»-! .- i'

• i.'
-'

voor betere

yrije-tijds-

kleding

zandvoort
keck«trciat22 gaiery 12-14

025P7-2949 ,

Holland Kat b.v.
Prinsesseweg 36a, (Busweg), tel. 7158

Komt u eens kijken naar onze Holland

Kat M.K. 2, waar u mee kunt proef-

varen op Zee.

KATAMARAN
».a./7055,-
incl.

Wedstrijd klaar met
volledig Ermat
beslag.

SAILING-SHOP
meto.a.:

Zwemvesten
Rubberboten
Strandstoelen
Windschermen
Zwemvliezen
Luchtbedden
enz., enz.

TINA-TIEK

Curiosa, Antiek,

Messing, Olielampen,

Tin en Koper

Kruisstraat 2a/hoek Gasthuisplein

t/o Bakker v. d. Werff.
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Uniek zwembadcomplex
%i¥'M "

I
' ?,f 11 "t i' Il , i'

i
'1,1' iJ

.;' i
s' '.."J" Ih 11'" 'éH". hh!'"m r Vi»"'"fi!;'' 'i' . .;i <',.!

Sportfondsenbad 'DE DUINPAN', met
golvenbad, kleuterbad, wedstr^dbad en
springbassin. Vondellaan 57.

Openingstijden buitenbaden: ma t/in vrij

8.00-21.00 (Jul -1- aug 22.00), za en zo 0.00-

18.00. Verwarmd :t 24° C.
Openingstüden binnenbaden, verwarmd ±.

27° C.

maand juni

zondag:
maandag:
maandag:
maandag:
alleer diepe
maandag:
dinsdag:
alleen diepe
dinsdag:
dinsdag:
damesuur

10.00-13.00

8.00-10.00

11.30-14.00

12.00-1330
18.15-20.15

12.00-13.30

18.00-19.45

20.00-21.00

maanden juli cn half aug;usti:s

zondag: 9.00-18.00

maandag: 11.30-14.00

maandag: 16.00-20.30

dinsdag: 10.30-21.00

maand juni
woensdag:
damesuur diepe

zwangerschapsuur

donderdag:
alleer 3iepe
vrDdag:
alleen diepe
zaterdag:

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-17.3:

18.00-19.00

iO.00-20.30

13.00-16.00

20.00-21 00
9.00-12.30

13.30-17.00

maanden juU en half augustus
woensdag: 10.30-20.30

donderdag: 10.00-21.00

vrijdag: 8.00-18.00

zaterdag: 9.00-18.00

Exkursies

Ned. Herv.

Kerk

Iedere woensdagavond van 19.30-21 uur
Is het fraaie interieor met de rijke orna-
menten (zoals Grafkapel, Heerenbank en
Orgel) onder leiding te bezichtigen. Er
^n interessante zaken te bekijken die nog
getuigen zUn van het vroegere vissersdorp
Zandvoort. Aan het einde der rondleiding
wordt het Knipscheer-orgel bespeelt.

FUhrungen Ned. Henr. Kerk (Evangelisch)
Jeden Mittwochabend ab 19.30 bis 21 Ulir.

Das innere der Kirche ist ein Zeugnis
lind Erinnenmg des frUheren Fischers-
dorfes Zandvoort. Am Ende der FUIuning
bespielung der Orgel.

Bzcunlons Ned. Herv. Kerk (Dutch
Kefonaed)
Every wednesday-evening from 7.30 till 9
o*clock. The Interior of the chvirch 1b the
Uent witness of the p«st of Zandvoort.
At the end of the excuislon the Orgon
wlU be played,

Ezcarsions Ned. Herv. Kerk <I'cgli5e

Vrotestsnte)
Chaque mercredle de 7JS0 heures lUBQU'au
t heures du soir. I>1nterleur d'égUse eet

iin temoln de I'blstcrire de Zandvoort.
A la Sn de guidte on peut mdmirer Ie
timbre de l'orgue.

Verkopen VW

ZOMERPROGRAMMA

Plattegrond Zandvoort ƒ!.-

Toegangskaarten van de Amsterdamse
Waterlciding-dulnen
Dagkaartcn
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zandvoorts
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT nieuwsblad

itf^i" «**«^=r«*r*» wp ^ -'wr»" v^^"

Ditgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 26'!.

Kantoor Stationsweg 38, Aaknie'r.
telefoon 02977-25141. 5 lynen.

Abounemenlsprus ƒ 16,80 per jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Versclujnt op dondeidag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleip 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkeluke kontrakttaneven op
op aanvrage Ook komtunatietaiie-

fen met de ovonge bladen van RJ?
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek 300169 779

Po.strekening 302871.

35e JAARGANG — NO. 27
DONDERDAG 3 JULI 1975

B EN W ZAAGDEN POTEN ONDER EIGEN VOORSTEL WEG

iKoUesfe verloor biina school-
!

o J .

loodgebouw in stroomversnellin;
i

ZANDVOORT — Even liep de raadsvergadering dinsdagavond uit de

hand, toen voorzitter burgemeester A. Nawijn wit aanliep van erger-

nis en de heer Flieringa (inspraak-nu) rood aanliep van woede. Aan-
leiding was een voorstel van het kollege van b. en w. aan de raad

tot het verlenen van een krediet van één ton voor het slopen, opslaan

n wederom opbouwen van het noodgebouw van de Mr. G. J. van Hen-

en Goedhartschool.
Het noodgebouw is in de weg komen te staan nu de bouw van de

nieuwe Mr. G. J. van Heuven Goedhartschool gereed is gekomen, In

het nieuwe gebouw zullen aan het begin van het nieuwe schooljaar,

I

t op 10 augustus aanvangt, kleuterschool Hummeloord en voor-

.. .emde basisschool voor openbaar onderwijs zijn gehuisvest.

Op papier leek het een mooi voorstel van b en w om het noodlokaal

lor een ton in gedeelten weer op te bouwen voor handbalvereniging

; ,,ndvoortmeeuwen, de Beatrixschool, de dr. Albert Plesmanschool en

ie Wim Gertenbachschool.

Hoe anders was echter de werkelijkheid, toen nota bene de wethou-

der van publieke werken de raadsleden begon te vertellen, dat het

voorstel van het kollege niet realiseerbaar was.

Kït was te verwachten, dat de kritiek

Vi.n de i-aadsleden over dit zinloze voor-

stel met mtbleef. Burgemeester A. Na-
wijn werd het na een urn- zinloos praten

even teveel en h;j merkte op, dat er be-

paalde gioepenngen waren di? voortdu-

rend aan het etaleren waren hoe ver-

keerd het kollege het wel deed.

Knullig voorstel

t>ze
opmerking schoot de heer Plie-

;iga in het verkeerde keelkat. H;j nam
l't woord over van z;]n fraktiegenoot

'anssens, die een nogal verhitte diskus-

sie was aangegaan met de voorzitter.

•Mogen we kritiek leveren op een vooretel

waar niets van deugt?' zo richtte een

gepikeerde heer JPlierinsja zich tot de
trrgemeester. 'Het Is onvioorstelhaar, dat

'fr~vborster-waal'-lgteeïl*" bUk!>em " -van
^^..ugt op de agenda staat. In acht jaar

heb Ik nog nooit een zo knullig voorstel

op tafel gehad. Er zUn fouten gemaakt.
Het voorstel is niet goed voorbereid door
*iet kollege'. ^

1^ vrouw HugenWtz (WD) bracht de
tu-jk aan het rolleu, toen zy aan het
begin van de behandeling van het voor-
stel opmerkte, dat haar fi-aktie in tegen-
stelling tot eerder gedane uitspraken in

d(> kommisisie voor financiën nu tegen
y|V, voorstel was
WÊf hebben ons licht nog eens opgesto-

i^^ en we zijn tot de konklusie gekomen,
idat de honderdduizend gulden wegge-

'd geld Is. Ons Inziens is het voor de
leente voordeliger om een lokaal voor
Heatrixschool te bouwen. Het risico is

elUk te groot, dat het noodlokaal in

ar stort als het wordt afgebroken
pgebouwd'.
oveiige raadsfrakties. op dat mo-

;nt nog onwetend, dat wethouder At-
eina met een soortgelijke verklaring zou
komen vonden de opmerkingen van me-

I
vrouw Hugenholtz maar vreemd. Het
- s toch een mooi voorstel. Voor een
:n hielp men de handbalvereniging aan
, uwe akkommodatie en enkele scholen

; 1 een nieuw lokaal. De heer Weber
/dA) deelde dan ook geenszins de me-

ling van mevrauw Hugenholtz.
Mits er niet met een bulldozer gesloopt
pvL worden, dan zag de heer Weber het

10 van hieenstorting niet zo zitten,

de heer Janssens sprak ziJn verba-
uit over de zienswijze van mevrouw

renholtz, of mevrouw Hugenholtz
st in de veronderstelling verkeren,
er met een botte bUl te werk zou

iden gegaan. In dat geval gaf het
jipraak-Nu raadslid ook geen cent

meer voor een van de zes lokalen.

Aiaar', zo zei de heer Janssens. 'ik neem
n dat het kol)es:c met dit voorstel niet

r een nacht ijs is gegaan. Men zal

jlfc IS niet tot dit voorstel zijn gekomen,
der advies te hebben ingewonnen bij

(11
kundigen op dit gebied'. Boe dicht de

, r Janssens met deze opmcridng de
^ arbeid benaderde werd even later dui-

lU

„WURF-PRAET"

WULLUM V. d. WIIRFF
'k Deni, dat ik van me garnael
maer overgae op Engelse sprot.

BijverkoopNoordbuurthuisje

Wijkbewoners

buitengesloten
ZANDVOORT — Enkele raadsleden met name de socialisten Van der

Heyden en Weber liaddcn dinsdagavond moeite met de doorverkoop

aan derden dat een verkoper als voorwaarde stelde bij de verkoop

van zijn Noordbuurtperceel Achterom 4 aan de gemeente.

^ -^ 4S1

In het kader van de voorbereiding van

de uitvoering \an het bestemmingsplan

'Noorclbiiurt' w.as de gemeente in de ge-

legenheid de in welstand te brengen wo-

ning met bijbehorend terrein aan te

kopen. Voor de aanleg van een plein

heeft de gemeente alleen het achtercrt

\an de «oning nodig, zodat het kolleee

geen bezwaar zag m het doorverkopen

van de woning aan een gegadigde die

bereid is de woning op te knapi)en via

de door het kollege te stellen eisen.

** Waclillijst

}" •.*'3.> JS»

deiyk. toen de wethouder van publieke

iverken de heer J. Attema het woord
voerde.

'Indertijd was het een goed voorstel om
deze lokalen te gebruiken voor andeie

verenigingen Als je de zaak echter op
je m iaat werken kom je tot andere ge-

dachten. Wanneer we dit noodgebouw
namelijk gaan slopen komen we voor be-

roerde dingen te staan. De zaak ligt na-
melijk met zo eenvoudig, want het is

allereerst zeer de vraag of de mmen er

heel lutkomen en zo ja of ze er by het

opbouwen weer In komen zoals ze er nu
in zitten. Bovendien zal er een nieuw
dak opmoeten, terwijl de vloer eveneens

gedeeltelijk ver\'angen zal dienen te wor-
den. Is het noodgebouw eenmaal afge-

broken, dan voorzie ik grote moeilijkhe-

den tijdens het opbouwen van^de bult.

De zaak paöst dan -wéér niet op 'de fun-

damenten. Ik geloof, dat we er lieter

aan doen een lokaal waar nodig nieuw te

laten bouwen, want nieuwbouw is tegen-

woordig goedkoper, dan deze voi-m van
restaureren', aldus de WD-wethouder,
die met déze verklaring hetzelfde effekt

verkreeg, als de scheidsrechter, die een
bokser aclit tellen verplichte rust op-
legt, nadat deze een voor hem ongelukki-

ge stoot heeft moeten incasseren.

Voorsiel iulrekken
De heer Van AS (CDA) was het eerst

bekomen van de schnk. 'Wat lu-ügen we
nou? We hebben de zaak m de kom-
missievergadering uitvoerig doorgenomen
en toen zijn deze nadelen niet aan het
licht gekomen. Ik moet helaas tot mijn
verbazing vaststellen, dat het kollege
het voorstel niet goed heeft doorgeno-
men. Het kollege is niet tot een afge-
rond geheel gekomen en daarom doen
b. en w. er beter aan het voorstel teiug
te nemen, om de zaak uitvoerig toe te
lichten en er in een volgende vergadeimg
mee tenig te komen'.

Drie ton
Wethouder Aukema (PvdAl verklaarde,

dat de wethouder van publieke werken
niet te kort was geschoten m zijn kosten-

begroting. 'Het voltallige kollege , heeft

de zaak nog eens doorgenomen en toen

zijn we tot de konklusie gekomen, dat
de totale kosten op drie ton zouden ko-
men en dat vonden we te gek worden
voor zes lokalen waarvan er enkele acht
è, negen jaar oud zijn.

We hadden teveel gerekend op de zelf-

werltzaamheld van de mensen, maar we
zijn tot de konldusle gekomen, dat het
noodgebouw slechts een kans van over-
leven lieeft, als het wordt gedemonteerd
door vaklui en dan nog moet het gebouw
op vele plaatsen worden gerestaureerd.

We zitten nu eigenlijk met het gebouw in

onze maag, want het gebouw moet weg
Het moet wijken voor speelterreln en
groenvoorziening van de nieuwe school.

We hebben zelfs overwogen om het ge-
,

bouw te koop aan te bieden'

De heer Flieringa uitte na deze woorden
van de wethouder zQn grenzeloze ver-

bazing met de woorden: '>Ve hebben nu
al twee wethouders, die tnce poten onder
hun eigen voorstel weg zagen. Waarom
brengt het kollege een voorstel in de
raad, als twee wethouders het voorstel

dapper zitten door te zagen. De voorbe-
reiding van dit voorstel is uitermate
merkwaardig. Het kollege kan dan ook
ntci anders dan het terugnemen'.

Voorzitter bui-gemeester A. NawiJn wUde
van terugtrekken niet weten en merkte
op, dat het voorstel uit twee delen be-
stond. De laad werd ook nog gevraagd
medewerking te verlenen voor een uit-

bi-Plrtüig van de Beatrixschool met eén
lokaal, hetgeen overigens verleend werd
Eén ding kon de voorzitter tussen alle

vaagheden vaststellen. Het obstakel moest
weg. De vraag lestte alleen hoe. Het kol-

lege had zelf geen oplossing weten te

vinden. 'We kunnen twee dingen doen'
zei burgemeester Nawyn: 'We proljeren

het gebouw te verkopen of we laten het
via zelfwerkzaamheid de verenigingen
weghalen. In het laatste geval hoeft de
gemeente alleen nog maar de fundamen-
ten weg te halen'.

,

Waanzin
De heer v. d Moolen vond het vooi-stel

om het noodgebouw te laten slopen
waanzin. 'Met de ton, die we er aanvan-
kelijk voor uit zouden tiekken kunnen
we de klus toch toevertiouwen aan twee

^^^^^^^^si^Sb^iiS^^.
timmerlieden. Al zullen ze er een jaar

over doen, de zaak komt dan echt wel

voor clkaai"

BuigemeesU>r ïii" ' :iiJ-,ve ua ^dit

"vboracel,\yau Ji i^dA'er duidelijki dat de

kosten niets slechts gingen zitten in het

demonteien en raontei^en. 'Als het ge-

bouw wordt verdeeld onder een viertal

gegadigden zullen we toch over meer
buitenwanden moeten beschikken, dan
de twee die het gebouw nu heeft We
kuimen de tussenmuur van een lokaal

toch niet gebiuiken voor een buiteiji-

muur?'.
De heer Van As kon zich voorstellen, dat

er wvjziglngen in plannen kunnen komen,
nadat de vooi stellen aan de laadsleden

zijn verstuurd. Het CDA-raadsUd vond
het echter vreemd, dat het kollege had
veraulmd een koiiektle of aanvulling te

geven bü het voorstel

De heer Janssens (Inspiaak-Nu) was
eeider teleurgesteld over de gang van
zaken dah verbaasd en ven ast. 'We
weten al een jaar, dat het gebouw fee-

sloopt moet worden. Had het kollege de

moeilijkheden niet eerder kunnen ont-

dekken. Ik vind het zonde van een mooie

zomeravond als we zitten te praten over

een vooi-stel waar het toUege Sielf tegen-

in saat'.^ -'v. ,' J< ,

Nadat de' heer Fliei*B8«' zifti grore-onge- •

noegen op een duidelijker manier aan de

vooi-zitter had kenbaar gemaakt, mericte

burgemeester Nawijn op, dat het In-

spraak-Nu raadslid zich op een nettere

manier moest uiten.- 'U hebt- het zelf uit-

gelokt met uw eindeloze gezwets', was
het antwoord van de heer Fliermga

Intussen was men nog geen stap dichter

gekomen bij de oplossing van het vraag-

stuk, wat te doen met een noodgebouw.

Wethouder Attema voelde ervoor om het

voorstel teiug te nemen, maar daartegen

maakte de heer Weber (PvdA) bezwaar.

'Op 10 augustus begint de school weer.

Als het vooistel woidt teruggenomen

komt het pas in de vergadering als de

school alweer begonnen is en voor de

school weer begint moet het gebouw
verdwenen zijn. Ik kan slechts konklu-

deien, dat het voorstel waarvan we al

een jaai lang wisten dat het zou komen
veel te laat op tafel is gekomen'.

Stroomversnelling
Wethouder Aukema had ook hier een
verklaring voor en de PvdA-wethoudei

Het noodgebouw van de mr. G. J. van

Heuven Goedhartschool, WhX kollege zit

ermee in ziJn maag.

deelde mpe dat de zaak üi een stroom-

versnellhig geraakt, omdat de nieuwe

school, al op 15 juni is opgeleverd, ter-

wijl dé opleveringsdatum op 15 oktober

was gepland. Intussen wachtte de heer

Van AS nog steeds op een goed voorstel

van b. en w.

Het voorstel kwam uiteindelijk uit de

mond van zijn fraktiegenoot wethouder

Van der Mijc, die voorstelde het gebouw
deskundig door de gemeente te laten

slopen, de zaak keurig nct,1cs op te slaan

om vervolgens verenigingen aan te

schrijven en uit te nodigen om een deel

van het gebouw weg te komen halen.

Inklusicf het egaliseren van het terrein

wilde de wethouder voor dit kar»vei een

iiedrag uittrekken van vijftigduizend gul-

den en alzo geschiedde na vijf kwartier

praten.

De heer Webct voelde niets voor deze

doorverkoop. 'We hebben niet voor niets

een wachtlijst van gegadigden voor een

perceel in de Noordbuurt. Als de verko-

pers zelf kopers gaan aanwijzen, komen
de mensen op de wachtlijst nooit aan

bod,' zei de heer Weber.

Burgemeester Nawijn ü<Jelde -nede, dat

de gemeente toch m moest gaan op de

voorwaarde van de verkoper. Ten eerste

werd het huisje opgeknapt en ten twee-

de weid er voor de gemeente een goede

gelegenheid geschapen om het voor een

plein benodigde achtcrcrf van de wo-

ning m gemcentebezit te krijgen

Rare handel
Gaat de verkoop dan niet door, ils we
de woning niet doorverkopen,' zo vroeg

de heer Weber.
De voorzitter deelde liierop mede, dat dit

inderdaad de aankoop in gevaar bracht.

'HeJ; heeft ons al moeite genoeg gekost

om de eigenaar zover te krijgen, dat hij
'

' onder deze voorwaarde ^^iide verkopen'.

'

De Weber vond het maar rare handel,

als een hmseigenaar dergelijke voor-

waarden gaat stellen bij verkoop. Ook
de heer Van As (CDA) vroeg zich af,

waar de gemeente bleef als ztj zich door
de verkoper liet voorschrijven wat er

met het pand moest gebeuren
De heer Van der Heyden pleitte voor

de Noordbuurtbewoners, die volgens eer-

der gedane afspraken voorrang zouden
krugen bij de aankoop van een Noord-
buurtwonlng.
De heer Jans-^ens (Inspraak-Nu) merk-
te op, dat het .geenizins 'rare handel'

was 'ledere verkoper heeft het recht

om voorwaarden te stellen en dat is

hier gebeurd Als we deze -loorw aarden

met accepteren, dan zijn \i( ovei hon-
derd jaar nog bezig met de sanering

van de Noordbuurl', aldus do heer

Janssens
Om de zaak niet Ie stagneren en een

voor de gemeente dure onteigenings-

procedure te voorkomen, besloot de

raad over te gaan tot de aankoop van
het perceel Achterom 4 met de daaraan
verbonden voorwaarden
Do socialisten Weber en Van der Hey-
den wilden geacht worden te hebben
tegengestemd.

Ballonwedstrijd
ZANDVOORT — Zateidag 5 juli organi-

seert de evenementenkommissie VVV
Zandvoort wederom een ballonwedstrijdy

waaraan prijzen zijn verbonden m
vorm van waardebonnen. Kaarten ixA

ƒ0,50 zijn verkrijgbaar bi] het VW-kfen-

toor en op de wedstr«adag van 16 3o/uui

af bij de ballonnenkraam.

LA.NGS DE VLOEDLKJN

Een goed twstede vaka/ntie kan
uw leven verlengen. /

Abraham Lincoln (li809-1865)

^r \

De heer Janssens,.. Zonde van mooie zo-

meravond.

verrukkelijke fondue- en
dipsauzen uil eigen keuken.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in het

waterdicht maken van
woningen en flat

Tel. 02507-30 86 en 60 91.

ZOMERAANBIEDING

1. azobe gevlochten tuinschermen
180 X 200 cm ƒ 39,00

150 X 200 cm ƒ 32,50

2. geperste rietplaten voor tuin-
scliermen
175 X 200 cm ƒ 20,00

3. gipsplaten
260 X 60 cm ƒ 7,00

alle prijzen zijn incl. 1i.t.w.

DOE HET ZELF MARKT
BOOGAARD

ophellalaan 162, aalsmeer,
telefoon 02977-24436.

Zandbouwwcdstrijd
ZANDVOORT — Woensdag 9 juli oiga-

niseeit de evenementenkommissie VVV
op het stiand bU paviljoen 8 een zand-
bouwfiguren-wedstiijd Kosten van deel-

name ƒ O 50, aanvang 13 30 uui Er wor-
den pi ijzen beschikbaar gesteld voor de
3 beste prestaties, terxïttl ledei kind na
afloop een ysje ki^jgt. Kaartverkoop
VVV-kaiitoor en op de wedstiijddag van
12 30 urn- af bij Paviljoen 8 't Trefpunt. |

FRANSE

^.

I TOP MERKEN

/ MET

)pj TOP-VOORDEELt

'>Ky, rCLNCH CONNECllON
UI'

.\ ZiilsUaat 95

(b. d. Gr Markt)

t - —-"«>"-»

SPAARNESTAD
Verwarmingsservice

SCVEN
SISTEBS

• GAS- EN
OLIESTOOK-
INSTALLATIES

• ONDERHOUD
% OMBOUW OLIE

OP GAS
Tel. 023-31M40*
Friese Varken-
markt 4 - Haarlem

W.A. PREMIE BLIJFT
ƒ 165r- PER JAAR.

ALL-RISKS
v.a. ƒ 375,— per jaar.

voor auto's met nieuwprijs
onder ƒ 8.000,—.

DORSMAN
De Wittstr. 7 — Zandvoort.

Tel. 02507 - 4534, b.g.g 2775.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Das en nacht bereikbaar.

/i^

„RISTORANTE iTALIANO PiZZERIA"^

LA FONTANELLA'
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTADRA>iT

BOUWES PASSAGE 2-4— TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismalien?
Lasagna - Spaghetti - Canncloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Mario Martino - Enzo Samtoro.

Bezoekt u ook eens Visspecialiteitenrestaurant

„DE MEERPAAL"
Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cuisine B. L. Roosen.

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKHJEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

H.W.GOSTER Ky]
IMakelaar o.g. Ik'dNBM

Burg. Engeltiertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

Leer -^^^^^^
nog deze zomer
Maak DU geheel vrijblijvend een proefles voor70r
|Ü kvoirtqo-LtleooiLicfingcn IF Twinrittnq enAorobaltfainngl

airborne vlieqschool
Postbus 75007/ schiphol-oost
Tel 020-a57i3a

Postbus 818/ Hilversum
Tel 02157-201/789^1

centrale verwarming

„TECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Paradijsweg 4 - Tel. 7147 of 3270.
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Hema
eeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers v^n het mes, niet vaculim verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

1,19
SNlilWORST
100 grèm 0,89 NU 150 gram

,

NIEU>^ IN ONZE KAASAFDELING: ^ ^_
FRAN\SE KAAS VANAF ......... 1,35

HEMA
AVOtJDVERKOOP VAN MAANDAG T/M ZATERDAG

VAN 1 9 UURT/M 21 .30 UUR.

VOOR OW PRIVè,
VEBENIOmOS- EN
HANDELSDBUKWEBK
DrnkkerU F. M. v. Dennen
Schoolstraat - Telef. 2507

G. KOL
ScbUltenHat nat 7. Tel. 3212

ALLE VEKZKU.ER1NOEN
Aato - Brand - Leven

LAMFENOLIB
la 5 geuren ƒ 4,78 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oranjestr. 7, Zandvoort.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02S07-71«6.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen xeer voordelige advertentletarievan, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws

Schoen Boetiek Harms
SPECIALE AANBIEDINGEN

• LEUKE TEENSANDALEN x Q QC
(made in Brasil) J *,«U

• GEZONDHEIDSSANDALEN r ia qi»
leer en hout vanaf i. v. j . J lIjWil

• HERENSLIPPERS x 7 qc
vanaf J tyi^

• JONGENS- EN

MEISJESSANDALEN

De zaak waar de klant nog koning is.

DIACONIEHUISSTRAAT 5A — ZANDVOORT.

WIE MOET NOG
HEREXAMEN DOE(i IN

SCHEIKUNDE OF
WISKUNDE.

STUDENT KAN NOG
BIJLES GEVEN.
ƒ 10,— PER UUR.
TELEFOON 5159.

't (tdnder) WINKELTJE
heeft tyne kleren voor
kleuters, peuters, teeners
en grote mensen met
kleine mMtJea.

Buureweg 1-S, tel. 6580.

zijstraat v. d. Kerkstoaat

UW GORDIJNEN MAKENT
Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Teleloon 02507-6975.

Heus,bij onsbentugeennur» mer!

"Wij weten precies watu denktalsuvoor
het eerst by ons binnenstapt: "Ik hoop dat ik
hiergeen nummer ben, dat zeme niet lastig

vinden, datm'nwagen sekuur wordtnage-
keken"..-..

Al na de eerste kennismaking metonze
medewerkers en onze service weetuzeker
datu bij ons geen nummer bent

]>iouja,tóch wel... nummer één.

Zoals iedereen.
klanten
service

CHRKIER

Uontvangt top-klantenserviccbij:

AUTOBEDRIJF YERRSTEEGE BV
Pakveldstraat 21, Zandvoort

Telefoon 02507-2345

DENK OM HET

WEEKENDBLOEMETJE

ERiCABLOEMEN-
MAGAZIJN

ff

//
GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

KEUR VERF. Paraaijswcg g. Tflcfoon 5602.

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bnrean

:adiator
ROENESTEIH

Ampèrestraat 2/hoelc Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Gedlpl. Install. - Erk. A.CX Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

BUSTOCHTEN

MAANDAG
Den Haag en Madurodam

DINSDAG
IJmuiden— Zaanse Schans—

Volendam en Mairken

WOENSDAG
Rotterdam— Delft— Aalsmeer

DONDERDAG
Soestdijk— Arnhem— Doorn

of

Afsluitdijk— Zaanse Schans—
Noord-Holland

VRIJDAG
Alkmaar kaasmarkt of Amsterdam

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

tel. 2560, Zandvoort

ESTEE LAUDER
heeft een fraai gesclienk voor u,

U isult verrukt zijn over deze rijke

combinatie

THE GOOD NEWS KIT
wordt u gratis aangeboden bij' aankoop
van min. ƒ 20,— aan Estée Lauder pro-

duktenVAN3t/m5JULI1975 .

PARFUMERIE

Eén geschenk per klant.

Geldig zolang de voorraad strekt.

KERKSTRAAT 23 ZANDVOORT

Fa. Herder

toonaangevend voor vorm en

kwaliteit.

Messen en scharen voor elk doel.

J.H.VERMEIJSB.V.
v/h Kort's IJzerhandel,

Haltestraat 1, Zandvoort, telefoon 5204.

QO
Elke minuut van vandaag is meer waard dan

de gehele dag van gisteren.
Thomas Carlyle.

(1795-1881)

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bU de Kostverlorenstraat.

Raadt U daarom aan. Uw minuten nauwgezet
te controleren.

Met zyn precisie-uurwerlcen is dat eeen probleem.
U bent daarmee altijd zeker van Uw tijd.

Komt u maar eens küken in zijn showroom. -

't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met
electronische apparatuur.

i

Fijn, samen fjfetsenl

Huur een fiets bij:

- <-•-•'
E,

I'

Tweewielerbedrijf

VERSTEECE by.
Haltestraat 19, telefoon 4499.

Verhuurtarief:

per dag ƒ 4,—, per wreek ƒ 19,—.

Alle systemen naaimachinenaal-

den
zelfs voor de meest verouderde machines, ook -'j

onderdelen hiervoor. Naai-, borduur- en stop-
garens, katoen- linnen- en kunstgaren, alles.,

van topkwaliteit, doen uw machine beter wer-
ken.
U koopt ze natuurlijk bij

:

Jan Geylvoet Jr.
Doelstraat 35, Haarlem. Telefoon 023-311712.
Repareert alle merken onder garantie.

ALLE
LOODGIETERWERKEM

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 61 - 71 5»
Snellere service door

mobilofoon.

4

ADIATOR
IROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur
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De bosschen van Kennemerland
'Haarlem lag in overouden tijd midden in een groot woud; hetzelfde

woud, dat zich van den eenen hoelc van Holland tot den anderen uit-

strekte. De herinnering aan dat woeste bosch is bij het volk geheel

uitgestorven en schaars in de geschiedboeken te vinden.'

Zo schreef P. W. van Eeden in 1867, thans weer te lezen in zijn boek
'Onkruid, botanische wandeUngen', opnieuw uitgegeven bij Schuyt

en Co. te Haarlem.

De opmerking dat de herinnering aan
de bebossing geheel uitgestorven zou

zün, Intrigeert mij. In de tijd van Van
Eeden had men inderdaad meer belang-

stelling voor aanleg van aardappelveld-

jes, het was een kommervolle tUd.

Sindsdien is er reel verandei-d; thans
Is de belangstelling wel, gericht naar
het 'woeste bosch', getuige de belang-
stelling voor de wandelingen, die wU In

de bossen van Kennemerland mogen
maken. Aan het verzoek om over enkele

gebieden Iets meer te vertellen zal- ik

dan ook graag voldoen.

Gekarakteriseerd
Zuid-Kennemerlai)d, het gebied tussen
het Noordzeekanaal en de provincie-

grens by' Bennebroek is gekarakteri-
seerd door een langgerekte bebouwing,
geflankeerd door een binnenduinzoom.
Deze houdt aan de westzijde te sterke
beïnvloeding va nde zee tegne en vormt

;^!:?ti,|i;''i|lli:wA^.'^H!:i'*'lli^ll'i••''''^

De voormalige ^skeldcr op Middenduin,

iÉÉïl
thans in gebruik

lip
a

aan de andere kant voor de bewoners
een nooit genoeg te waarderen groene
gordel. Ondanks de vele aanslagen door
bebouwing en wegenaanleg vormen de
bossen nog min of meer een samenhan-
gend geheel. Derhalve is het beslist niet

overdreven als deze situatie zeer be-
nijdenswaardig genoemd mag worden.
Het is te hopen dat velen dit zullen In-

zien, dat het zo zal mogen blijven en
dat er dan een gepast gebruik van ge-

maakt zal worden.
De zo straks genoemde langgerekte be-
bouwing hangt ten nauwste samen met
het ontstaan van dit landschap. Gaan
we de geologische opbouw na, dan zien

we van de kust af — dus van west naar
oost — de jonge duinen, de oude strand-
wallen met de daar tiKSenliggende moe-
rassige veengebieden en meertjes. Deze
oorspronkelUIce situatie is door de mens
vaak veranderd, hetzU door de noord-
zuid gerichte wegen, hetzU door de be-
werking en verandering van -de oor-

spronkelijke bodem tot kultuurgrond.

Er moet dan meteen gezegd worden dat
er eigenlijk door de mens heel veel aan
veranderd Is. In de middeleeuwen was
er nog maar sprake van een schaarse
bewoning; men deed al het mogelijke
om van de woeste gronden te halen wat
er maar te vinden was. Met alle gevol-

gen van dien: nederzettingen bleven
klein en het gebied rond kastelen en
kloosters was nog maar van geringe om-
vang. Hier kwam verandering, in toen

de Hollanden zich in de zestiende eeuw
ekonomisch begonnen te ontwikkelen.

Op grote schaal werden niet alleen hof-
steden en jachthuizen gebouwd, ook de
nijverheid vroeg zijn aandeel in de vorm
van brouwerijen, blekerijen, zandwinnin-
gen en niet te vergeten de akker- en
tuinbouw. Pas in de 19e eeuw kwam
er kentering. Het ekonomische klimaat
veranderde, buitenhuizen beginnen in

verval te raken, stedelijke ontwikkeling
en vooral de bloemboUencultuur vroegen
veel ruimte.

Teruggang

löBiiit'iaï'ffifflaaa'i',

,

bij vleermuizen.

Wat Zuld-Kennemerland betreft, terug-
kerend op hetgeen al opgemerkt is,

Zuld-Kennemerland heeft ook deze te-

ruggang meegemaakt, maar toch in

mindere mate dan de aangrenzende ge-
bieden.
Heel belangrijk is het, dat veel van de
in de 16e en 17e eeuw aangelegde be-
bossing bewaard gebleven is. Het be-
tekent dat na een paar eeuwen van
ongerepte ontwikkeling er in de 19e

eeuw en In onze tiJd hier gesproken kan
worden van een door de natuur gese-

lekteerde en gevestigde begroeiing. Door
de eeuwen heen is er een vegetatie ont-
staan die past bij ,jde situatie en daar-
door hecht is geworden. Gelijke tred
hield daarmee ook de fauna, met name
de vogelwereld.

Met dit summiere overzicht zullen we
nu eens Duhilust bij Overveen bekijken.

Dit 158 ha grote reservaat omvat de
landgoederen Duinlust, Middenduin en
Kemperberg en is gelegen in de gemeen-
te Bloemendaal.
Stadsbussen gaan tot de halte aan de
Bamplaan en dan is het nog slechts een
paar minuten lopen tot de Ingang aan

, ^.de Dulnlustweg.Ecn duidelijk. bord^eeft
aan waar de wandeling op dit Staats-

,
reservaat, eigendom van het ministerie

van'c.R.M. en in beheer gesteld bij

het Staatsbosbeheer, kan beginnen.

Staatsbosbeheer houdt eigenlijk van-
zelfsprekend in, dat er geen entree be-
taald hoeft te worden, maar dat er viel

grote verplichtingen aan verbonden zijn.

Verplichtingen die elk graag wil nako-
men; men dient namelijk op de paden
te blijven en men moet zich onthouden
van elke ontluistering! Eenvoudigweg
dus genieten van al het schoons dat ge-
boden wordt.

Geschiedenis
De geschiedenis van dit terrein, bekend
als 'Middenduin aan de Zanderijvaart'
is bewogen en boelend. Het was destijds
een deel van het zogenaamde Zwarte
Veld, een gebied dat zich uitstrekte van
het hart van Haarlem tot aan de kust
toe. Een heel oud geschrift uit 1579
spreekt van de Zijlweck, nu Zijlweg, die
'recht opgaende door het Swarte Velt
tot aan die See toe' liep. In de 17e eeuw
en de daarop volgende vindt er een
grote wisseling van eigenaars plaats.

Rust komt er als op 28 december 1962
de Staat de gronden in eigendom ver-
werft.

In het verleden zün er allerlei beheers-

maatregelen uitgevoerd, afhankelijk van
hetgeen de eigenaars beoogden. Zand-
afgravingen hebben er plaats gevonden,
ontginningen ten behoeve van de tuin-
bouw hebben wisselend sukses gehad.
Stuivend zand en konijnenplagen waren
konstante belemmeringen voor het ver-

werven van goede kultuurgrond. Een po-
ging om schapenteelt uit _ te oefenen
leek aanvankelijk te zullen slagen. Na-
men als Bokkendoorn, Schapenvlakje
herinneren nog aan die periode. Ten-
slotte is de oude schaapskool In 1963

-m^MikP^

>4 y/M^-^^-4

maar weer afgebroken.
De huidige beheersmaatregelen beogen
heel iets anders. Staatsbosbeheer wil

het gebied zo goed mogelijk bewaren,
zo nodig terugvoeren, als een oud-bin-
nen-dulnlandschap.

Rijkte vegetatie
Als de wandelaar de toegang neemt
langs de Zanderijvaart, het bruggetje
op de foto voert er heen, dan leidt een
goed begaanbaar pad langs de vaart een
dal bimien. Zowel de oevervegetatie als

de plantengroei in het water is zefer rijk,

dank zij het goede water. Rechts van
het weggetje is een gebied met gezonde
houtopslag, voor de wandelaar niet toe-
gankelijk wegens wetenschappelijk vege-
tatieonderzoek.
De dalweg voert tol het hart van dit

fraaie duingebied. De begrenzing van
het duindal wordt aan de zuidkant ge-
vormd door een helling met prachtige
loofbomen, vooral eik en beuk domine-
ren. De noordhelling, uiteraard meer
zoimig, heeft een lagere begroeiing, van
duingras af tot duinroos toe. Zoals ge-
zegd, dit terrein heeft grote natuurwe-
tenschappelijke waarde.
Aan het einde van het dal is door af-
graving een groot deel van het oor-
spronkelijke duinlandschap verdwenen.
Er zijn nog enkele bollenvelden. De wa-
terpartij is de laatste jaren aanzienlijk
verbeterd. Lidsteng en Waterkers voelen
zich er goed thuis. Op de foto ziet u een
gedeelte van de rijke oevervegetatie.

De Kamperberg
Verder wandelend komt u dan in het
gebied van de 'Kamperberg' en het 'Fa-
zantenbos'. Het loofliout is in dit duin-
gedeelte bijzonder fraai. Oude bomen,
rijk begroeid met epiphyten, mogen hun

leven hier slijten. Omgevallen boom-
starainen worden sporadisch opgeruimd;
zij scheppen immers mogelijkhoden voor
een rijke bosvegetatie met oen bosbo-
dcm vol gezond insektenlevcn. Vanzelf-
sprekend profiteren de vogels hiervan.
Temeer daar een gedeelte van het re-
servaat, het zogenaamde 'Schippers-
duin, niet ontsloten is en derhalve een
rustgebied is voor dier en plant.

Natuurreservaat Middenduin belooft

een waardevolle biotoop van het karak-
teristieke binnenduinlandschap te blij-

ven, dank zij het uitstekende en des-

kundige beheer. Als bijzonderheid ver-

melden wc nog het instandhouden van

Een rijke oevervegetatie dankzü het
zuivere water. Lidsteng en Waterkers
gedijen hier goed, evenals de andere
waterplanten.

de ijskelder als winterverbli)fplaats van
vleermuizen. Bclangryke wetenschap-
pelijke onderzoekingen vinden hier
plaats.

Tenslotte: wilt u meer van dit terrein

welen, dan kunt u meedoen aan de
rondleiding die de heer S. Rcedc, cx-
cursielcider bij Staatsbosbeheer, dage-

lijks uitvoert. V kunt hem tclcronisch

bereiken: «23-264152.

Bruggetje over de Zantlcrijvaart in liet reservaat IMiddcnduin.

DRIE-VOUDIG WERELDKAMPIOEN MET STARTVLAG IN HEEMSTEDE

Jacky

Stewart

opende

instituut

van zijn

Zandvoortse

masseuse
HEEMSTEDE — Een grote mensenme-
nigte had zich maandagmiddag verza-

meld rond het pand Raadhuisplein 5,

-n-aar om precies één uur oud-'formule

1 coureur Jacky Stewart instituut 'De

Lceuwenhorn' opende. Men wilde zien

hoc de drievoudig wereldkampioen in

de formule 1 racerij de zwart-wit ge-
blokte startvlag liet vallen voor het in-

stituut waarin Willemien Diesbergen-
van Leeuwen en haar echtgenoot Stan
Dtcsbergen ccn schoonheidssalon en
sauna exploiteren, alsmede een spe-
ciale afdeling voor onderwaterdruk-
straalmassage en sportmassage.
Een ongebruikelijke handeling voor een
voormalige formule 1 coureur. De zaak
wordt echter duidelijk als men weet,
dat Willemien de vliegende Schot al

tien jaar masseert en zij vertelt: 'Toen
ik tien jaar geleden mijn diploma
schoonheidsspecialiste en massage be-
haalde ben ik direkt in mijn ouderlijke

woning aan de Zandvoortse Brederode-
straat een praktijk begonnen.
In die tijd Vroeg men bij Bouwes Pa-
lace een masseuse voor de sauna. Aan-
gezien ik pas begomien was en de
klantenkring dus nog niet bijzonder
groot was heb ik dat baantje erbij ge-
nomen om wat ervaring op te doen. Ik
was daar nog geen drie dagen aan het
werk of ik kreeg Jacky Stewart onder
handen. Op dst ogenblik wist ik echt-
.ter niet, wie hij was. Dat hoorde ik pas
later. Met masseren schijn ik Jack'y erg
goed aan te Voelen, want vanaf dat
moment wilde hij alleen nog maar door
mil behandeld worden.
Hil werd een geregelde klant van me in
de Brederodestraat en toen ik drie jaar.
geleden met Stan in het huwelijk trad
bleef Stewart ook kómen in mijn
nieuwe praktijkruimte in de Zand-
voortse Keesomstraat.'

Naar Genève
NU Jacky Stewart uit de racertj is ge-
stapt komt hij niet meer bij Willemien,
maar gaat de masserende schoonheids-
specialiste twéé maal per jaar naar

Formule Ford-rijder Henk Bobijn heeft in ziJn racewagen de startvlag gebracht aan Jacky Stewart, die staand
tussen Stan en Willemien Diesbergen de opening van het instituut verricht.

Stewart. Naar zijn huis aan het meer
van Genève, waar de in Zwitserland
wonende Schot speciaal voor haar een
behandelkamer heeft Ingericht.

'Het is er geweldig', zegt Willemien,
die voor een zakem'eisje naar Zwitser-
land een week uittrekt. 'Als je in zijn

zwembad ligt kijk je zo op tegen de
Mont Blanc'. >

Toen Willemien Jacky vroeg of hiJ

haar nieuwe Instituut wilde openen
toonde de Schot zich direkt bereid om
eens Iets terug te doen voor zijn mas-
seuse. Hij trok er precies vijf uur voor
uit. want meer tijd heeft hij niet. Sinds
Stewart met racen is gestopt is zijn

agenda overvol. Als marketing mana-
ger voor Elf, het Franse oliemerk
waarvoor hij racede. heeft hiJ een druk
leven. Kaast deze bezigheden verslaat
hij races voor de ABC.
Reeds een dag lia de opening vloog tiU

naar Miami, om vervolgens stockarra-
ces in Daytona te verslaan. Vrijdag
moet hlj zich al weer melden op het
Franse Paul Bicard, waar zondag de
Or..nd Prix van Frankrijk voor for-

mule 1 wagens wordt verreden, welke
race hij| voor de ABC zal verslaan.

Watermassage
Evenals de vele genodigden was Jacky
onder de indruk van het nieuwe insti-

tuut. Nieuw voor een partikulier insti-

tuut in Nederland, maar niet nieuw
voor de Schot, was de ondorwaterdruk-
straalmassage. Jacky Stewart is deze

vorm van masseren veelvuldig tegen-
gekomen in Duitsland en Amerika.

Op studie-reizen in Duitsland maakten
Willemien en Stan kennis met de
'badkuip' en Stan vertelt: 'We onder-
vonden de behandeling met dit appa-
raat zo weldadig, dat we er verliefd op
werden. In Duitsland is de onderwa-
terdrukstraalmassage niet meer weg te

denken in ziekenhuizen, kur-klinieken
en bij sportmasseurs.'

In het kort geeft Stan een uiteenzet-

ting hoe het een en ander in zijn werk
gaat: Door de druk in het aan
lichaamstemperatuur aangepaste water
te regelen kan men meer of minder
diep masseren. Deze vorm van massage
bevordert volgens Stan een heel goede
doorbloeding van spieren en onder-
huidsbindweefsels. Een speciaal mond-
stuk maakt het mogelijk een intensieve

en diepwerkende vibratie toe te passen.

'De vibrerende werking reikt tot diep
In het spierweefsel. Zoals de vingers
van de masseur omsluiten nu twee- of

vier waterstralen de te masseren spier-

of spiergroep aan belde zijden', legt

Stan uit, die dit een wezenlijk voordeel
ten opzichte van de vibratie met de
hand of elektrische vibrator noemt.
'Behalve voor een aangename, ontspan-

nende massage na sport of arbeid kun-
nen ook bijvoorbeeld storingen in de
bloedsomloop, spit, chronische consti-

patie en vetzucht met goede gevolgen
behandeld worden', zo propagandeert
Stan zijn onderwaterdrukstraalmassa-
ge. Maakt deze nieuwe methode hand-
massage overbodig? Het blijkt een rare
vraag, want zo grapt Willemien 'Het
masseren van de hals wordt wat moei-
lijk met de nieuwe methode, omdat we
de kliënt onmogelijk een kwartier met
het hoofd onder water kunnen houden.'

Sauna
Behalve voor massage kan men in het
Instituut terecht voor een schoonheids-
behandeling met de daarby passende
massage en een sauna-bad. Het insti-

tuut bezit een zeer luxueuze sauna met
in de afkoelingsruimten vele typen
douches waaronder de waterval' en
rlngdouches. Wil men na het dompel-
bad nog afkoelen in de open lucht, dan
kan dit in de ruime achtertuin.

Op de vraag, waarom Willemien niet

in de badplaats is gebleven antwoordt
zij: 'Ik heb in Zandvoort gezocht naar
een geschikt pand. maar Ik ben niet

geslaagd. Toen zijn we verder gaan
zoeken en in Heemstede vonden we het
pand, dat geschikt kon worden ge-
maakt voor ons instituut.

WEBCQID

Weekend 5 en 6 juli 1975

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-IVIol,
dr. Mol, Emmaweg 2, Zandvoort,
tei. 5091.

verdere inlichtingen omtrent de weekend-
diensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson 2058, Drenth 3355, Flieringa
2181 en Zwerver 2499

Tandarts: tel. 023-313233

Wijkverpleging: zr. S. M. Molenaar-de
Wilde, van Lenneprweg 93 rood, tel. 2720

Apotheek: van vrijdag 4 juli tot vrijdag 11

juli 17.30 uur:

De Zandvoortse apotheek, H. B. A.

Mulder, Raadhuisplein 10, hoek
Haltestraat, tel. 3185

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, tel. 4437

Hulpdienst: tel. 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege ,men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendiensl te

Haarlem, tel. 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: tel. 3737. ook
buiten kantooruren

Politie: tel. 3043

Brandweer: tel. 200C

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

Vrijdag 4 juli 11.08-23.40

Zaterdag Sjull 23.42-12.20

Zondag 6 juli 12.44-13.17

Maandag 7 juU 1.36-14.04

Dinsdag Sjull 2.20-14.48

Woensdag 9 Juli 3.03-15.33

Donderdag 10 juli 3.47-16.19

Vrijdag lljuH 4.32-17.00

Springtij: 11 juli

Doodtij: 18 juli

Voor het berekenen van de laagwater-

standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bU te tellen.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

INDONESISCH RESTAURANT

/ADEWI
ff

Kleine Houtstraat 113 Haarlem
(vlakbij Kampervest) telefoon 023-321892

Sfeervol en uniek is het restaurant voor u
die de Indonesische gerechten
prefereert of wil leren kennen en

apreciëren

Wekelijks toevoeging van nieuwe
gerechten

Specialiteiten Madoereze gerechten
en originele Indonesische rijsttafels

Ook voor partijen, recepties en
zakenlunches

Reserveren wel noodzakelijk

IJSSALON -PIZZARIA

'Le Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

„RICHW - ZANDVOORT
SPECIALITEITENRESTAURANT - BAR

Voor al uw recepties en partyen
Badinrichting - Zomieterrassen - Sauna - Solarium

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot

2.00 u. 's nachts. Bar geopend tot 3.00 u. s' nachts.

Boulevard Barnaart 67 - Telefoon: 02507-2553.

Hestaurant

OE HANEBALÜ
SMAKELIJK ETEN

Chef koli

R. Duin
de eigenaar

Exclusieve
keuken.

Bij ons uit eten,
iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314169.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/ra 23 uur geopend.

Tot straks bij

Stella Maris

strand-

weg 1

onder

Rotondefiat

Telefoon

02507-

5544

Zandvoort

specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

Ruime parkeergelegenheid

Ook afhalen van gerechten

Voor tafelreservering '023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Overveen

.

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

Exclusief

Excelent

laxim

RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE
De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas - P«tit Fondue • Zalm -

Saté enz.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaalseweg 35 (naast postkantoor),

Bloemendaal, telefoon 023-267374.

100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruUoften
en diners.

Alle gerechten kunnen afgehaald worden.
Onze gasten moeten tevreden zün,

niet ffoed ffcld tenigr.

EIG. P. 0. WONG.

Voor inlichtingen

over deze rubriek

kunt u bellen

023-289472
of

02507-7166

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Frangaise Salie aManger „La Reine" - Patisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

de kleine speciaalzaak met de verrassend grote
koUektie echte DAMESKONFEKTIE,

óók grote maten.
Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

KLEINE HOUTSTRAAT 11— HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Mercedes 220 D 1973 14.95»,—
B.M.W. 3500 type 1972 7950,—
Audi 60 pook versn. 1971 3450,

—

Alfa Bomeo 1750 GTV 5450,—
Ford Escort 400 bestel 1973 2950,—
Peugeot 204 Break diesel 495»,

—

V.W. V.irlant automatic 1971 3950,—
Peugeot 504 1972 5950,

—

B.M.W. 1602 1973 8950,-
Datsun Cherry 1972 5450,—
B.M.W. 2800 automatic 1970 4450,—
AusMn Glidcr 1972 3450,—
Opel Rekord 1700 type 1974 7950,—
Eend 1971 1650,—
Opel Itekord 1967 1650,—
Ford 1600 L Comki 8950,—
Renault 4, 1971 2950,—
Renault 4, 1971 2960,—
Renault 6 1970-1971 2950,—
loyota Corolla 1200, type 1973 4650,—
Renault G TL, 1972 3950,—
Anstin Scven, groen X650,—
Simca 1301 Spec, 1972 3950,—
Taunus 1300 Coupé 1971 4950,—
Ford Capri XL rood 1971-1972 5950,—
Opel Kadett 14S0,—
Peugeot 204 1970 ZZ50,—
V.W. bus 1971 3950,—
Audi 60 1971 2950f-
Rcnault 15TL 1973-19Ï4, met radio 8650,—
Opel Rekord 1970 2950,—
AusUn Mini, 1969-1970 2250,—
VauxhaU Victor. 1971 2950,—
Toyota Corolla 1200, coupé, 1973 6950,—
Opel Asrona 4-d 1971-1972 4950,—
Alfa Romeo Berlina 3950,—
Peugeot 504, 1971 4650,—
V.W. 1300, oranje 3350,—
Ford Taunus 1600 GT coupé .1950,—

Simca noo, 1970 ?*'*•"
Mini 1000, 1970-1971 2950,—
Ford Transit. 9 pers. 4950,—
De Tomaso Pantera GTS, 1973

Ftót 128. 1973 *^50r-
Fiat 128, 4-dPurs, 1971 3450,

—

V.W. 1600 1972 3950,—
Simca 1000 Spec, 1972 2J^2'—
Renault 6 TL i?"""
Simca 1100, 1971 . ?JSO,—
VauxhaU Viva, 1970 1950,—
Mercedes 450 SL Amerikaanse nitv. t. 1974

Peugeot 504 wit t. 1972 S950,— of IGO,—

Peugeot 404 1971 stationcar 3950,— of 120,—

Peugeot 404 1971 3650,— of 115,—

Peugeot 304 1971 3950,— of 120,—

Simca 1100 GLS t. 1972 3950,- of 120,-

Citroen 2 CV 4 1971-1972 265»,- of 90,—
Renault R4 llditblann 1972 3950,— Of 120,—

2 X Renault R4 groen 1970-1971 2950,— of MO,—
Flat 128 gcc! 1972 S^"'— »' i5?'-
Escort combi 1972 3«50r- of MS,—
Escort wit spec. wielen 1972 4950,— of 140,—
Escort 1970, wit, JS'"'— "! ,29'—
Escort 1971, wit, 2950r- of. 100,—
Toyota Corolla 1200 1971 3950,— of 120,—

Fiat 127 1972 geel o 4250,— of 125,—
Flat 127 1972 geel 4450,— Of 130,—
Flat 127 1972, blauw 3950,— Of 110,—
Flat 124 Spider Cabriolet 1950,— of 75,—
Mercedes 406 vracbt-antoverroer 3950,- of 120,—
Ford Granada Coupé 1972 6950,— of MS,—
Ford Granada Coupé vinyl top 1972 6950,— of H5,—
Caprt 1700 GT 1970 3950,— Ot 120,-
Capri 1500 GXL 1971 4950,— Of 140,—
Capri 1500 XL 1970 3450,— of 120,—
Capri 1300 GXLR geel 1970 4650r- of 135,—
Ford 1300 L blue metallic 1971 - 3950,— of 120,—
Ford 1300 1971, bruin, 4650,— of 130,—
Simca Ralley, 1971 2950,— of 100,—
M.G. TD 1949 originele staat 9950,— of 200,—
Fiat 850 1972 2950,— ot 100,—
Ford Cortina Estate 1971 2850,—'of 90,—
Ford Taunus 12 M 1970 2650,— oi 90,—

of 360,
of 260,

Of 130,

of 170,
of 125,.

Of 150,
of 140
Of 175,
Of 190.'

of 170,.

of 140,'

of IM,
of 260,'

of 65,-
Of 65,-
of 195,-
of 110,-
of 110,-
of 110,-
Of 120,-
of 110,-
of 70,-
of 110,-
of 160,-
of 170,-
of 70,-
of 95,-
of 145,-
of 120,-
of 195,-
of 110,-
of 90,-
of 110,-
of 165,-
of 1S5,-
of 125,-
of 150,-
of 120,-
of 160,-
of 110,-
of 110,-
of 155,-

27
of 150,—
of '130,—
of 145,—
of 130,—
of 145,—
of 110,—
Of 85,—

,— pjn.
,— p.m.
,— pjn.
,— p.m.

p.m,
't

— p.m.
,— pjn.

p.m.
,— p.m.
,— p.m.

p.m.
,— p.m.

p.m.
p.m.

. p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

• p.m.
pjn.
p.m.
p.m.

• p.m,
' p.m.
. p.m.
• p.m.
- p.m.
• p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

- p.m.
p.m.

. p.m.
p.m.

- p.m.
- p.m.
' p.m.
- p.m.
- p.m.
,500,—
p.m.
P.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
pjn.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m
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p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m,
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
pjn.
p.m.
P.m.

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!
Dorpsstraat 25, Nieuwkoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!
Door rechtstreekse afname van fabrieken uit liet buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.
Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

WITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, BcnnebroekerdMk 205b, Cruquius, Haarlemmerineer.

telefoon 02.3-38,')4,'{7. Let op .fuiste adres. NIET af-slag Oruquius-lndustrieterrein.
maar voorbij Signode, le nieuwe neg links, tlo midrlcnlonds. Groot partceerterrein.

's Maandags gesloten Vii.idag koopavond van 7-9 nnr.

Haarlem
Kleine Bontweg H,

's (Vlaaiulai^s gesloten.

Haarlem
Tesselschadeplein 8,

telefoon 023-375674.
's Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 184,

telefoon 02550-1S120.

's Maandags gegoten.

Coöp. Vereniging

„VERENIGDE
BLOEMEN-
VEILINGEN
AALSMEER" g.a.

Postbus 1000, Aalsmeer.

Voor onze afdeling Loonadministratie vragen
wij een

aankomend administratief

medewerker
Wij denken aaii een jongeman met MAVO-
diploma, die in een kleine afdeling van onze
veiling zijn kennis in praktijk ;wil brengen,
en daarbij In de gelegenheid is om ervaring
op te doen in de loonadministratie van een
groot bedrijf. ',

Sollicitaties worden zo spoedig mogelijk,
schriftelijk tegemoetgezien bij de afdeling
Personeelszaken van de VBA, Postbus 1000, te

Aalsmeer.

Coöp. Vereniging

„VERENIGDE
.

BLOEMEN-
VEILINGEN
AALSMEER" g.a.

Postbus 1000, Aalsmeer.

Op onze computerafdeling is plaats voor een

aankomend programmeur
die in het bezit is van het Praktijkdiploma
Boekhouden en enige ervaring heeft In de
programmeertaal R.P.G. n.
De afdeling beschikt over een computer IBM
370-U5.

Tevens bestaat op deze afdeling een vacature
voor een jeugdige

leerling programmeur
die bij voorkeur een HAVO-opleldlng (mèt
wiskunde) heeft afgesloten.

Sollicitaties worden zo spoedig mogelijk schrif-
telijk tegemoet gezien bij de afdeling Perso-
neelszaken van de V.B.A., -Postbus 1000, te

Aalsmeer.

Stichting Bejaardenliuisvesting

Uitlioorn

Voor ons verzorgingstehuFs HET HOGE
HEEM, dat plaats biedt aan 136 bejaar-
den en tevens de zorg heeft over 28
bejaardenwoningen, roepen v\?ij sollici-

tanten op voor de funktie van

ADMINISTRATEUR
in de rang van boel<houder B.

Deze funktionaris dient te beschikken
over boekhoudkundige kennis op MBA
niveau en bij voorkeur een behoorlijke
administratieve ervaring le bezitten.

Salariëring volgens de CAO Bejaarden-
tehuizen.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan
het Secretariaat van de Stichting, Van
Eedenlaan 1" te Uithoorn.
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IS VRIJWILLIGERS ZETTEN ZICH IN VOOR DE JEUGD

jÖle kinderspeelplaats voor

weer rekre
I^NWOORT — Maandag zijn op een drietal plaatsen in Zandvoort

dé "rekreadedeuren weer open gegaan. Dat dit door de Zandvoórtse

Raad Tyan' kerken opgezette en door de gemeente financieel mogelijk

féïnaakte rekreatiewerk door vrijwilligers zeer gewaardeerd wordt
dii^r^dej>Za^dvoortse jeugd van vier tot twaalf jaar werd deze eerste

dajr 'Keds ' duidelijk.

Mttkrielgêmijk stond 't hoge waarderingscijfer reeds vast. Verleden

ja^r.'limhers trok de rekreade in een periode van zes weken tweeen-

zestighoniderdzes'ènvijftig kinderen. Reden voor ons om op deze eerste

morgen eéris te kijken of- de kinderen van Inwoners en van Zandvoorts

yakantlegasten de drie lokatles van rekreade reeds van de start af

Vétéri- te -vinden. En de belangstelling viel ons en de medewerkers en

rii'èdeiverksters van rekreade niet tegen. Van tien tot twaalf uur had
m^nlintotaal honderdtweeentwintig kinderen vermaakt.

TiJdetis. onze bezoeken werd duideiyk,

datv li^ .raJiftntleprojekt . niet . alleen - in

trëlC';ls;bU. de Jeugd, maar. tevens bü
leiders, '-maar meer nog leidsters. We
spraken met 'leiders en leidsters die dit

\ferk al, voor het vierde seizoen doen.

Het; aantrekken van medewerkers op
vrijsrilllge basis- is voor de oi-ganisatoren

get^- probleem voor wat betreft de vrou-
w^ke' assistentie. Met de manlijke lei-

ding "'is' bet 'echter moeilUker gesteld.

Kobrd^is'-dé enige lokatle, »waar twee
leiders deel uitmaken van het leiding-

ge\^<lè'''lEWlntet. De andere, twee re-

k^adehonlcen moeten, het doen met één
leider..-, ...

Jülianaschool

In ide'.Jülianaschool aan de Brederode-
striat',treffen" we Josien,-Priedje, Wilma
en .Monique 'temidden van -vijfendertig

Bridertjes'in.de leeftijd' van- -vier tot en
mett aWen _jaar. Op werkdagen wordt
hier.'gerekréëerd van 's morgens tlentot -

twaalf Tiur door de vier tot en met zeven-
jarigen, terwill de Jülianaschool voor
acht<<tot eh-met -twaalfjarigen 'open staat

vanOS.OO.tot 17.00 uur.

De limaag- Is wat moeilijk te -vinden,

maar;toch;moet hij er. ziJn.want de geel-

blairwe 'lékreadevlag aan de straatkant
van "lM;t ' pude voormalige schoolgebouw
wappert tenslotte niét voor niets. Aan de
foórdèur" krijgen we geen- gehoor en ach-
teraf -Is dat -wel te begrijpen, want het
pekreaüeffeest jspeelt zich at in de zU-
vleugel-van'.het gebouw.. De Ingang van
dè- zijvleugel is bereikbaar via een pad,
ddf^'het schoolplein' met- de dr. De Vis-
séretitet verbindt'.of door het schoolge-
!»iiw.-via de hoofdingang te ronden.
Op -.deze .laatste route moet echter een
hindernis genomen worden en wel het
gesloten;hek aan de' zijkant van het' ge-'

bouw. Het hek, hoewel gesloten, vormt
echter.' :geen obstakel, want .de school-

tuin is,in slechte staat van onderhoud
en er'' hoeven derhalve geen .kapmessen
taii' te,pas'te-komen om een vrije door-
gang'te-krijgen naar het, schoolplein.

Aan -dfe-achterkant 'van het gebouw lezen

we op. de' glazen toegangsdeur het raam-
biljet' '.^Bb- rekreade met de tekst: Re-
öjÊade,— ontspanning voor jong en oud
— ^oor'iiberlsten en Inwoners. In de Zce-
reep horen;we later dat er wel degelijk

iets igedaan< wordt voor- de ouderen in de
vónnjvahi avonden.voor,de oudere jeugd.

Bbihen}i$ liet een gezellige boel. 'Vijfen-

dertig :kinderen zijn aan het plakken,
laüppen, . schilderen en maken slingers.

Enkele'.-Jongetjes. hebben hun schildei"-

ifiBrk. al af en, spelen met zelfgevouwen
vliegtuigjes. Ondanks het mooie zomer-
ireer .'zijn de' kinderen binnengehouden
m'aar'dtït*heeft ben .speciaal doel, want
2^;»^, leidster 'Monique: 'Deze eerste

dkè fbesfeden'', we aan het versieren van
het'''kias]qkaal. Daarom hebben we de
Idiidèreh'.'vandaag aan het' schilderen en
knippen gezet. Maar als' de zaak een-
ttail jre'rsierd' Is, dan trekken we er met
7fn allen 'op uit. 'We gaan speiurtochten

houden! in de duinen, organiseren sport-
dagen óp het schoolplein en doen allerlei

s^ltetjes In de buitenlucht'.

Kanipstage

liti'-de 'nüddag zal de oudere groep even-
eenstaan- het' vérsierwerk worden

.
gezet.

De houten schotten, die voor de venstere

van het oude hoofdgebouw zün getim-

merd vormen voor dit werk een prachtig

doelwit voor de penseel.

Evenals Josien en Frledje volgt Monique
in Limburg een opleiding voor leraressen

In klndervei-zorging en handenarbeid. Dit

werk is een onderdeel van hun opleiding.

Ze lopen kampstage, hetgeen inhoudt
dat -men van school uit minimaal 'tien

di^en kindervakantie moet doen. 'Wllma
is de enige leidster, die niet uit Limburg
komt. Zij is voor twee weken vanuit de
Achterhoek naar Zandvoort gekomen.
De leider treffen we niet, omdat hij pas
vanavond arriveert.

De meisjes doen dit werk voor het eerste

jaar. Ze slapen in het lokaal, waarin de
heer Lagerwey gedurende het schooljaar
huiswerkkursus geeft en bijscholing. De
maaltijden worden dagelijks gebracht
door, restaurant Interlaken. Kost en In-

woning dus plus een beetje zakgeld in

nfll voor veertien dagen rekreadewerk.
Volledig tevreden met de ruimte is Mo-
nique geenszins en zy vertelt: 'Het vorig

jaar beschikte men In het centi-um over
meer ruimte. 'WU moeten het nu met
een lokaal doen, opidat we voor onszelf

het andere lokaal nodig hebben. Daarom
gaan we ook op de gang zitten met
groepjes kinderen. 'Vandaag gaat het nog
wel, omdat de groep niet zo erg groot is,

maar het wordt natuurlijk wel benauwd
als we zoals vorig jaar ochtenden krijgen
met honderd kinderen'. 'Maar' zo ver-

trouwt' Monique ons toe, 'voor de eerste

dag vind ik vijfendertig kinderen zat.

-Dan kunnen we tenminste wat wennen
aan dit erg leuke werk'.

De Zeereep
Op het duinterrein voor camping 'De
Zeereep' treffen we andere rekreade-
klantjes aan! In tegenstelling tot het
centrum waar het merendeels om kinde-

ren van inwonei-s van Zandvoort gaat
zijn de Zeereep-rekreantjes veelal va-
kentiegangertjes. Rob, Paullne, Janetta,

Odile en later ook Annette halen hun
klantjes uit het verderop gelegen trek-

kerskamp 'De Branding'. Voorts is cara-
vankamp 'De Zeereep' een goede rekrea-
deklant.

De Zandvoórtse Annette zal zich over
een paar dagen bij het leidinggevende
viertal voegen, vanwege een gebroken
teen, die zü onlangs heeft opgelopen.
Annette volgt een opleiding kinderver-
zorging en opvoedkunde in Amsterdam.
Paullne heeft de opleiding klnderver-
zoi-ging en handenarbeid voltooid en
voert derhalve geen 'verplicht 'nummer'
op. Ze Is teruggekomen, omdat ze het
geweldig werk vindt en ook de MTS'er
Rob uit Nunspeet heeft bijzonder veel
plezier in zijn vrijwilligerswerk.

Het onderkomen bestaat uit een grote
tent met houten zijwanden. Als wij arri-

veren, zUn vijfendertig kinderen met wa-
terverf aan de gang. Ook hier wordt de
boel op deze eerste dag feestelijk ver-
sierd. Reki-eade speelt zich In 'De Zee-
reep' hoofdzakelijk binnenshuis af. Dat
was vixjeger wel anders, want zo vertelt

Odile Cortenbach, die voor het vierde
jaar haar medewerking aan rekreade
geeft: 'In vorige jaren gingen we naar
het stuk dutnterreln, waar nu het zwem-
bad is gelegen. Dat stuk grond was uiter-

mate geschikt om bulten te rekreëren.

'uj -j-J^ijjÉl^rjuinüi!,

Rekreade duurt tot 9 augustus en
wordt gehouden in: Kleuterschool 't

Zeepaardje aan de Linnaeusstraat
van 10-12 en 14-16 uur;

Jülianaschool aan de Bredei-odestraat

van 10-12 en 15-17 uur;

de grote tent op de Camping de Zee-

reep van 10-12 en 15-17 uur.

De kosten voor de deelnemers be-
draagt 50 cent voor een morgen- of

middagprogramma.
Het sekretariaat is gevestigd op Ju-
lianaweg 17 te Zandvoort. Telefoon
2328 of 3809.

Het lag tegenover onze tent en we kon-
den er allerlei spelletjes doen'. Odile

kwam evenals zovele medewerksters met
rekreade in kontakt door haar school in

het Limburgse Maastricht. Ze is van het

werk gaan houden en komt elk Jaar naar
Zandvoort terug. Veel van haar klantjes

zljn Amsterdammertjes, die met hun ou-

dere de zomei-maanden doorbrengen op
camping 'De Zeereep'.

'Het -is doodzonde, dat de Amsterdam-
mertjes, die er in Amsterdam nooit eens

uit kunnen nu ook nog binnen moeten
zitten. Natuurlijk vinden ze bQ ons fijne

afleiding, want als je de hele dag in een
caravan zit, wordt je ook doorgedraaid.

Het strand is -wel dichtbij, maar daar-
heen kunnen we niet, omdat we met z'n

vövcn onmogelijk zoveel kinderen con-
stant in de gaten kunnen houden, of we
zouden een afgebakend stuk strand
moeten hebben. 'Voor mij blijft een groot
grasveld het meest ideale voor ons werk'.

Evenals al die andere medewerksters,
doen Odile en haar Icidstei-s al het mo-
gelijke om het de kinderen zo fiJn mo-
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gelijk naar de zin te maken. Enkele
avonden houden zU poppenkastvoorstel-
lingen, terwijl er eveneens avonden voor

de ouderen worden georganiseerd.

Het achterste gedeelte van de tent Is In-

gericht als slaap- en woonvertrek voor

de leiding. Bepaald comfortabel Is het er

niet, want zo zegt Odlle: 'Na één nacht
hebben al vei-scheidene leidsters last van
keelpün, vanwege de tochtige kieren in

de tent. maar je neemt het op de koop
toe. Het is nu eemnaal geweldig fljn

werk'.

't Zeepaardje
In Zandvoort Noord Is het enige rekrea-

dehonk, waar de leiders zelf koken. Het
rekreadewerk speelt zich op werkdagen
af van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot

16.00 uur In kleuterschool 't Zeepaardje

aan de Linnaeusstraat. De diie leidsters

en twee leiders hebben hun bivak opge-

slagen in de aangrenzende rooras-katho-

Ueke noodkerk.
Evenals Odile is Frits Kemper uit Zeve-

naar aan zijn vierde seizoen bezig. Het
wordt \ïaarschijnlijk zyn laatste seizoen,

want het volgend jaar hoopt hij af te

studeren aan de pedagogische academie.

Ook hier ti-effen we onder de leidsters

weer aanstaande leraressen aan in kin-

dei-veraorging en handenarbeid. Hilda

komt uit Leusden en Renske uit Ameide,

terwijl An een opleiding In Amsterdam
volgt in klndervei-zorging en opvoedkun-
de. Dik is de tweede leider en studeert

evenals Frits aan de pedagogische aca-

demie in AirLSterdam.

Het vorig Jaar speelde rekreade zich in

noord af in de 'Woelwaters'. Aan het

eind van de zes weken had men vijfticn-

honderdachttlen bezoekers genoteerd. Het
betrof voornamelijk kinderen van be-

woners van nieuw Noord.
Maandagmorgen vennaken tweeënvijftig

kindei-en zich kostelijk. Een oude zes-

kamp-locomotief wordt gesloopt en in

een pop veranderd. Frits Kemper leest

voor uit een boek, terwijl Dik een aantal

kinderen weet te vermaken op de klcu-

terspeelplaats.

Variatie
Op de vraag of het rekrcade-werk meer
omvat dan het vier uur per dag zoet

houden van de kinderen antwoordt Frits:

'We zijn er eigenlijk gedurende twee
weken constant mee bezig. "Voor twintig

gulden per week kopen we materiaal in

en in de avonduren praten we minstens
twee uur met elkaar over de spelletjes,

die we de volgende dag zullen doen. Je
moet elke dag irts anders brengen en er

gaat uiteraard veel tijd zitten in het be-
denken en samenstellen van een zo ge-

varieerd mogelijk piogramma'.

Als hel veertiendaags programma is af-

Urcnlang kunnen de kinderen zich ver-
maken met verf en penseel.

Hamerpunten uit de

raadsvergadering

'Muiëstil Is het in 't Seepaardje als Frit» Kemper voorleest.

ZANDVOORT — De heer H. Hilderlng

werd benoemd tot plaatsvervangend lid

van de sektie toneelvei-eniglngen In de

kontaktkommlssle kulturele belangen. Hü
volgde mevrouw A, M. Bol-Kuper op.

— De raad stelde een extra krediet van
ƒ 1594,— beschikbaai' om het de dr. Al-

bert Plesmanschool mogelijk te maken
tot de aanschaf van twee nieuwe lees-

methoden over te gaan.
— Ten behoeve van de endrgievoorzie-

nlng In de omgeving van de Dulndoorn-
laan/Dulnrooslaan Is het noodzakelijk

dat een ti-ansformatorhulsje wordt ge-

bouwd. De gemeente besloot voor een be-

drag van .f3000,— , exclusief omzetbelas-

ting, de daai-voor benodigde grond aan
de provincie Noord-Holland te verkopen.
— Voor een bedrag van ƒ 21,060,— werd
hét terrein Voltastraat hoek Kam. On-
nesstraat (oppervlakte 585 m2^ verkocht
aan een inwoner uit de gemeente die

hier een opslagi'ulmtc 'wil bouwen,
— Voor de percelen Hogeweg 47 t/m 71

en Oranjestraat 3 t/m 19 geldt momen-
teel geen bestemmingsplan. Dit heeft tot

gevolg dat niet belet kan worden dat een
benedenwoning wordt samengevoegd met
een bovenwoning. B. en w. vinden dat
hierdoor een stedebouwkundig onge-
wenste situatie kan ontstaan, omdat het
complex als beneden- en bovenwoningen
Is gebouwd. Vandaar dat zU enige tyd
terug een ontwerp-bestemmingsplan ter

inzage hadden gelegd om samenvoeging
van genoemde woningen te voorkomen.

De eigenaresse van het woningcomplex,
de bv Bouw- en Handelsmaatschappij
Salerno uit Amsterdam, heeft hierop een
bezwaarschrift Ingediend waarin er on-
der meer op werd gewezen dat door de
beperkte oppervlakte van de oorspron-
kelijke woningen verbetering van hol

wonlngkomfort binnen redelijke grenzen
praktisch niet uitvoerbaar is en dat zij

om deze reden graag de boven- en bene-
denwoning samentrekt. De raad verwierp
evenwel dit bezwaarschrift.
— De raad ging akkoord met het be-

stemmingsplan 'Sportcomplcx-Kcnnc-
merweg' dat een stedebouwkundlge rege-
ling bevat voor de sportvelden van The
Zandvoort Boys, de camping Sandevoer-
de, de percelen aan de Zandvoortselaan
117 t/m 135 en de percelen Kennemer-
wcg 6, 8 en 16.— In verband met de aanscliaf van een
nieuw noodaggrcgaat die In de stroom-
voorziening van het politiebureau moet
voorzien, verleende de raad een krediet
van .f4500,—

.

— De gemeente besloot garant te slaan
voor ƒ 90.000— , zijnde de geraamde kos-
ten van aankoop-, verbouw en inrich-
ting van het perceel Zandvoortsewcg 101
in Heemstede. Dit is onlangs gckoclit
door de Schooladvies- en bpgeleidings-
dlenst Zuid-West Kennemerland.
— Zandvoort zal by de Bank voor Ne-
derlandse Gemeenten een bedrag van
anderhalf miljoen gulden lenen, tegen
een rente van 8i'^ per jaar.

gewerkt komt er een frisse rckrcadeplocg
met nieuwe ideeën naar Zandvoort. On-
getwijfeld zullen er leiders en leidsters

by zün, die niet voor de eerste keer naar
Zandvoort komen, want zo zegt Odile
Cortenbach: 'Het is ont',(cttcnd fün werk.
Er komen dan ook veel medewerkers te-

rug, ook al hoeft het niet meer van
school'.

Tennisclub

naar

eerste klasse
ZANDVOORT — Zondag is het eerste

team van de tennisclub Zandvoort ge-

promoveerd naar de eerste klas.so. In
Vqorbur^ wonnen Liji We.vers, Ineke
'Aalbcr.se. 'Wim' Brancise. Kees Klotz,

Bob Wijnands en Theo Mulder de pro-
motiewedstrijd met 4-7 van Leeuwen-
bergh 2.

Hot derde team won eveneens de pro-
motiewedstrijd en wel tegen Roombui'g 3
met 3-5. Zandvoort 5 promoveert naar de
derde klasse door de 3-5 overwinning op
Flehite 4. Zandvoort 3 komt het volgend
seizoen uit in de tweede klasse.

Schaakmat
in de
open lucht
ZANDVOORT — Op initiatief van de
Zandvoórtse Schaakklub hield de plaat-

selijke VW donderdag een openlurht .

schaakavond op het Raadhuisplein. De
Zandvoórtse Schaakklub had voor veer-
tien borden gezorgd terwijl de VVV de
stoelen en lange tafels voor haar reke-
ning nam.
Het evenement sloeg erg aan en reeds
om zeven uur .hadden de eerste schakers
plaats genomen achter de borden. Ook
nu stonden weer de beste stuurlui aan de
kant, maar dal mocht de schaakpret niet

drukken. Tol tien uur kregen de vele

en oorMet oog

de badplaats door
Aclilerlijk

Aan een lantaarniuial op liet Raad-
huisplein, bij de ingang van de llal-

tcstraat hangt nog steeds een geel re-

klamebord met blauwe letters, een zo-

genaamd 'venvijzingsbord' waarop
staat: 'Tuni Turn, kindermode' en
daaronder een pijl met de aanduiding
'30 meter'.

Ik zou zo zeggen dat het wél tijd

wordt, dat dit bord eens wordt weg-
gehaald. Het staat zo achterlijk, want
Tum Tum is al bijna een hall Jaar

weg, heeft daarna geruime tijd leeg

geslaan en nu Is er sinds enige weken
.een reformhuis-drogisterij in geves-

tigd. 'Wü weten het wel, maar stel u

voor dat een gast naar Tum Tum
gaat zoeken!

Duitse kerkdiensten
De kcrkeraad van de Hervormde kerk

beeft besloten, een reeds verscheidene

jaren beslaande traditie voort te zet-

ten.

Gedurende de maanden Juli en au-
gustus zullen elke zondagmorgen om
9.15 uur weer diensten in do Duitse

taal worden gehouden. Zondag voor

iiet eerst. Voorganger is dan Pfarrer

Eugen Lemke uit Berlijn.

Elk Jaar opnieuw is gebleken, dat

deze diensten zich in een bijzondere

belang.stelling mogen verheugen en
heus niet alleen van de Duitse gas-

ten. Ook vele inwoners wonen meer-
malen zulk een dienst bi). Het is een
verheugend verschijn.sel dat deze zo-

zeer gewaardeerde traditie ook dit

Jaar weer wordt voortgezet.

Tuinslang
De politic heeft in de nacht van zon-

dag op maandag drie jeugdige Duit-
sers aangehouden.
Twee broers van 18 en 19 en hun zus-

ter van 16 jaar. Zy waren bezig in

een tuin in de Brederodcstraat een
stuk van een tuinslang af te snijden.

(Zeker klandestine benzine nodig).
Een buurman zag het en belde de po-

litie op. Die vond in do geparkeerd

staande auto 20.000 sigaretten en een

tent. Het bleek dat dit spul was ont-

vreemd In Einmen en bovendien dat

de auto In Duitsland gestolen was. Die

Duitsers toch. Ze kunnen ook alles

gebruiken.

Expositie
Zaterdag 5 juli zal in kunstgalerie

Eljlders aan de Haltcstraal 77 weer
ccii nieuwe expositie worden geopend.

Aan dit gebeuren werkt mee de ho-

bo'i'st Hylke van der Heide. De kunst-

schilder Darius Gunneweg, geboren in

1943 In Rijswijk, zal er zijn nieuwste

schilderijen tentoonstellen. HiJ kreeg

zijn opleiding aan de Academie voor

beeldende kunsten te Rotterdam en
de VriJe Academie te Den Haag. In
verschillende plaatsen in binnen- en
buitenland exposeerde hy reeds. Zün
werk schijnt nogal fantastisch te zijn,

want CRM kocht een werk van hem
aan voor de koUektie: 'fantastische

schilderkunst'.

Naast hem expo.seert Lies Bossinade.

geboren in 1926 in Rotterdam, spe-

ciaal met liaar sprookjesfiguren van
keramiek. Zij toonde haar werk —
onder andere met tekeningen en pop-
pen — in haar woonplaats Haarlem
— terwijl zij ook in andore plaatsen
In ons land veel sukses oogstte. De
expositie is geopend lot 1 augustus op
woensdag t/m vrijdag van is tot 16

uur en op zaterdag en zondag van 13

tot 17 uur. De toegang Is gratis. We
zijn benieuwd en hopen er u volgende

week méér van te vertellen. Doch in-

tiLssen verdient kunstgalerie Eijlders

een woord van dank, dat zij door

blijft gaan, Zandvoort met vele kunst-

uitingen nader te laten kennis maken
en kunnen vei'zekeren : liet wordt wel

gewaardeerd.

Nieuwe lillio

.liart van Dobbcnburgh, onze bekende

kuiisllitliograaf in Bentveld is bezig,

een nieuwe litho te vervaardigen, na-

dat hij enkele weken geleden de han-
den van ccn 90 jarige inwoonster van
'liet huis in de duinen' had voltooid.

Het is ditmaal een aangrijpend stuk

werk, — zoals overigens altijd — van
een verpleegde in 'Nieuw Unicum',

ene heer De Ridder, die lijdende is

aan de beruchte en gevreesde 'Multi-

ple Sclerose', een ziekte, waarvoor nog
geen kruid gewassen lijkt te zijn.

Aart van Dobbenburgh gaf er de veel-

zeggende naam aan: 'Christus op-
nieuw gekruisigd'. 'Wanneer u de te-

kening ziet, zult u ervaren, dat er

geen woord teveel is gezegd. U moet
mü mijn grote verering voor Aart van
Dobbenburgh maar vergeven. Ik heb
liem in de loop der Jaren leren ken-
nen als een waarachtig mens, met
een groot gevoel voor schoonheid,
maar ook voor de triestheid van dit

leven. Dit laatste komt In deze nieuwe
litho wel heel sterk tot uitdrukking.

Binnenkort hoop Ik er u méér van te

vertellen.

SIrandvermaak
Er zün mensen, die mü liebben ge-
zegd, dat er op ons strand zo weinig
vermaak en vertier is. Zon en xce
kunnen niet alles goed maken. Ze
wijzen erop, dat dit ia vroeger jaren
anders was. Toen was hel strand ge-
zellig.

•We hadden 'De Moffen', (de Duitse
blaaskapel), later de Zandvoórtse
zeeraansband, we kenden het ezeltje

rUden en niet te vergeten, de bereden
politle-brigade, die bijzonder populair
was by alle strandbezoekers. Van dat
alles is niet meer overgebleven, het Is

allemaal verleden tijd.

Tóch vraag ik mij af, ot een gedeelte
van dit strandvermaak niet in ere
zou kunnen worden hersteld. Nu het
naaktstrand een feit is geworden, zou
er er nu voor ons gemeentebestuur
geen aanleiding kunnen bestaan om
de polltiepaarden weer op het strand
terug te krijgen? Het zou een bijzon-
der welkome attraktle ziin die Jaren
lang bii alle strandbezoekers zeer In
de smaak vlei. En Ben Rückert heeft
in zijn kinderboerderij annex manége,
twee ezeltjes staan en verscheidene
poney's. Zou daarmee ook op ons
strand niet Iets zijn te versleren? 'We
moeten toch zorgen, de zaak zo aan-
trekkelijk mogelijk te maken. Mis-
schien kan via het Strandschap Zand-
voort in deze richting Iets worden be-
reikt, het komt de zaak alleen maar
ten goede.

Tussen pruimen en
krenten
Er valt momenteel niet veel te bele-
ven in ons dorp. AI kük je je ogen
uit je hoofd en spits je je oren tot
berstens toe, dan nog valt er voor
deze rubriek weinig nieuvrs te vermel-
den.

We leven in de tijd tussen pi'uimen
en krenten. De zomer is officieel wel
begonnen, maar de buitenlandse va-
kanties moeten nog beginnen en de
binnenland.se vakanties komen maar
moeizaam op gang. We blijven er in-
tussen maar het beste van hopen
voor de komende weken. Maar mocht
u iets weten, wat in deze rubriek
naar uw idee voor plaatsing in aan--
merklng komt, dan zal ik dat graag
vernemen. Een telefoontje of een
kort briefje is voldoende.

C. Kuyper sr.

schakers de gelegenheid om de zaak
schaakmat te zetten.

Mocht dit niet gelukt zijn, dan krijgt

men opnieuw de kans op 10 juli, weder-
om op het Raadhui.splein en op 7 augus-
tus. Het ligt in de bedoeling om op 24

juli een suelbcliaakwedstrijd te houden.
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Gemeente-

grond in

erfpacht
ZANDVOORT — Dinsdagavond aav-
vaardde de Zandvoórtse gemeenteraad
de motie van de socialistische raads-
Jraklie waarin het kollege werd gevraagd
een pre-advies uit te brengen over hel
uitgeven van gemeentegrond in erfpacht.
De motie luidde als volgt:
De Gemeenteraad van Zandvoort In

openbare zitting bijeen op 1 juli 1975.

nodigt liet Kollege van Burgemeester en
wethouders uit om, nu de mogelijkheden
aanwezig ziJn om z/ïlfstandlg gelden aan
te trekken zeer ven'Ulmd ziJn, door op-
heffing van de z.g. Centrale Financie-
ring, met spoed een pre-advies uit te

brengen over het uitgeven van gemeen-
tegrond in erfpacht. In het bijzonder
wordt hierbij gedacht aan de thans In
bezit van de Gemeente zijnde grond, In
de Noordbuurt.
Een van de belangrijkste argumenten
om een crfpaclit.«rcgeling niet te effek-

,

tucren was altijd, dat hiermede een on-
aanvaardbare claim werd gelegd op de
gemeentelijke financieringsmiddelen, zo
lichten de socialisten de motie toe.

Dit argument is thans weggevallen.
De fraktie van de PvdA meent derhalve,
dat zeker voor wat betreft de gemeente-
gronden in het Centrum van het dorp.
deze In het bezit van de gemeensclmp
dienen te blijven.

Naar de mening van de fraktie van de
PvdA wordt het gcmeensohapsbelang '

bevorderd indien de verworven gronden
niet worden verkocht. '
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1589km
naar Barcelona
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VeigeetéÉnding niet voor u gaat.

Kom even bij ons langsomuw banden te

ïaten controleren.Uw zwaar beladen auto

vimgtom een aangepaste bandenspanning.

Eênslechte band kanuw hele vakantie
' verknallen. Zo'n inspectie kost u tien minuten

engeengeld.

Autobedrijf Versteege

Pakveldstraat 21, Zandvoort

Telefoon 2345.

langer veiliger,
langer zuiniger

FJLLBALLEDUX&ZN.

OOMnETE WONINGDaUCHTING

Ymt speciaal BEHANGWEBK vraag onze
monsterboeken.

« Iefr«n van alle bekende merken

KEEDTAnir; oa. Hatema, Desso, K.V.T.,

neefftspDt enz.

mVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
UAIRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAXRBN — SLAAPKAMERBXEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

, IJB«leuiu Krommenie— VUteeil —
Bklateed— TapUIex— Hengelt tegels.

AUes reor nw woning

!

IflnflCK Jalondeën — Balastores.

-^ aALTBSIRAAT S7-29 —TEL. 2596-3759-4015

PRAAT NIET ZOVEEL ! !

zee bet: met bloemen,
en 'n plantje wil er ook
wel in !

Bloemenhuis

„w.d.MEY"
J. BLUYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

Kent u onze klimstokken?

TRèS ARTISTIQUE.
]>e «pecialist in al uw bloemwerken.

J. L M. V. d. PEET
Aaiiti«iRingtb«drijf voer al uw

iriMiwbMiw, varbeuw en onderhouds-

warkan.

Talafoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

FA.GANSNER&CO.
GAS- EN OLIEHAABDEN, GASPORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANTTAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

BINA. PABER. BENRAAD GASHAARDEN.

SmomI: Schelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

GRAFOIJK'S CORNER

Kerkplein 9, Zandvoort, tel. 4670,

vraagt:

MEISJE v.d. bediening

WEGGELOPEN
in Zandvoort mijn hond, roepnaam
ASTOR bruin met zwrart masker,

klaine v/itte bef, grote pluimstaart.
Kruising Herder-Collie.

Beloning bij terugbezorging.

Telefoon 02507-6060.

P.A.H.WIJNANDS, Tandarts

afwezig van maandag 30 juni t/m

maandag 14 juli

Zeer dringende spoedgevallen tel. 023-244583.

J. G. ANDERSON, Arts

afwezig tot 17 juli

Waarneming: DB. DRENTH—
DB. FLIERINGA— DB. ZWERVER

WONINGRUIL
A.*NGEBODEN: modem ben.huls Amsterdam-
Slotermeer, bev. 3 kamers, keuken, douche,
voor- en achtertuin. Huur ƒ 170,— p. m.
GEVEAAGD: modem ben.huis of Ie et, Zand-
voort met 3 kamers, grote douche en cv.

Brieven A. W. Lathouwers, Burg. v. Leeuwen-
laan 85, Amsterdam, tel. 020-13.04.49.

LEUKE KLEERTJES
voor Uw Peuter en Kleuter (8<-11é]

Komt U eens (geheel vrijblijvend)

onze collectie bekijken! !

!

In onze grabbelton een leuke attentie

voor Uw/ dochter of zoon.

Telefoon 02507-7254 na 18.00 uur.

Gevraagd voor zo spoedig mogelijk:

AFWASSER
mnl. of vri. eventueel parttime,

's morgens of 's avonds.

HOTEL SONNEWENDE
Troelstrastraat 62. Telefoon 3088.

AANNEMERSBEDRIJF
heeft nog tijd voor

schilder-, metsel-, dak-,

sanitair- en sloopwerk

Vraag vrijblijvende prijsopgave.

Telefoon 023-286669.

Techn.Bur.A. VADER
02507-6747 ofPrinsessev/eg 52a, tel.

3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

DEOUDEDRAAIDOOS
Haltestraat 44, Zandvoort

zoekt met spoed

KOK of KOKKIN
Telefoon 02507-4892 of 5985

VOOB AL ÜW BEHANG-,
WIT- EN SCHILDEBWEBK

Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-565S.

PART-TIME KAPSTER
GEVRAAGD:

2 a 3 dagen per week.

RIA BROUWER
Passage 10 (LadyM).

Tel. 7018, privé na 16.00 uur 2221.

hadgeen-moeïbe zijn za^
aan tepassen

Hij verbo-uwde 'm -wst
amerteert in dit blad .

en zai ënelineenhoqereXlass'e
'nnp

HUL
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Haarlemse Muziekschool

Wilhelminastraat 49 - Haarlem,

Telefoon (023)-319348.

\^J^ ^^if Direkteur: J.-Michael Nuyten.

AANMELDING GEOPEND VOOR HET

NIEUWE KURSUSJAAR
— kursus Algemeen Muzikale Vorming voor kinderen van

de Ie klas basisschool— lessen op alle instrumenten en solozang
— instrumentale groepslessen voor eerstbeginnenden
— speciale kursussen voor theorie/solfège, muziekbegrip,

samenspel, opleiding leden . harmonie/fanfare-orkesten

en brassbands, jazz- en lichte muziek.

Prospektus wordt op aanvraag toegezonden.
Spreekuur direkteur volgens afspraak-{023-319348).

Naast ODze gerenommeerde
woonvitrines morden ook
eiken hoekkasten voor u op
maat gemaakt bU nete-
rioES TCandvitrines.

Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspeet.
Het boogtepmit van aw
bruiloft is een gedicbt van
FIGARO, onvergetelijk ala

uw trouwdatum.
Jan van Vunrenstraat S,

Nunspeet.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VGBBUBEN:
bedden, ledikanten, dekens,

tafels, stoelen, glaswerk,

porcelein enz. voor elke

gelegenheid I

Ook verbuur van leuke en
praktische hoisbars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Of 3713. Privé na 6 uur 6658.

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn
Azalealaan 11, Heemstede

Telefoon 023-286274

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

Te koop:
2 CV 1969 km.st, 87.000

zeer zuinig in gebruik
motorisch en mechanisch
uitstekend.

PrlJs ƒ 1000,—
Flemlngstraat 348, Telefoon
:yö7-5488.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Elg. mevr. E. v. zandvoort-

Eeltlnk.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

banen.
AUe soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

VAKANTIE HULP
Meisje gevr. v. licht huis-

houdelijk werk

(meerdere hulp aanwezig)

van 9 tot it uur.

ƒ 5,— per uur.

Telefoon 3758.

KUNSTGEBITTEN
SPOCDREPABATIES
J. A. BESSELS
Leldsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 316092.

Malse magere »

VARKENSLAPPEN KILO 8,48
500 gram 4,48

Malse

ROSBIEFLAPPENof
MAGERE BIEFLAPPEN KILO. . . 10,99
Malse
BORSTLAPPEN KILO 7,98
500 gram 4,48

RUNDGEHAKT speciaal 500 gram 3,98
BOOMSTAMMETJES 100 gram. . $8
gekruid gehakt, gevuld met ham en kaas,
gewicht pim. 400 gram
Mooi stukje

VARKENSFRICANDEAU KILO . . 9,98
500 gram 5,98

KALFSBORSTLAPPEN 500 gram 5,48
Magere
KALFSRIBLAPPEN 500 gram . . 6,98

BIEFSTUK TARTAAR 3 stuks . . 2,49

NASI- of BAMIVLEES 250 gram 2,48

FILETAMERICAIN per bakje. . . 1,49

GEK. WORST of
LEIDSE LEVERWORST 250 gram 1,29
CERVELAATWORST,
GEBR. ROLLADE V. d. buik,
BERLINER,
AM.CORNEDBEEF,
150 gram naar keuze . ...... 1,19
Voor Uw huisdier: .

MAGER HART 500 gram 2,25

RUNDERHARTSPECIAALSOOgr. 2,98

DIRK VAN DEN BROEK
Burg. Engelbertstraat— Zandvoort

VEIUNGGEBOnW

De Witte Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING
kmmen dagelijks weer nette

goederen worden Ingebracht
' of afgehaald.

Sousterrain De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 of/
3713. Priyé na 6 uur 6658,/

Veilingdiroktie
Fa. Waterdrlnker.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKEB <

J. VAN DEN BOS
BUderdUkstr. 5. Tel. 3796.

r

Is WW
c

adycrtentie
in dit blad
Succes verzekerd

Bel 02977-25141 voor nadere inlichtingen.

TINATIEK

Olielampen-Curiosa

Letterkralen

Escher Posters

Vry entree

Gastliuisplcin

t.o. Bakker v. d. Werff

Te koop aangeboden:
AUSTIN 1100 Glider
km-stamd 84.000.

Tca.b. Prima staat.

Telefoon 2344.

Gevraagd voor IX5LPIRAMA
en BOWLINGCENTRUM

ECHTPAAR
VOOR TOILETTEN

Geen pacht

Inl.: Bouwes Palace

Zandvoort

Tel. 02507-2144 (Dhr. Wesly)

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. RITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar

!

METSELAAR
heeft nog tijd voor
ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812.

VERLOREN: 29-6

Bruln—knUpportomonnee
met sleutels en bank-
afschrift, tegen beloning
terugbezorgen.

Telefoon 020-67748.

Particulier vraagt

HÜÏS TE KOOP.
Ca. ƒ 125.000,—.

Zonder makelaar.

Br. ond. nr. 567 bur.

van dit blad.

Stoffenliuls BISMET

Vinkenstraat 30.

Wegens vakantie gesloten

van 7 t/m 26 juli.

DëPOSITAIRE MARBERT
Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

HONDENKAPSALON
RENêE SCHRAMM
Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,
oorbehaudeling, voet-
behandeling etc.

Wilt u S.V.P. tijdig

afspreken?

Hondenspecialist sinds 1955
Troelstrastr. 7, tel. 4999.

Enorme sortering

Diepvriezers en Koelkasten.
Rechtstreeks van fabriek
met garantie. Bijzonder lage
prijzen,

Martex Holland B.V., Soü-
denhom 32, Haarlem,
Telefoon 023-3153 00.

OOSTENRIJKSE WEINSTUBE

ZUM LATERND'L"n
VOOB uw BRUILOFTEN, PARTIJEN EN
DINERS !

BIER — JENEVERS — CUGNACS EN
LIMONADES BIJ ONS ƒ 1,25.

Géén zaaibnnr! Eventueel verzori^Inff
van mnzielc

PETIT RESTAURANT
CAFÉ „yiCTORM"
H. FRANZEN, Sloterwei: 18<5 (nabij Sloter-
bmtr), Sloten - Amsterdam - TeL 020-153821.

DEN DEKKER
AAI«NEMER VAN
SCHILDERWERKEN

Ook voor meerjaren-plan met
gespreide onderhouciskosten.

SPECIALIST IN WANDBEKLEDING

- ZONNESCHERMEN
— ALUMINIUM ZONWERING— ROLGORDIJNEN

-i VLIEGENDEURÉN— VLIEGENHORREN
— OPROLBARE HORREN
— VOORZETRAMEN

Vraag vrijblijvend prijsopgavel

BADHOEVEDORP . CHR. HUYGENSSTR. 3<

• Telefoon 02968-4526
' • Telefoon 023-321099
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VERHALEN UIT HET OUDE ZANDVOORT

Antje van Maartje
wier de bruid

Het was na de zeumer.der waran centjes verdiend. Moeder had heel

wat handdoeken voor de Badinrichting Groote Badhuis deur der han-

den laten gaan, lijnen vol hadden er in der tuin op het Zeemanshoffie

gehangen; een mooi gezicht langs het huis die goudsblonime en dan

die heldere witte handdoeken in de wind. Vader had botten vol,

schoon en droog naar de Badinrichting gebrocht. En nou, was de

spaarpot aardig vol, zelfs glanzende rijksdaalders zater er in. Maar
ja, der was nogal veul gekonkel eweest over een haisie. Antje, haar

dochter, wou zoo graag trouwen en in de buurt bij Moeder weune,

soches ewe een koppie doen. Antje was nog al er es bij ouwe Leuntje

op het Schulpenplaintje anegaan, ze mocht het ouwe wijfie graag. Die

kon vertellen, nog over de Franse tijd, toen een Franse soldaat bij een

jong echtpaar ingekwartierd lag. De man was veel op zee en toch was

de vrouw een net en degelijk vrouwtje, de mensen zeeën later ze kwam
uit een goed nest.

Maar als Antje zoo teuge de schemer
ewe bU ouwe Leuntje binnen kwam en
ze zate belde an een kant van de tafel,

waarop een zeiltje lag met van die mooie
gekleurde blommen, daarop het koffle-

blad en het knuistentrommeltje, de gera-

niums en het viytlge liesje in de vens-

terbank, deur de schoone ondergordijn-

tjes keek je zoo gezellig over het 'pleintje

heen, "dan vroeg ze 'Toe, Leuntje vertel

nog er es over die Franse tyd'. 'Ja mUn
kind, ik heb het ook van hooren vertel-

len, het is al zoo lang geleeën.

Maar zoo ik zee, hier In de buurt moet
het ofespeuld wezen. De man was op zee,

en de ingekwartierde soldaat sliep op de
zolder, en de vrouw gings 's avonds naar
der ouderlijk huis om te slapen, dat was
door haar man ofesproken als hy op zee

was. Praten: konden ze toch niet, want
dat Frans daar kon ze gien wijs uit wor-
den. Maar het was een knappe kleine

man met zoon prachtig imiform an en
die zangerige stem.

Galant
Pe vroiiw hield veel van haar eigen man,
hij dee ook maar korte reisies. Maar als

ze overdag thuis was én ze stond te was-
sen en de soldaat kwam dan binnen, en
in gebroken Hollands beduidde dat ze

niet met die zware emmers water naar
de pomp moest sjouwen, en dat hij dat

best even kon doen. Meteen pakte hU de

twee emmers en ging om de hoek naast

het huisje, waar de groote hooge pomp
stond waar iedereen die op het schulpen-
plein weunde, water haalde. Ze keek
door het kleine raampje en daar zag ze

liem de eaimeis volpompen.
Maar er waren ook een paar andere
vrouwen die een haat aan de Fransen
hadden en met een gezicht als een don-
derbui hem nakeken. jHet zweet brak

haar uit, want hier werd over gepraat,

"dat kon 'niet anders. Hij'zetté voorzichtlé

de emmers neer en zei volei Madam. Ze
kreeg een hoogrode kleur, en ging door

met haar werk, maar of ze nu ineens

haar man voor haar zag, btj de soldaat

vergeleken was liet" een echte houten

klaas. Als de soldaat even vrij was kwam
hU, en dan kon ze niet anders dan hem
in de kamer een kommetje koffie geven,

Je kon zo'n Lian toch niet op de zolder

laten. Maar als ze hem zijn kopje gaf en

ze raakten even eikaars handen, was het

of er een' vonk oversloeg, toch zeiden ze

'heel weinig, hy keek haar aan, en dan
keek ze gauw of het lichtje niet te hoog

was.
Maar de spanning groeide, zy wilde dit

niet, en hy waarschyniyk ook niet. Maar
toen ze samen weer zo zaten keek hy
naar haar. Dat frisse gezicht, dat kanten

kapje met daaruit springende krulletjes,

en' die ogen keken hem soms zo wonder-

lyk aan. Ze zeg in hem, iemand uit een

ver land wat ze niet kende, maar Juist

daarom trok dat haar aan. Ze zaten zo

een hele poos, toen stond hy op, ging

zaclitjes achter haar staan, omvatte heel

zacht haar schouders en gaf haar een

kusje in haar hals. Plotseling ging de

kamerdeur open. Zouden de buurvrou-

wen haar man gewaarschuwd hebben?
Heel stil was hU op dat moment binnen-

gekomen. Wild pakte hü de fransoos

beet en met een ongekende kracht smeet
hU hem naar buiten. Het speelde zich in

een paar minuten af.

lugemelseltl
Hy zei geen woord tot zyn vrouw. Maar
's avonds is hy met een paar kameraden
de duinen in gegaan. Ze wisten dat hy
op wacht stond. Met elkaar hebben ze in

grote woede hem zo geslagen dat Ineens

Een huisje, grenzend aan het Schelpen-
plein, waar het verhaal zich afspeelt.

een man zei 'Hou maar op, hy Is dood'

Toen kwam de grote angst, want wan-
neer zooiets gebeurde kwam de straf

heel hard aan, toen beseften ze wat ze

gedaan hadden. 'Ja', zei Leuntje, 'toen

hebben ze hem uit angst in een doodlo-

pend sloppiê in een nis inemesseld. Ze

hebben de dader noch het slachtoffer

niet kenne vlnne.'

Antje was helemaal In fle ban van het

verhaal, toen ze haar bakkie op had zei

ze 'wat eng allemaal hè'. 'Och' zei Iieun-

tje, 'het is al eeuwen geleeën, trek je dat

maar niet an.Maar nou een ander praet-

Je, ik gaan denk Ik naar het Gasthuis, ik

ben zoo allienig en me bienen wullen

niet meer'. Ineens was Antje by der po-

sitieven, 'Maar Leuntje zouwen wy Jou

haisie kenne kraigen, vlak by Moeder.
Hoeveul huur doet het, 25 stuivers, nou
dat zou mooi wezen'. Ze keek de kamer
rond, wel gezellig, maar alles erg oud,

dat behang, der hongen wel twintig fa-

mleljepertretjes an de wand allegaer mit
groote haarspelden vastgemaakt; 4e bed-
stee mit de verschoten gordUntJes, naast

de bedstee an een spyker hing een tros-

sie gedroogde scharretjes.

Leuntje zee: 'Voor ik naar bed ga, knip
ik zoon paar riempies der of, lekker har-
tig ke je zoo lang op kouwen.' ."Nou,' zei

Antje 'dan gaen ik maar gouw naar huis

en dan ken ik dat allemaal mit Ewit be-
praten'. 'Goed hoor mald en denk er an
nooit geen inkwartiering en... Ik wor toch
zeker op de brulott enooid'. .

Bruidsuikers
En zoo waren ze binnen een' paar dagen
aneteekend. Donderdagsoches waren ze

naar het raadhuis gegaan om alles In

orde te maken en nou waren ze onder-
trouwd, daarna gingen ze naar Haarlem,
wat de gewoonte was, en daar kochten
ze by Uilenburg de zakjes bruidsuikers,

mooie gekleurde zakjes, groen of rood
met gouden sterretjes daarop, en met
een koordje trok Je die zakjes dicht. En
zoo moesten beiden met verschillende
inkoopen wegbiyven, want teuge de
avond werden ze thuis verwacht.
In die tyd was het ouderiyk huis van de
bruid versierd door familie. Uit de hoe-
ken van de kamer hingen de slingers

met papieren blommen, op de spiegel

was met een vetkaars geschreven 'Hulde
aan Bruid en Breugom'. Twee armstoe-
len waren versierd voor het Bruidspaar,
hun twee kopjes, an de oortjes en om
het voetje van het kelkie, een'klein pa-
pieren roosie. En zoo was het ouderiyk
huis zoo fleurig en gezellig. En dan kwa-
men er wat eigen volk, eerst een koppie
en daarna een slokkie.

En dan gingen of een zusje of nichtjes
van het Bruidspaar in een hengsel-
mandje die mooie zakjes met. bruidssui-

kers rondbrengen, en kreeg Je nou zoo'n

zakje, dan was je genooid voor de brui-

loft, maar dat kostte Je ook een cadoo-
tjc. Och, dat was in die tyd niet zoo-

veul.

Koppiesdag
In die veertien dagen hield de bruid

dan koppiesdag, daar mochten alleen

op die middag de vrouwen komen, geen
mannen behalve de monicaspeulder.

Kwam er werder een manspersoon bin-

nen, dan werd hy stagmoddemakend
uitgekleed, dus die waakte daar wel

voor om dan niet te komen. Als dan die

middag daar was werd dat in de ver-

sierde kamer gehouden, op de tafel de
groote pot met boerenjongens, een
groot blad met kelkies, twee mooie gla-

zen koektrommels gevuld, en een schaal

bruidsuikers, echte amandelboonen, de

gladde waren de bruidjes, de rulle de

bruigoms.
Dan kwamen de vrouwen binnen, waar
de bruid en haar Moeder al klaar ston-

den in hun kanten kap en de pronk an.

Aaltje gaf 6 yzere verken, Jaantje 6

holle borden, Pietje de nachtspiegel, om
het oor een groote papieren roos, Engel-

tje een drieplt oliestel. Tante Dirrekie

een maal echte Zandvoortse dulnaard-

pellen en Marytje een paar carreme-

naalen van de slacht en een fles braamt.

En onder een haneiyke gelukwens en

een grapple gingen ze in een groote

kring oia de tafel zitten, verschillende

cadoos waren tn kranten verpakt.

De Moeder van de bruid zee 'zelle we
maer beginnen mit een bakkie; toe,

bruidje gaan deres rond mit de koekies

en de bruidssuikers.'

Wat een genoegiyk gezicht, al die vrou-
wen die bun leven haast niet anders was
dan werken en sjouwen. Na zoon kop-
piesdag keken ze al tyen uit. Het was
een druk gekakel en gelach. Maar het
bereikte zyn hoogtepunt toen er al een
paar citroentjes rondgegaan waren en
de harmonicaspeulder begon met 'de

Bruid en Breugom gaat nooit verloren'

en dan 'o me lieve zwartkop' en 'niet zoo

raar,, niet zoo raar, biyf mit je handen
van me boezelaar'.

Toen het feest in volle gang was zei In-

eens Antje 'Moeder, ik zie de twee
schoolmeesters van onze Japle het hek-
kle inkommen, wat motte me nou?' De
muziek was opgehouwen en de moeder
zei teuge de vrouwen 'Wat motte me?'
Allen riepen door mekaar 'binnen laten

kommen' en zoo gescliledde.

Boerepakkies
Daar kwamen twee heele styfe school-

meesters binnen. Verschrikt zeiden ze

'o neemt u me niet kwalijk, wy wisten

niet dat er feest was, we kwamen over

uw Japle praten.' 'Gaat zitten meester'

zet de moeder 'en wat zei het wezen,

een brandewUntJe?' De meesters: 'o nee,

drank la uit den booze', waarop de
vrouwen riepen 'hoe ken Je het zeggen
meester, maar Ja wy doen het teuge

de rlmmetlek.' 'Nou Ja, wat heb ik dan
voor de meester, een kom snert?' waar-
op een der vrouwen zei 'o meester begin
der niet an want ze staat bekend dat
ze. der zulke groote kluiven In doet, der

vent Is van de week ook al temet er in-

esmoord'.
'Nee, nee' zeiden de meesters 'laat u
maar.'
Het was Ineens heel stil, meester kuch-
te en zei toen 'wel aardig al die boere-
pakkies,' waarop de vrouwen riepen
'boerepakkies, wel meester dat Is onze
dracht.' De moeder zei 'maar meester,
onze Antje Is de bruid, dit is een kop-
piesdag, hoe lang benne JoUle nou op
Zanvert, dat is zoon gewoonte.' 'Ja'

zei meester 'toch heb ik veel over fol-

klore gelezen.'

Agent vborop
De moeder zei 'maar dan weten de
meesters van de floklore van hier niet
veel af, want het is de gewoonte dat
op zoon koppiesdag als er andere man-
nen dan de monicaspeulder komen, ze
spiemakend ultekleed worden.'
Alsof er een speld in derlui gat wier
gestoken stonden ze op, de moeder zei
'jollle hadden er zeker niet opgerekend'
en na een 'goeiemiddag allemaal' gin-
gen ze weg. De vrouwen gierden van
het lachen, één riep 'Ik had die spUle-
blen best er es nakend wullen zien ' een

^

ander riep 'nou, ik die dikke wel' en
zoo ging het feest verder. Het hoogte-
punt was altyd als ze allen zongen mét

• lange uithalen 'Swaluw waarheen is u
vlucht, hoog in de lucht, over bergen
en dalen waar hy zyn voedsel mot ha-
len, Swaluw waarheen is Je vlucht hoog
in de lucht'.

En het eüid was hosse met elkaar 'we
gaan nog niet naar huis, nog lange niet'.
En als ze dan weggingen met kleuren
op hun wangen, kregen ze voor de kin-
deren nog een handje bruidsuikers mee
Maar menig kap die zoo keurig stond
by het binnenkomen, stond hier en
daar wel scheef. Maar wat een onvcr-
geteiyke middag was dat geweest Als
de dag van de bruiloft daar was, stond
er altyd al In het straatje een politie-
man en of Je nou begraven wier of
trouwde, der liep altyd een agent voor
Je uit. Het ging altyd loppende; twee
stroolatertjes voorop met mandiss
bruidsuikers en als ze door die straat-
jes liepen ghigen de onder- en boven-
deuren open en riepen ze tegen hot
bruidspaar 'zou Je het wel doen je Je
ken nog berom.' Als ze getrouwd waren
op het raadhuis, dan pas werd er ge-
strooid. Maar er waren er die niet
strooiden, dan riepen ze 'koon luren
voor Je geld.'

Dan naar de kerk, de preek was mooi,

maar lang. Je zat op heete kolen dat
het kosteiyk eten dat op de oUestellen

stond te pruttelen niet te hard gong
en de stellen niet gongen walmen.

Gort met stroop
's Avonds werd de bruiloft gevierd in

een café — van een oppas konden ze

die tyd niet, dus namen ze de kinderen
mee. Want alles wat maar familie was
kwam 's avonds op de bruUoft. De mo-
nicaspeulder haalde de mooiste oude
versjes uit zyn Instrument en de eens
voordracht na de andere. Zoo zong al-

tyd Jaap de Krul met Dlkkle de Kort-
staar het lied van Louwlese en Ferdl-
nand. Daar zaten zoo veel coupletten

aan dat n^ de eerste werd geluisterd,

maar al gauw dansten ze en praatten
en zongen ze daar doorheen. Maar on-
verstoorbaar zongen ze hun coupletten
uit en als de kinderen slaperig werden
kregen ze een half kommetje rozynen
mit een tikkie brandewyn, ze lagen ze

op het biljart en al gauw sliepen ze als

roosies. En als ze dan allemaal aan het
hossen gingen en zongen 'gort met
stroop, is dat geen lekker eten', sliepen

de kinderen daar rustig doorheen.
Als dan de andere morgen het bruidje

wakker werd (en haar man al naar zUn
werk was) en ze zich uitrekte in de
frisse gewitte bedstee met de nieuwe ge-
blomdc gordyntjcs en alles naar de verf

en de witkalk rook, kykt ze na het
zwart fluweel schilderijtje, waarop met
gouden letters staatJWaar liefde woont
gebiedt den Heer zQn zegen'. Ook ziet

ze op de grond het zwart met rood ge-
streept vloerkleed waar wat zonnestraal-
tjes over spelen, op' de tafel het koffie-

blad met de kopjes en het lichtje dan
denkt ze 'nou ben ik bierover heiegaar
mün eigen baas'.

BABBELTJE

Hoofddorp
thuishonk
Zandvoort

Rabbeltje doet oud

Zandvoort herleven

'75
ZANDVOORT — De voetballers van de
onlangs opgerichte zaterdagvereniging
Zandvoort '75 gaat het komende seizoen

voetballen in Hoofddorp.

Het bezuur van da yjap. Zaïvdvoortmeeu
wen afgescheiden vereniging heeft voor
zyn meer dan honderd leden al het mo-
gelijke gedaan, om in de badplaats te

kunnen biyven spelen, maar de voet-
balvereniging is niet tot een akkoord

, hieromtrent kunnen komen met Zand-
voortmeeuwen.
Ook heeft de kersverse voetbalvereni-
ging by het kollege van burgemeester
en wethouders aangeklopt voor akkom-
modatle, doch op korte termyn bleek
dit niet te lukken.
Wel kon Zandvoort '75 terecht In Hoofd-
dorp, waar het gemeentebestuur een
hoofdveld en twee bUvelden van het
voormalige ETO-complex beschikbaar
stelde. ,

Zandvoort'75 start de kompetitie met
vier senioren- en 1 Juniorenteam.

ZANDVOORT — Mevrouw E. Jongs-
ina-Schuiten, by vele Zandvoorters be-

kend onder de naam Bep Rabbel, kan
nog altyd de pen niet met rust laten

als het gaat om het opschryven van
verhalen over het Zandvoort van vroe-

ger. Als haar weer een verhaal te bin-

nen schiet, dat zü hoorde van haar
grootmoeder Liesje Rabbel, die in de
buurt van het Zecmanshofje woonde,
dan zet mevrouw Jongsma-Schuiten
het op papier, omdat zü meent dat
deze oud-Zandvoortsc verhalen be-
waard moeten blijven voor het nage-
slacht.

En mevrouw Jongsma-Schulten kent
vele verhalen, zy hoorde ze uit de
mond van haar grootmoeder Liesje,

die zy als kind erg giaag bezocht en
uit de mond van haar vader Kees Rab-
bel, de man van wie men zei, dat hy er

de goede vorm in had als het ging om
het maken van badstoelen.

Kouse pael
Maar de verhalen kent mevrouw
Jongsma-Schuiten niet alleen via de
overlevering. Als geboren en getogen
Zandvoortse heeft ze in haar eenen-
zeventig Jaren aan zee veel in Zand-
voort gezien en meegemaakt. Ze werd
geboren in een van de eerste huisjes

die werden gebouwd aan de rand van
het duin In de zuid, en gi'oelde op in de
Koningstraat.
Ze weet zich nog goed te herinneren,
dat In haar Jonge kinderjaren op de
plaats waar nu restaurant 'De Kouse-
pael' staat, slechts de kousepael stond.
Het was de plaats waar het duin begon
en waar de Zandvoortse vrouwen hun
voettocht naar Haarlem begonnen om
de vis te verkopen.
Zandvoord-noord bestond In die tyd
nog niet. Daar was de Entos, 'hoewel'
zegt mevrouw Jongsma-Schulten 'de

Entos is later gekomen, want in de be-
ginjaren van de twintigste eeuw, hiel-
den vele Zandvoorters nog varkens
achter hun huls.'

Echte Rabbel
Als mevrouw Jongsma-Schulten over
het Zandvoort van vroeger verhaalt,
doet ze dat erg rap. Ze wil alles tegeiyk
vertellen, maar verstaat daarby de
kunst net niet over haar eigen woorden
te struikelen. Ze is dan ook niet voor
niets een Rabbel, hetgeen vry vertaald
betekent; goed van de tongriem gesne-
den.

In haar eenentwintig jaren by de fol-

klorevereniging 'De Wurf' zette zy ze-
ventien stukken op papier. In haar
laatste Wurf-jaren schreef zy twee
toneelstukken per Jaar, aie door leden
van 'De Wurf' werden opgevoerd.
Enkele Jaren geleden kapte zü met de
Zandvoortse folklorevereniging, toen

Bep Jongsma-Schuiten gestoken in haar Zandvoorts kostuum.

het bestuur plotseling en zonder op-
gaaf van reden geen interesse meer
had voor haar stukken en dat, terwyi
haar stukken altyd volle zalen trokken
en goede recensies kregen. Zo kwam
het, dat haar laatste toneelstuk 'Het
water en vuurwinkeltje van Poppie
Moeke", (de winkel aan het Jan Snijer-
pléin red.) nooit op de planken werd
gebracht.

Doorgaan
Deze tegenslag heelt mevrouw Jongs-
ma-Schuiten er niet van weei'houden
door te gaan met schrijven. In 'Antje
van Maartje wier de bruid', dat we
hierby afdrukken, verhaalt mevrouw
Jongsma-Schuiten onder de naam

Rabbeltje dat een Pranzoos in Zand-
voort werd ingemetseld, dat de Zand-
voorters vroeger hun bruidsuikers koch-
ten by Uilenbmg in Haarlem, 'de glad-
de bruidsuikers waren de bniidjes, de
rulle de bruidegoms', en dat een twee-,
tal schoolmeesters byna spiernaakt
werden uitgekleed door een aantal
vrouwen, omdat, de harmonikaSpeler
uitgezonderd, mannen nu eenmaal niet
welkom zyn op een kopplesmiddag.
Kwam het manvolk toch op bezoek,
dan volgde de traditionele ultkleed-
party.

'Waarom ik al deze verhalen op-
schryf?' Mevrouw E. Jongsma-Schui-
ten heeft er maar één antwoord op:
'Uit liefde voor die tijd'.

- Postduivenvereniging

„Pleines"
ZANDVOORT — Uitslag fondvlucht

vanaf Chateam'oux op zaterdag 28 Juni.

Afstand 660 kilometer. Los om 6.30 uur.

Aankomst eerste duif om 18.37 uur.

J. Koper en zoon 1 4 5 11; C. van Eg-

mond 2 6 8 9; R. Simaige 3-7; gebr. Drie-

huizen 10.

Uitslag midfondvlucht vanaf Compiegne
op zondag 29 juni. Afstand 360 kilometer.

Los om 6.30 uur. Aankomst eerste duif

om 12.12 uur.

Gebr. Driehulzen 1 10 18; E. v. d. Meu-
lem 2 3 11 14 lé; C. v. Egmond 4; J.

Swart 5 6 12 17; A. Loos 7 8; J. B. Koper
13 18.

Haarlemse Orgèlmaaiid

Nieuw bureau gaat

bouwkosten bewaken
HAARLEMMERMEER — Het is vaak zo

dat een belangryk bouwprojekt van over-

heid, partikulier ot instelling in de defi-

nitieve fase in de fout is gegaan, met alle

fiuauciëlc en organisatorische narigheid

van dien. De frekwentie waarmee deze

problemen zich in de afgelopen jaren

hebben voorgedaan, en vooral ook de tot

gigantisch oplopende verliezen die met
stagnatie In de bouw geleden werden,
zyn er de oorzaak van geweest, dat er

binnen de bouwivcrcid onvrede ontstond
over de bestaande figuur en er behoefte
kwam aan een nieuwe 1 opdrachtgever ot

architekt aan de ene kant, bouw aan de
andere kant met een onpartijdige specia-

list in het midden.

Zo zitten niet langer opdrachtgever en
bouwer dlrekt tegenover elkaar, maar
worden zU bygestaan door een soort ar-

bitrale derde, die volkomen onpartijdig

is en vanuit zyn specialistisch-bouwkun-

dige achtergrond kan spreken met grote
kennis van zaken, met name op het ge-
bied van de kosten.

De gespecialiseerde derde is niet de pro-
Jektontwikkelaar, want deze is toch weer
party. Om aan de behoefte van neutrale
derde te voldoen is door de heer J. Kei-
zer uit Zandvoort opgericht het bureau
Bouwkosten Management bv, dat sinds
vorige week vrydag gevestigd is in Hoofd-
dorp. De bemoeienissen van dit bureau
met een bouw moeten lelden tot een be-
tere kostenbewaking en een stiptere uit-

voering van het werk. Zelf zegt de heer
Keizer ervan dat Bouwkosten Manage-
ment de uiterste konsekwentie Is als mèn
een probleem wU oplossen. Het is de on-
partijdige derde, die als bouw- en bouw-
kostenspecialist zichzelf tydeiyk aan een
opdrachtgever 'verhuurt'.

Het gebied is nogal uitgestrekt, maar
het komt erop neer dat de begeleiding
en de kostenbewaking gelden voor de
drie belangrykste bouwfasen: plan, voor-
bereiding en uitvoering. Bouwkosten Ma-
nagement begeleidt en koördineert de
voorbereiding en uitvoering, al of niet
versneld, van bouwprojekten op basis van
kostenbewaking.

Het vertaalt al in een vroeg stadium het
programma van eisen in oppervlakte en

HAARLEM — Het programma van de
Haarlemse Orgelmaand is als volgt:

HAARLEM
Grolc of St. Bavokerk:
— dinsdag, 1 juli, 20 uur:

Zandvoort

stuurde

gelukstelegram

naar Soestdijk
ZANDVOORT — Ter gelegenheid van
het huweUJk van H. K. H. Prinses Chris-
tlna en de heer Jorge Guillenno heeft de
burgemeester van Zandvoort zaterdag,
28 Juni, de volgende telegrammen laten
verzenden:

H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins
der Nederlanden
Paleis Soestdyk
BAARN.
Mede namens do wethouders, de raads-
leden en de inwoners der gemeente, die
delen in uw vreugde, moge ik u hartciyk
gelukwensen met het huweiyk van uw
dochter H. K. H. Prinses Christina met
de heer Jorge Guillermo.

A. Nawyn
Burgemeester van Zandvoort.

H. K. H. Prinses Christina en de heer
Jorge Guillenno
Palels Soestdyk
BAARN.
Mede namens de wethouders, de raads-
leden en do Inwoners der gemeente, die
delen in uw vreugde, moge ik u harteiyk
feliciteren met uw echtvereniging en u
een lang en gelukkig huweiyksleven toe-
wensen.

A. Nawyn
Burgemeester van Zandvoort.

Openingsconcert. Groningse Bachvereni-'j
ging o.l.v. Johan van der Meer en Mu-i.
sica A:itiqua Amsterdam o.l.v. Ton"'
Koopman. Solisten: Marian Ksyeksilber^
(sopraan). Marius van Altena (tenor), [»

Max van Egmond (bas) enRené Jacobs .|

(altus). Programma: werken' van Georg'.
Friedrich Handel. ''

— woensdag, 2 Juli, 20 uur: .
l'

Concert door de deelnemers van de im-'I
provlsatiewedstryd: Hans G. Bossham-I'
mer (W.-Duitsland), Hans M. Corrinth';
(W.-Duitsland), Ruper't G. Frieberger^i
(Oostenryk), winnaar 1974 en Jan Raas.'
(Nederland)

.

''

— donderdag, 3 juli. 20 uur: -'

Improvisatiewedstryd.

— vrydag, 4 juli, 20 uur:
J-

Concert door de juryleden: Werner Ja-i;
cob (W.-Duitsland), Jan Jongepier (Ne-^-
derland) en Daniël Roth (Frankryk). T;

— zaterdag, 12 juli, 20 uur: •.

Concert voor orgel en live-electronics.*'
Werner Jacob (orgel) 3n Hans Peter*!
Haller (llve-electronics). ^i

Bakencsscrkcrk: *

— zaterdag, 5 juli, 20 uur: »•

Concert door Max van Egmond (bas) en^i
René Jacobs (altus) en Musica da Ca—'
mera o.l.v. Ton Koopman. Programma;*
Cantates van Johann Sebastian Bach. .•

4

Concertgebouw: '

— vrydag, 18 juli, 20 uur:
Orgelconcert door Danlél Eoth.

X

volume, Inklusief budgetopstelling en ex-
ploltatieberekening. Daarby worden al-

ternatieven verstrekt.

De heer Keiser is als medewerker van
Calcu BV in Zandvoort verantwoordeiyk
geweest voor de begeleiding en kostenbe-
waking van het renovatleprojekt van
Hotel Bouwes in Zandvoort, zeer tot te-

vredenheid van de hoteleigenaar die pre-
cies op de geplande tyd het gerenoveerde
gedeelte in gebruik kon nemen. Ook het
bejaardencentrum de Heikant In Tilburg
kwam onder verantwoordeiykheid van de
heer Keizer tot stand. Men was daar zo
tevreden over de gang van zaken dal
Bouwkosten Management is gevraagd,
zitting te nemen in een bouwkommissie
ter voorbereiding van een nieuw projekt
korridorflats.

De afgelopen 16 Jaar is de opi'ichter van
Bouwkosten Management werkzaam ge-
weest by het Adviesbureau voor Bouw-
kosten Calcu bv in Zandvoort, lif was de
verantwoordeiyke man voor een groot
aantal belangwekkende projekten.

Professor

Zeemanstraat
ZANDVOORT — Nu met de bomv van
een aantal woningen op het terrein gele-

gen tussen de NIcoIaasschool en de Lin-
naeusstraat een begin is gemaakt stelde

het kollege van b. en w. dinsdagavond
de raadsleden voor de aldaar gcprojck-
tccrdc straat de naam Zecmanstraat te

geven.
Het kollege had deze fiaam gekozen om
aan te sluiten bU de ter plaatse reeds
gegeven namen van bekende biologen,

natuur- en scheikundigen.
De heer Roselaar (VVD) vreesde echter
dat deze straatnaam verwarring zou
wekken, omdat een vreemde de Zeeman-
straat eerder dicht by zee zou zoeken in

de buurt van de Karel Doormanstraat
dan in Nieuw Noord. Om verwarring te

voorkomen,word op voorstel van de heer
Roselaar de nieuwe straat de professor
Zeemanstraat genoemd.
Pieter Zeeman (1865-1943) was een Ne-
derlandse natuurkundige die vooral be-
kendheid verwierf door de ontdekking
van het 'Zeemaneffekt', waarvoor hy in
1902 met Lorentz de Nobelprys ontving.

ALKMAAR
Grote of St. Laurenskcrk:

— donde!-dag. 10 juli, 20 uur:
Orgelconcert door Luigi F. Tagliavini. ï
— donderdag. 24 juli. 20 uur: ',

Orgelconcert door Hans Haselböck. "<

MONNICKENDAM
J'

Nederlands Hervormde Kerk: '

— vrydag, 11 Juli, 20 uur: •''

Orgelconcert door Jan Jongepier.
"

BLOEMENDAAL
Nederlanis Hcrvoimde Kerk: '.1

— zaterdag, 19 juli. 20 uur:
Clavecymbel-recital door Kcnneth Gil-
bert.

HAARLEnr
GcmcentcIUkc orgcibcspclingcn in de
Grolc of St. Bavokerk: ;

dinsdag 8 juli, 20 uur: Piet Kcc
dond.dag 10 juli, 15 uur: AIbcrt de Klerk'

dinsdag IS juli, 20 uur: Anton Hciller

dond.dag 17 juli, 15 uur: Guy Bovet

dinsdag 22 juli, 20 uur: Hans HascIbUck

dond.dag 24 juli, 15 uur: deelnemers In-

ternationale Zomeracademic voor Orga-
nisten - toegang vry

Kaartverkoop:
Als regel vindt de kaartver.koop plaats op
de avond van het concert, aan de ingang

'

van de kerk. Houders van het Cultureel •

Jongeren Paspoort hebben recht op re-
.ductie.

Voorverkoop vanaf 16 juni lil]:
,

Goldschmcdlng, muziekcentrum. Grote •

Markt 8, Haarlem, tel. 020-324880. voor'
alle concerten, uitgezonderd Alkmaar.
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K-KNALLERS
ROYALE

5-zits

LEEFKUIL
'VIKING'

NU 695

-

„WOMA" langharig SLAAPKAMERTAPIJT,

meeneeitsjirijs nu 49,50
ARTiCA VLOERBEDEKKING speciaal voor keuken en ^ -
badkamer, meeneemprijs p. m 45.-
Complete EETHOEK wengé, biezen zitting en wit blad 499.-

woonmarkt"
Koudenhorn 40-42, bij de Gatharijnenbrug en Koepel, Haarlem (buslijn 77).

Telefoon 023-322125. Ruime parkeergelegenheid.

EDELHOUT VLOEREN
PARKET in klassieke modellen, stroken; tegels en lamellen.

TAPIJT wol en kunstvezels, kamerbreed en tegels.

VINYL in banen en tegels

LINOLEUM in banen en tegels

ALLE VLOERiATERIALEN
voor de Doe-het-2elver

Showroom-verkoop: Zijlstraat 96 - ilaarlem - Telefoon 3105 80.

Elke werkdag van
hal', nogcn lot half éon
en van hal' twee tot

half zes geopend.
Nu bovendjpn oo(t

vrijdagavond van
19.00 -21.00 uur.

En zaterdag's van
10.00 -12.00 uur.

U benl welkom.'

landhuizen - villa's ~ herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & stniJDis d.v
<<\

De Ridder & Slrijbis B.V. Dir. J.M. Slrijbis. makelaar en taxaleur

onroerende goedeton, Adr. PauwlaanSSto Heemstedo. Telefoon: 023-2BB550*

Voor ccii nieuwe Daf Voor een s^oede inruilaato
met Bovag garantie

DAF 44 — DAF 46 — DAF 66 — DAF MARATHON
Ook voor: Banden — Onderhoud — Reparatie — Herstellen schade

volgens tabricksvoorschriften.

nncH. P. KOOYMANnAc
IB ÊM a Bredcrodestraat 6-10, Zandvoort. II MM ËF
Wa jn Telefoon 02507-3242, mf W% I

OFF. DEALER OFF, DEALER

G SHIRT RECLAIN/IE
STICKERS
SHOVV/CARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERIJ OASE
KERKLAAN 55 HEEMSTEDE TEI. 023-285801

Uitgebreid is onze collectie:

Jachtartikelen
Loden jassen, kort en lang

'

Kniebroeken en kousen
Schotse wollen truien

Tweed petten

HAARLEMS JACHTHUIS
Lange Veerstraat 26, Haarlem. Tel. 023-321423.

GLANDORF'S

MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem
t/e De Vries

BADHOEVEDORP
Bedrijfscomplex met

3 woonhuizen
geschikt voor veel doeleinden.
Ruime parkeergelegenheid.
Bedrijfsoppervlakte begane grond 480 m2;
verdieping 400 m2.
PRIJS n.o.t.k.

Uitvoerige documentatie en informatie.

TOOL VASTGOED - Enkhuizen
Telefoon 02280-3281.

yanderlaan
meesterschïlders

Het aantal woningen waarvan wij het
onderhouösschilderwerk systematiscti
uitvoeren, groeit regelmatig.
Regelmatig hebben wij daarom ook

SCHILDERS
nodig om de langlopende kontrakten
te realiseren.

SCHILDERS
die wij vast werk aanbieden.
Ook in de winter.

yanderlaan
Reaumurstraat 1

Postbus 238
IJniuiden
telefoon overdag
telefoon 's avonds

meesterschïlders

02550-16513
02550-16432
02550-10160

Leer deze winter

TENNISSEN IN CLtTB-
VEEBAND.

InUohtingen 02520-15436.

IJzerhandel ZWAGER b.v.

Hoofdweg 726, Hoofddorp.
Hogewoerd 111, Leiden.

TYPEN
ZOMER-SFOEDCÜRSUS

duiu- ca. 2 maanden
dag- of avondlessen
aanvang elke week

Prospectus op aanvrage.

Haarlem — Tel. 32 18 95

INSTPONT
I

STOLBERGSTR. 10
(einde Tempelierstr.)

BROOKS BREDEVERBAND
een gordel die uw breul: ge-

beel (In) kan bonden.
VrdBB Inllcbtlngen of maak

BTspraak. BROOKS, Singel 25,
tel. 249423, Amsterdam.

BIELZEN TAFELS
WU maken ze voor u.

AUMn
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

SLEUTELSERVICE
Klaar terw^l u wacbt.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer I

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstr. 146, tel. 5185.

Medisch gedlpl. pedicure
van het Ellsabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huis.

Bi) geen gehoor bellen na
19.00 uur.

Ott ontzag voor uw lange
armen hebben wU
OVERHEMDEN HODWL. 7
tn voorraad. ZeUs het gehele
hemd la 10 cm langer dan
normaal, terwtJl ook dat
extra knoopje niet vergeten
U.
In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINas
heren- en Juniormode,
Hoofdstraat 178, HlUegom.

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMERTAFELS

bladdikte 5 cm droog hout,
scheurt beslist niet.

EIKEN MIMISETS
3 stuks ƒ 195,—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,
125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 ra. ƒ 295,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A.VANIPEBEN,
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

HANDWERK
EETKAMERTAFELS
WU maken ze voor u.

AUéén
Scbagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., eetboeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, Rljsenhout.

Vrijdag tot 2150 en
zaterdag tot 17.00 uur.

Voor reparatie'8 van alle

merken wasautomatén

HARTENDORP
De zaak waar de service
goed, snel en voordelig is,

telefoon 023-252760.

I
Voorrlikasten ƒ7,50

Ook voor doe bet zeU
onderdelen van wasauto-
matén, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen., Cronjéstraat 62,

Haarlem

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

;rafenis - Transport - Crematie
Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — Tel. 31 37 53 - 31 04 57

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat 15a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKIN6SBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

KONTAKTLENZEN

mmi^m;Êmmm^mmmm
enha^o^in toch. 't li^d&ste gö?en.

üa.,ze letót tochd% blad ! f

haalt 26d^jiéven.

Ook voor u heeft Koniaktlens-

instituut Looman passende
lenzen in voorraad zov^^el de
conventionele harde als de
comfortabele zachte lenzen

Vraag gratis inlichtingen en
folder of maak direkt uw af-

spraak Gratis proefperiode

LOOMAN
Hollesiroal 5, Zandvoort.

02507-2174

Hettlnga
herenmodes

pantalons |

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepw/eg 75

ZANDVOOBTSE
OTTVAARTVBBENIGING
Becrafenis - Crematie

' Transport

Keesomstraat 61. Tel. 5351

Zandvoort
Dag en nacht te ontbieden

Groot en klein vinden
VAN DEB WEBFFs

brood FIJN !

Gasthuisplein 3. Tel. 2129

CREMATIES — — TRANSPORTENBEGRAFENISSEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 023-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.
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Wie nu bif ons een Vauxhall koopt,
kanvan gelukspreken» ,^^^,.s

\\i%a^'^ gta«5" N

ninW.BXW.cncx.
General Motors

Continental Nederland.

5

MMWCSHmIWMalMb

Uw Vauxhsll/GM Rangsr/Bedford dealer:

VAN LENT -VAUXHALL- BEPFORD
Raadhuisstraat 49-6B, HEEMSTEDE. Tel. 023-281 S50*
Heemsteedse Dreef 261, HEEMSTEDE. Tel. 023-281 6S0'
OosleinderwegllO, AALSMEER. Tel. 02977-20990
Kam. Onnesstraat 1S, ZANDVOORT. Tel. 02507-5346
Flnanehftns mog«Ilik .rftt twtGM KH.pten.



zandvoorts^^T
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

11^^' _ ' f^tm wi^
nieuwsblad.

Ditgaye B.V. Bandstad Publicaties,

AalsmeBr, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AakmeT,
telefoon 03977-25141, 5 ivjnen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort;
GasliulspIeiP 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelüke kontrakttarieven op
Dp aanvrage. Ook kombinatietarie-

pen met de overige bladen van R.P.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Stichting optimistisch over plan van tien miljoen

DRAF- EN RENBAAN BINNEN CIRCUIT
„ ' ^^^''- '

' ^>' - ' '
'''' '^',^'\' ''.''' ''',

'.^j^Ji"->- ". '

'
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ZANDVOORT — Als de financiering: rond is en de nodige vergunnin

gen spoedig worden verkregen, dan hoopt de verleden jaa:r augustus in

bet leven geroepen Stichting Hippodromc Zandvoort over twee jaar

een op tien miljoen gulden begrote draf- en renspórtakkommodatie venvoordé.'ergapt p,;.i%;.a.d4pne

te hebbéh-ion-het'-binrieritèrrèin'. van'-liët .'circüit.£-^Ti'>:.i7;r'^'.iWS \^r .-;..:;jioréni-ivwiiïit#y*i'éitèi efetfeürï/,iiê)

Deze week werd hét plaii, dat het^kiil-

tuur- en civieltechnisctf'. advlesburo

GrontmU n.v. De Bilt In opdracht van

de stichting heeft opgesteld in de open-

baarheid gebracht. Ditdrukkelük stelt

de voorzitter van het stichtingsbestuur

téo Duivenvoorde, dat het slechts om
een plan gaat met een globale kosten-

begroting.

Over twee weken hoopt men alle ge-

gevens omtrent de financiering op tafel

te hebben, maar als de financiering

binnenkort rond komt (en dat verwacht

men wel) dan zal de stichting hippo-

drome Zandvoort bij de gemeente het

verzoek indienen om de draf^ en ren-

baan Zandvoort te mogen realiseren.

Positief
Nadat overleg was gepleegd met de

stichting Nederlandse Draf- en Een-
sport, diverse ministeries, provinciale-

en gemeentelijke overheid en partlku-

lieren zyn devplannen aan de pers vrü-

gegeven. Het gesprek met burgemees-
ter en wethouders van Zandvoort was
zeer positief. Het koUege ziet het plan

van de Grontraij als een haalbare kaart

en dat zie ik ook. Ik ben met de stich-

ting in zee gegsuin, omdat ik vind, dat

de badplaats nieuwe Impulzen nodig

heeft om draaiende te blUven.

Evenals b. en w. zie ik in de draf- en
renbaan een nieuwe belangrijke "pUler

voor Zandvoort. Het plan heeft alle

kans van slagen bU Gedeputeerde Sta-

ten. Andere plaimen werden in het ver-

leden door GS afgekeurd, omdat ze in

de zomer nog meer verkeer naar de

badplaats zouden trekken, maar aan-
gezien paardënkoersen in de avonduren
plaatsvinden blJt het elkaar niet' aldus

Leo Duivenvoorde.
Met de heer Van TJm Is de oud-captain

van de Zandvoortse zeskampploeg de
initiatiefnemer van het plan en Dirk v.

d. Nulft vertelt: 'Plotseling hadden we
als zeskampkomitee niets meer te doen.

Ik Icwam in kontairt met de heer Van
Cm, die een draf- en renbaan in Zand-

voort- wel stag' zitten. Ik heb toen een
aantal mensen bU 'elkaar geroepen en
zo is het eigenIQk begonnen.'

Het stichtingsbestuur werd gevormd en
bestaat uit Leo Duivenvoorde, voorzit-
ter; mej. Roozen, sekretaresse; de heer
Van Um, penningmeester; de heer B.
Wesly, public relations en de bestuurs-
leden mej. Geertsema en de heren Bou-
kes. Van der Nulft, Buchel, Poster, Bos
en Beerepoot.

ten op het circuit eveneens rendabel

worden gemaakt,
Voor de realisering van de plannen zal

een groot duinterrein moeten worden op-
geofferd, 'maar' zo verzekert leo Dui-

;Uorrel ver-
iiêitz^iïde.*

Natüüf--'

Hjk moeten we eeri flink stuk egdllseren,

maar aan het landschap verandert niets,

omdat dé duintoppen verplaatst worden.

Met het zand dat we afgraven vormen

we weer nieuwe duinen.'

Blijven nog over de in het gebied voor-

komende illegale volkstuintjes. Leo Dui-

venvoorde daarover: 'Die moeten na-

tuurlijk weg, maar dat is een zaak van

de gemeente. Ik voorzie echter geen

grote moeilijkheden, want de gemeente

heeft toch niet voor niets een nieuw

volkstuincomplex in een ander duiuge-

deelte aangelegd?'

modatie zullen bieden aan tweeduizend
bezoekers. Om ook in de winter koersen
te- kunnen houden zal de vijfentwintig

meter brede drafbaan bestaan uit een
waterdoorlatende asfaltkonstruktie. De
gyeilMns vijfentwintig meter brede ren-
;%aïtv!zal ,ip;/grffi&S^?rfi*aj; nitsevftprd. - V

-In het.ti-ibunegebbüurzuileri onder meer -

komen een restaiu-ant, een café/snel-

buffet, een totohal en verschillende kan-
toor- en technische ruimten. Deze ak-
komraodatle ziet de stichting lilppo-

drome Zandvoort sport- en rekreatle-

voorzieningen als het circuit en het ge-
meentelijk sportpark met sportvelden
en tennisbanen.

Pluspunten

Sportpark

, De stichting ziet. de draf- en renbaan
gerealiseerd in kombinatle met een
sportpark. Zo 'zUn binnen dé renbanen' Hèt plan omvat een verharde drafbaan

Gehele jaar

vier voetbalvelden en zes dubbele tennis-
banen gepland. Voorts wordt de tribune
een zogenaamde sondwlchtribun^. Door
zitplaatsen op het schuin aflopende dak,
kan de tribune tijdens sportevenemen-

mét verlichting met een lengte van cir-

ca duizend meter. De om de drafbaan

gelegen, grasrenbaan zal zestleiüionderd

meter lang worden, terwijl de tribunes

met restaiurant en totoruimten akkom-

Ult het door de Grontmij, in overleg
met de Stichting Nederlandse Draf- en
Rensport opgesteld rapport kunnen de
volgende konklusies getrokken worden.
Een goed geoutilleerde draf- en renbaan
heeft op basis van de beschikbare ge-

gevens levensvatbaarheid in Zandvoort.

Nederland beschikt namelijk slechts over

één renbaan en wel op Duindlgt. Vol-

gens gegevens vmi de NDR heeft deze

in een behoefte zal voorzien,

baan reeds ziJn topcapaciteit bereikt,

waardoor een nieuwe renbaan zeker
Drafbanen komen in west-Nederland
voor in Wassenaar (Duhidigt), Nootdorp
Hilversum en Alkmaar. De banen in

Wassenaar en Hilversum voldoen aan
de huidige eisen, maar de banen in

ijo9tdw^;gBaAikm*?*c.'Mnp?a.jae.i4?H'i:
der kritiek volgeris^-de-NDR-nlët'-tneer

,

doorstaan.
Voldoende bevolkingsaantallen aange-
vuld met een belangrijk toerislenpoten-
tieel, zün in de nabijheid aanwezig.
Voor het bestaansrecht van een draf-

en renbaan is het noodzakelijk dat er

minimaal 500.000—1.500.000 Inwoners
binnen een straal van twhitlg, respek-

tievelijk veertig kilometer van de ak-
kommodatie wonen. In en om Zandvoort

Vis eten op
Gasthuis-

plein

,WURF-PRAET"

WULLUM V. d. WURFF
Heb u soms nog trek In 'n ouwe
school? Onze gemiente helpt u
voor 'tl prikkie.

i,
--
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ZANDVOORT — Het afgelopen week-
einde viel er weer eens wat nieuws op
hét Zandvoortse naaktstrand te zleii. De
dienst van publieke werken had keurige
blauwe borden op hoge taaien geplaatst

met het viertbUge opschrift 'nudisten-

strand'. Op vijfhonderdmeter voor paal

68.500 stond eenzelfde bord, maar dan
met de toevoeging 'over vijfhonderd
tneter'. In het duin by de tweede en der-
de opgang naar de reep vielen eveneens
borden op, die kenbaar maakten, dat
men zich aan de andere kant van de
zeereep op het nudistenstrand zoü be-
vinden.
Op hét 2,5 kilometer lange nudisten-

strand waren ook veel nieuwigheidjes.

Er waren afvalbakken geplaatst zoals we
die kennen op het sttandgedeelte, waar
strandpaviljoens voorkomen en boven-
dien had zondag de Zandvoortse Red-
dings Brigade het nieuwe onderkomen
voor het eerst in gebruik genomen. Druk
heeft de ZRB het deze eerste naakt-
stranddag niet gehad. "We hebben wel
enkele EHBO-gevallen gehad. Gelukkig
staan er nu bakken, maar toen die er

niet stonden werd er veel glas op hut
strand stukgegooid en uiteraard is liet

naaktstrandgedeelte nog niet glasvrij

met het gevolg, dat Je op je blote voo-

ten ontzettend moet 'oppassen', aldus een

brigadelid. In twee gevallen kreeg men
een naaktloper in de noodpost die ziJn

kleding was kxiljtgeraakt en niet wist

hoe hij zonder kleren tliuis moest ko-
men.
En de man wist toch absoluut zeker,

dat hij zUn bundeltje kleren bij de
strandpaal had neergelegd, toen hij ging
zwemmen. Na de zwempartU bleken de
kleren verdwenen te zUn. maar de man
had niet door, dat hij vijfhonderd meter
met de stroom mee was gevoerd en pre-
cies voor een volgende strandpaal uit

zee was gekomen. Na twee uur zoeken
kwam de ongelukkige naaktloper er pas
achter.

ZANDVOORT — Donderdag 17 juli.

aanvang 19.30 uur, vindt de traditionele

openlucht-vlsmaaltijd plaats op het
Gasthuispleln. Voor een bedrag van
ƒ 7,50 krijgt men vis met remoulade-
saus, gemengde sla, stokbrood en een
glas wijn. bier of limonade.

Het muzikale gedeelte wordt verzorgd

door de boerenkapel 'De Kwalletrappers',

terwijl de folklorevereniging 'De Wurf'
de aankleding van het plein voor haar
rekening neemt en volksdansen uitvoert.

Leden van de Wurf zullen In Zandvoorts
kostuum de vis rondbrengen. Kaarten
zijn verkrijgbaar op het VVV-kantoor
Zandvoort, tel. 2262.

Geen spreekuur
ZANDVOORT — De wethouder van so-

ciale zaken, de heer K. C. van der Müo
Pzn.. zal in de maanden juli en augustus
1975 geen spreekuur houden.
Degenen, die hem willen spreken, wor-
den verzocht een telefonische afspraak
voor een onderhoud te maken.

GESLAAGD
ZANDVOORT — Onze vroegere plaats-

genote mej. W. van Maris slaagde voor

de akten Engels en Nederlands van het

Instituut voor Lerarenopleiding 'de Vrije

Leergangen', verbonden aan de Vrije

Universiteit te Amsterdam.

Yoga verhuist
HAARLEM — Het Hoofdkantoor van de

vereniging Universal Confluence of Yoga
Vedanta Lumluary (UCYL) verhuist per

15 juli a.s. van Sassenheim naar Haar-
lem, Churchillaan 77. Dit houdt o.a. in

dat de aktivltelten op het gebied van

de Hatha Yoga in Haarlem uitgebreid

worden.
De Hatha-Yoga wordt op een hoogst
systematische en traditionele wijze gege- •

ven. Ze is o.a. bedoeld om de gezondheid
te bevorderen en de levensduur te ver-

lengen. Ze is in staat om het verval van
het lichaam tegen te gaan.

Het adres voor verdere inlichtingen Is

Churchillaan 77. tel. 023-285305 ook voor

de omliggende gemeenten zoals Amster-
dam, Aalsmeer, Badhoevedorp, Hillegom,

Noordwijkerhout, Lisse.

wonen binnen een straal van twintig ki-

lometer 575.000 mensen en binnen een
straal van veertig kilometer 2.975.000

mensen. Bovendien mag verwacht wor-
den, dat een niet onaanzienlijk deel

van de toeristen de koersen zullen^be-.

^zoekenr-waaibü.»vooral;de-metï xlè'l^arafSi

-

en 'rensport bekende jDüitse tbeHsteri
.

uit met name- het Ruhrgebied van be-

lang zijn. Met de eventuele komst van
een casino in Zandvoort ziet men de
belangstelling nog meer groeien.-

Nog een pluspunt is de ontsluiting van
het circuittcrrcin.

Volgens de dienst van publieke werken
van Zandvoort zijn de Zandvoortselaan

en de Zeeweg van voldoende capaciteit

om het koersbezoek te kunnen verwer-

ken mits auto- en paardensportevene-
menten niet samenvallen.
Voorts zal biJ goede planomzet het land-

schap nauwelijks worden aangetast, om-
dat bij het ontwikkelen van de plannen
veel aandacht besteed zal worden aan
het behoud van het duinenkarakter.
Parkeerterreinen vormen al evenmin
een probleem, omdat de bij de ingang
van het circuit aanwezige parkeerterrei-

nen voldoende parkeergelegenheid bie-

den.

Al deze faktoren geven de bestuursleden

van de Stichting Hlppodrome Zandvoort
i-eden tot optimisme.

Het door Grontmü in overleg met de.
Stichting Nederlandse Draf- en Ren-
sport opgestelde schetsplan toont het cir-

cuitgebied met rechts bovenin het reeds
bestaande sportveld 'Duintjesveld'.
Tussen de racebaan gedeelfen 'ba? uit' en

; HuiS^ïögi:4s?<i«>;dM.f-" 'èii 1-enb»^ . gc^r
prbjekteerd.

;

'

Op de voorgrond de sandwichtribmie
met daarvoor de renbaan en de verlichte
drafbaan. Binnen de drafbaan de vier
voetbalvelden. Aan de overkant van de
banen èen tweetal oefenvelden en links
in het verlengde van de banen zes dub-
bele tennisbanen. Het gehele complex zal
door duinen worden omsloten.

H.W.COSTER

Makelaar o.g. LidNBM

LANGS DE VLOEDLIJN

Politiek is de organisatie van de
samenleving. Daar behoeft een
zakennvan zich niet mee te be-
moeien, tenminste ... als hij op
een onbewoond eiland leeft.

Benjamin Franklin (1706-1790)

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
PLAT of WONING.

Taxaties
Assnrantiën

ByiMtheken

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Daf en nacht bereikbaar.

VOOR GOin)EN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERU KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 6950 — ZANDVOORT

,RISTORANTE ITALIANO PIZZERIA>»

rr

//LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOmVES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten; Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna - Spaghetti -Canneloni Uw gastheren zijn:
Div. sorteringen pizza's Marie Martino - Enzo Santoro.

Bezoekt u ook eens Visspecialiteltenrestaurant

„DE MEERPAAL y>

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cuisine B. L. Roosen.
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1589 km
naar Barcelona

Vergeet één ding niet voor u gaat.

Kom even bij ons langs om uw banden te

laten controleren. Uw zwaarbeladen auto

vraagt om een aangepaste bandenspanning.

Eén slechte band kan uw hele vakantie

verknallen. Zo'n inspectie kost u tien minuten

en geen geld.

Autobedrijf

Versteege
Pakveldstraat 21, Zandvoort.

Telefoon 2345.

AsS langer veiliger,
^=ït4^_ langer zuiniger

TANDTECHNIKER

A. RITMAN
Reinwandtstraat 20, Zandvoort. Tel. 4365.

Afwezig tot 5 augustus.

BUSTOCHTEN

MAANDAG
Den Haag en Madorodam

DINSDAG
IJmuiden— Zaanse Schans—

Volendam en Marken

WOENSDAG
Rotterdam— Delft— Aalsmeer

DONDERDAG
Soestdijk— Arnhem— Doorn

of

Afsluitdijk— Zaanse Schans—
Noord-Holland

VRIJDAG
Alkmaar kaasmarkt of Amsterdam

REISBUREAU

KERKMAN
Grote Krocht 20,

tel. 2560,

Zandvoort.

OPRUIMING
Vanaf 17 juli a.s. geven wij op al onze

platen een korting van

50%
DISCOTARIA

Thorbeckestraat 15, Zandvoort. Telefoon 3378.

t\A/eev\/iej voordeel

DAMES- EN HERENRIJWIELEN
compleet met lamp, dynamo, slot en jasbe-

schermer, tijdelijk slechts .... ƒ 225,

—

Een hele nieuwe Peugeot bromfiets
al vanaf ƒ 780,—

.

versteege b.v.

mm

haltestraatlS — telefoon 4499

zandvoort

Helena Rubinslein
maakt ïüerinede bekend dat

met ingang van i juli ïs aangesteld als depositaïre

drogisterij-parfumerie-reformMoerenburg

Haltestraat S, Zandvoort, ïel. 02507-6123

De Helcna RuljlnstcTn preparaten zijn ultslultena verTvrijgbaar

tsij «xcluslcve -dcposliaïres. Hiermede -wordt gewaarborgd,

éaiancn lorislnde Helcna Rublnsteln produkten Sioopt

<cn «deskundig advies «ontvangt.

PRAAT NIET ZOVEEL ! !

zeg bet met bloemen,
en 'n plantje wil er ook
wel in !

Bloemenbuis

„y. d. MEY"
J. BLUYS
Haltestraat C5 - Zandvoort

Kent u onze klimstokken?

TKèS ABTISTIQUE.

De specialist in al uw bloemwerken.

FA.LBALLEDUX&ZN.

COBIPLETE WONINGINIUCHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEDIAPUT, o.a. Hatema, Desso, K.V.T.,
Ploegtapljt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Linolemns ELrommenie— Viltzell —
Balatred — Tapiflez — Bengafelt tegels.

Alles voor nw woning !

Luxaflex jalonzieën — Balastotes.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

AUG. V. d. MME
Marisstraat ISa, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekledlng
Betonreparatie en vloercoatingt

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

Techn.Bur.A. VADER
Prinsessev/eg 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

>^&ar het weer
spelmaker is

Er zijn bowlers, kegelaars, biljarters en tafelvoetballers, die

tijdens een dagje Zandvoort hopen, ja bidden, dat het klimaat

eens tegenzit. Dan zit het htin nl. méé, omdat ze zich er In alle

rust kunnen wijden aan hun favoriete spel.

En dat alles onder éen dak: royale speelruimten, leuke bar en
gezellige zitjes, met sportieve en culinaire uitwijkmogelijk-

heden naar resp. overdekt zwembad annex sauna, of het

Panorama Restaurant -hoog boven de golven - waar het hele

weekend, inclusief vrijdagavond en zondagmiddag, een
dansliedje deint ... Allemaal attracties, waar het weer spel-

makerls! Nadere inlichtingen: 02507- 2144

BOWUNG-CElVmUJH
tegenover NS-station, met
een zee van parkeerruimte.

wim mensink huis
In Zandvoort is er nu een nieuw, klein verzorgingstehuis voor ± 38
bewoners. Speciaal voor liulpverlenlng aan een tot nu toe wat vergeten
groep. Een huis dat de kloof tussen verzorgingstehuis en verpleeghuis
overbrugt. Met optimale mogelijkheden voor de verpleging van somatisch
extra verzorging behoevenden binnen aangepaste woonomstandigheden.
Elke bewoner heeft zijn of haar aangepaste woonomstandigheden^
Elke bewoner heelt zijn of haar appartement. Het Wim Mensink Huis
staat onder direktie van het Relnalda Huis, een bejaardentehuis te

Haarlem. Er is behoefte aan een

huismeester

of huisdame
met goede kontaktuele of leidinggevende eigenschappen.
Taak? Ontvangst van goederen, verzorgen van koffie en thee In het
personeelsrestaurant en de rekreatlezaal. Supervisie over
huishoudelijk onderhoud, optreden als gastheer/vrouw bij verjaardagen
etc. van de bewoners, de verantwoordelijkheid voor maaltijden (ontvangst
en uitgifte) en voor de pantry.
Dit alles volgens een dienstrooster voor 7 dagen op en 7 dagen af.

Interne huisvesting is niet mogelijk, maar in en om Zandvoort zijn er
voldoende mogelijkheden. Hebt u interesse? Vraag dan telefonisch een
sollicitatieformulier aan bij onze afdeling Personeelszaken,
tel. (023) - 33 9109, toestel 114 of schrijf een brief aan de direktie van het
Wim Mensink Huls, p/a Leonard Springerlaan 1, Haarlem.

WIM MENSINK HUIS

ART.41.503

59,95

Helioform.
Zomerenpasvorm
onderdeknie.

Bij wie?-

SCHOENBOETIEK

HARMS
Diaconiestraat 5A (zijstraat Haltestraat)

Zandvoort.

Altijd een voordelige aanbieding.

ERWERKEN ^
CKAGES 4

ALLE
LOODGIETERWERKEN

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 61 - 71 58

Snellere service door
mobilofoon.

Trouwen betekent gelukkig zijn en

daarom moet een bruid stralend zijn in

de ogen van hem en voor iedereen

In de bruidskamers van A & K vindt u een collectie uit de
beroemdste modehuizen van Europa samengesteld.

Bestaande uit NOSTAtGiSCHE

BRUIDSJAPONNEN

vanaf 149,75
tH#"l'|l

ALTERNATIEVE BRUIDS-

JAPONNEN

vanaf 228. illi

KLASSIEKE

BRUIDSJAPONNEN

vanaf

Vmm

348.
wlèBMi

Ook aan de liruidsmQeders en haar
.familie besteedt A & K veel aan-
dacht.

Uniek is onze collectie.

De Bruid van de maand mei viel te Hillegom,

in juli te Driebuis - Santpoort.

Wie wordt de bruid van de maand juli? Zij die uitverkozen wordt ontvangt
het bestede bedrag van haar bruidsjapon terug.

^ j^ ^ .^

ModehuisA&K
Grote Houtstraat 12, Haarlem. Tel. 023-324487.
Winkelcentrum Schalkwijk-Haarlem. Tel. 023-330127.
Breestraat 38, Beverwijk. Tel. 02510-23S34.

^ JF' ^ ^' JÊ''^
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Herinneringen aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD
Zware tijden

Op veler verzoek viil ik in dit artikel nog
even kort ingaan op andere bezettings-

jaren die aan Zandvoort niet onopge-
merkt liJn voorbijgegaan. Er zijn veel

van dcrgeiyke perioden geweest.

Zandvoort vinden we voor het eerst in

een blafferd van het klooster te Egmond.
Tot de eerste goederen, die dat klooster

vóór 1120 verkreeg, behoorde ook een
stuk land onder deze gemeente. Men
leest daarin dat ene Prater Godefridius
dedit, pro anima matris sua terram
juxta Santfort, hetgeen wil zeggen:
Broeder Godfried gaf voor de ziel van
zUn moeder, zijn land nabU Zandvoort.
Of ons dorp echter reeds zo oud is dat
het te lüden heeft gehad van de invallen

der Noormannen (800-1000) is niet met
zekerheid vast te stellen. Wèl heeft
Zandvoort een zware tijd meegemaakt
tijdens de daarop volgende invallen van
de West-Friezen.

Slag bij het Manpad
Daarna braken opnieuw woelige tijden

aan. De Vlamingen kwamen, waarvan
we lezen, dat ze het ganse land over-
stroomden. Toen was het. dat Witte van
Haamstede, de natuurlijke zoon van
graaf Vloris V, die een kasteel op het
eiland Schouwen bezat, naar Bolland
kwam en 'de invallers verdreef, waarvoor
hü de naam 'Gesel der Vlamingen' ont-
ving. In een oude kroniek lezen we daar-
van: 'Heer Witte van Haamstede kwam
uit Zierikzee met een hoekboot en zeilde

buiten om en kwam tot Zandvoort.
HU trok door de duinen naar Haarlem
en daar vielen hem de Kennemers bij.

Zij versloegen de Vlamingen en verjaag-
den ze tot liCiden toe. (Slag bü het
Manpad) waarbij volgens diezelfde kro-
nieken ook vele inwoners van Zandvoort
betrokken waren.
Veel Jaren bleef het daarna betrekkelijk
rustig, doch omstreeks 1490 vertelt de
geschiedschrijver Vellus, dat ook Zand-
voort toen veel te lijden had van.de op-
standen van het 'Kaas en broodvolk'. HU
zegt onder meer 'dat de zomer van 1490
zeer nat geweest was en dat daardoor de
veldvruchten niet tot haar rüpheid had-
den kunnen komen. Bovendien werd de
Invoer van levensmiddelen door het Mars-
diep bij Den Helder geheel gestopt van-
wege de Hoekse vaartuigen.Er kwam een
groot gebrek aan eten en de pi-iJzen ste-
gen zodanig, dat in Noordholland het
gewone voedsel bestond uit beestenvoer.
Het volk, waaronder ook vele inwoners
van Zandvoort, kwam in opstand en lüt
alle omringende dori)en stroomden de
mensen naar Haarlem. Zij werden door
enige poorters van die stad, die met hen
in verbinding stonden, door de Kruis-
poort binnengelaten en gingen in Haar-
lem op verschi'ikkelijke wijze te keer.
Het is, thans na bijna 5 eeuwen, nog
moeilijk vast te stellen, wat de inwoners
van het kleine, arme vissersdorp Zand-
voort, by dit alles meemaakten. Vast
staat daarbij wèl, .dat.de bezettingsperio-
de 1940-1945 niet de enige periode is ge-
weest, die Zandvoort aan de rand van
verpaupering bracht, waarbU we niet
dienen te vergeten, dat in laatstgenoem-
de periode de omstandigheden heel an-
ders waren, waardoor misschien wel deze
periode nog gemakkelijker te dragen was.

Hagepreken
Door de eeuwen heen hebben de Zand-
voorters zich steeds geïnteresseerd voor
elke ifieuwe leer of toestand, die zich

Dodelijk ongeval
HAARLEMMERMEER — Op rijksweg

4, ten noordoosten van de Venneperweg,
vond een verkeersongeval plaats waarbij
een inwoner uit Scheveningen om het
leven kwam. Door een foutieve inhaal-

manoeuvre kwamen twee auto's met el-

kaar in botsing waardoor een van de
wagens op de andere rijstrook terecht
kwam en in aanraking kwam met de
auto, bestuurd door de Inwoner uit Sche-
veningen. Vervolgens reden nog twee
auto's op de verongelukte auto In.

voordeed. We zagen dat in de laatste

bezettingsperiode ten opzichte van de

NSB. In geen enkele gemeente in ons

land was het percentage zó hoog. In

geen enkele gemeente was het aantal

dat zich vrijwillig meldde in dienst van

de bezetter, zó groot. Hoeveel Zandvoor-

ters hebben zich niet gemeld voor vrii-

wJllige ^ienstname aan het Oostfront?

Deze mentaUteit van een hunkering

naar alles wat nieuw — en dus in hun
ogen interessant was — lijkt een spe-

ciale karaktertrek van de echte Zand-
voorter te zijn. Zo liet hen — hoe kon
het anders — de reformatie evenmin on-

beroerd. Bü de verbreding van de nieuwe

leer speelden vele Zandvoorters een grote

rol. Dat zü tenslotte het kind van de re-

kening werden, daaraan werd niet eens

gedacht. Reeds in 1526 vervaai-digde de

vroedschap van Haarlem het volgende

stuk uit: 'Alsoo.fame is, dat de dwalinge

van de Lutheria'ensche opinie bU eenighe

alhier in Haerlem gesubstineert wordt,

soo sullen die Schout, burgemeesteren

ende Schepenen naerstelijck toesien, dat

daerinne voirsien wordt also behoort,

naevolgende die placaeten ende manda-
menten van den Keijser daeraf gepu-

bliceert onder eenighe simulatie.'

Wat in Haarlem toen niet meer kon ge-

schieden, zocht men buiten de muren
van deze stad te doen. In 1531 komt er

weer een bekendmaking van het ge-

meentebestuur, waarin verboden wordt:

'dat geen Inwoonders ol poorters tot

Santvoort sullen gaen hooren naar de

predicatie, doordien veel questie komt

Een Jraaie tekening van de oude Zand-
voortse vuurboet, die werd gestookt tnet

turf en diende als lichtbaken voor de op

zee verkerende vissers. We lezen er al

van in 1650. Het gevaarte stond op een

hoog duin aan het einde van de Hoge-
weg en werd later vervangen door een

kleine stenen vuurtoren. Ook in menige
bezettings- en oorlogsperiode hee/t deze

vuurboet een grote rol gespeeld. Voor
het onderhouden van dit vuurbaken stel-

den schout en schepenen van Zandvoort
drie vuurboetmeesters en één vuurboet-

stoker aan. Het vuur werd alleen aange-
houden, wanneer daartoe aanleiding was.

over 't seggen: gij Luthcriancn, gU Pa-
pisten en andere dierlijke woorden.
Het bleek echter in Zandvoort, niet veel

te hebben geholpen, alweer een bewijs,

dat de drang naar vernieuwing de
Zandvoorter in het bloed zat, zoals het

de eeuwen door is geweest.

Karel V vaardigde al spoedig daarop
plakaten uit tegen de aanhangers van
de zogenaamde 'vrije leer' waarbij man-
nen en vrouwen, die deze leer propa-

geerden, met de brandstapel werden be-

dreigd alsmede met verbeurdverklaring

van hun goederen. Het bleek geen loze

bedreiging te zijn geweest en menige
Zandvoorter moest dat aan den lyve

ondervinden.

Toen kwam, met de beeldenstorm in 1566

de periode van de Hagepreken. Een be-

wogen tweetal jaren 1565 en 1566 óók en

misschien wel speciaal voor Zandvoort.

Hoewel Philips II als opvolger van Ka-
rel V nog strenger deze 'ketters' optrad

dan zijn voorganger, bleek echter de

'nieuwe leer' in Zandvoort niet; te keren.

Hoe kon dat — gezien in het licht van
het bovenstaande — ook anders? Op 21

]uU 1566 trokken een groot aantal inwo-

ners van Zandvoort naar Overveen waar
P. Gabriël en C. Janszoon Koster een

hagepreek hielden in het open veld. Men
was uitgelaten van geestdrift. Men
bracht zelfs voor een groot deel de aan
de preek voorafgaande nacht door in de

duinen.

Wat latei', door de inneming van Haar-
lem door de Spanjaarden, heeft menige
Zandvoorter zijn bezoek aan die Hage-
preken zwaar moeten boeten, want onder

de luisteraars bevonden zich vele spion-

nen, die maar al te graag het 'Bloedgeld'

wilden verdienen door het doorgeven

van de namen van hen, die deze preken
beluisterden. Ook vele inwoonsters en
inwoners van Zandvoort zijn daai\an
het slachtoffer geworden.

En zo ziet u maar weer: er is eigenlijk

niets nieuws onder de zon. En ik denk
aan het boek Prediker: hoofdstuk 1:

Hetgene, dat er geweest is, hetzelfde zal

er zijn en hetgeen er gedaan is, hetzelfde

zal gedaan worden.

C. Kuyper sr,

(wordt vervolgd)

Nieuwe water-

opslag in Ken-

nemerduinen
BLOEMENDAAL — Gedeputeerde Sta-
ten van Noord Holland hebben het ge-
meentelijk waterleidinebedrijf van Haar-
lem afgelopen dinsdag vergunning ver-

leend voor ontgronding ten behoeve van
de aanleg van een 'drinkwatenneertje'
in het noordelijke deel van de Kenne-
merduinen. Het betreft hier het gedeel-

te Klein Doornen dat tot de gemeente
Bloemendaal behoort.

De wateropslag zal ten noorden van het
rijwielpad van de Bergweg naar het res-

taurant Parnassia worden gerealiseerd.

De lengte van het meertje wordt on-
geveer 350 meter en de breedte 10 tot 30

meter. Hier zal voorgezuiverd Lekwater
worden ingepompt.
Een bijkomstig voordeel van dit alles is

dat de grondwaterstand in dit gebied zal

stijgen, waardoor veel droogteschade kan
worden voorkomen. Aan de verleende
vergunning is de voorwaarde verbon-
den dat het zand op natuurlijke wijze

moet worden verwerkt, dus niet mag
worden afgevoerd. Het is dan ook het
plan hiervan aan de westelijke oever van
het meertje een dulntje te maken. Ver-
der mag de grond niet verstuiven, zodat

er waarschijnlijk helm zal worden ge-

plant.

Met do aanleg van het waterreservoir

kan pas worden begonnen als b. en w.

van Bloemendaal een aanlegvergunning
hebben verleend. Tegen het plan, dat de
gemeente Bloemendaal eind november
vorig jaar dertig dagen ter inzage

heeft gelegd, zijn geen bezwaarschriften

ingediend.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

vrijdag 11 juli — 4.32-17 uur

zaterdag 12 juli — 5.14-17.42 uur

zondag 13 juli — 5.58-18.28 uur

maandag 14 juli — 6.45-19.13 uur

dinsdag 15 juli — 7.36-20.08 uur

woensdag 16 juli — 8.37-21.09 uur

donderdag 17 juli — 9.45-22.17 uur

vrijdag 18 juli —.10.56-23.31 uur

doodtij — 18 juli

springtij - 11 juli

Voor het berekenen van de laagwater-

standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.

Record-

aantal

ballonnen

koos het

luchtruim
ZANDVOORT — De door de evenemen-
tenkommissie VVV zaterdagavond ge-

houden ballonwedstrijd is. een groot suk-

ses geworden.

'Nog nooit hebben we zoveel ballomien

moeten opblazeii. Op het Raadhuisplein
hebben we van half vijf tot circa half

acht tweehonderdveeriig baU07inen uit-

gedeeld', aldus een woordvoerdster van
de eocnemeiilenkommissie.

De foto toont de drukte op het Raad-
huisplein. Voorafgegaan door de Haar-
lemse drumband Vermaat gingen de kin-

deren naar liet burgemeester Van Fene-
mapleln waar de ballonnen om acht uur
onder tromgeroffel van Vermaat het

luclitruim kozen in zuid-oostelijke rich-

ting. Omdat de ballonnen het land in

werden gedreven, verwachten de organi-

satoren door de aan de ballonnen beves-

tigde kaartjes zeker bericht tei-ug.

Eén kleuter maakt al geen kans meer
op een prijs. Zi) wilde haar luchtballon

alleen loslaten als zü het kaartje mocht
houden.

ét

èÊ
Autogoidds

vast
en

zeker

Natuurtalent in

galerie Eijlders
ZANDVOORT — In kunstgalerie

Eijlders aan de Haltcstraat nu. "7

werd zaterdagmiddag om 5 uur een
nieuwe expositie geopend. Onder tlu

talrijke aanwezigen bevond zich ook
wethouder J. Attcma.
Er werd gcë.xposcerd door de kunst-

schilder Darlus Gunneweg en de ke-
rami&te Lies Bossinadc.

Na een kort openingswoord van de

huidige exploitant van de galerie

Walter Kamp, speelde de hoboist

Hylke van der Heide drie landelijke

miniaturen van van der Sigtenhorst

Meijer, een kompositie voor fluit en
hobo, die zich ecliter ook als solo-

kompositie voor hobo uitstekend

bleek te lenen. Hylke van der Heide
toonde een volkomen beheersing van
zijn Instrument en had moeilijk een
betere keuze kunnen maken, want
minialiuren zün op deze tentoonstel-

ling riJk vertegenwoordigd. De solist

oogstte met dit wat ongewone optre-

den veel sukses.

Lies Bossiuade
Lies Bossinadc. Wanneer we beden-
ken, dat Lies Bossinadc. wonend en
werkend te Haarlem, geen opleiding

ontving, doch liaar werk uitsluitend

als een liobby is gaan beoefenen, dan
moeten we voor dit natuurtalent toch

wel de grootste bewondering hebben.
Haar talrijke figuren tonen een grote

voorliefde voor het dier en de sprook-

jeswereld. Ze zün alle uitgevoerd m
fraai beschilderd en geglazuurd kera-
miek en hebben soms een exotische

schoonheid. Wc denken aan liaar

•Libazinea' en 'De keizer en de nach-
tegaal.' U raakt er niet op uitgeke-
ken en ontdekt er telkens nieuwe
kunstvormen in. Prachtig en wel-
doordacht werk dat op het gebied
van de keramische kunst een geheel
aparte plaats inneemt.

Dariii.s Guiiiicweg

Daruis Gunneweg bleek een veelzj-
dig arlLst te xjjn, wie zowel de zoete

romantiek van het naturalisme als de
oosterse mystiek niet vreemd blijkt

te zijn. Hti schildert in een verfijnde

stül en we kregen de indruk dat voor-
al in het laatste de beroemde Johfra
liem heeft geïnspireerd. De opzet van
ziJn werk getuigt daarvan, waarbij we
denken aan doeken als 'Verlrorgen

verleider', 'La prima donna' en 'Sfinx'

kleurrijk en verfijnd werk met uiter-

ste nauwgezet op het doek gebracht,
waarbij twee en drie harige penselen
zeker niet ongebniikt zullen zijn ge-
bleven.

We hebben ons bij het bestuderen
van dit werk wèl afgevraagd, wat een
kunstenaar moet hebben geïnspireerd,

om dergeH)ke — dikwijls onbegrijpe-

lijke voorstellingen tot uitbeelding te

brengen. Daarnaast zun zUn koste-

lijke nimlaturcn. waaronder veel

bloomen. een belevenis op zichzelf.

Het was voor ons onbegrypelijk, dat
een dergelijke ver uiteenlopende
kunstuiting uit lietzelfde brein is

ontstaan.

Al met al een expositie, die u beslist

moet gaan zien. U kunt het doen t/m
1 augustus woensdag t/m vrijdag van
13 tot 16. zaterdag en zondag van
13 tot 17 uur.

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

KONTAKTLENZEN

DENK OM HET

WEEKENDBLOEMETJE

Ook vo'or u heeft Kontaktlens-
Instltuut Looman passende
lenzfen In voorraad zowel de
conventionele harde ,als de
comfortabele zachte 'lenzen.

Vraag gratis inlichtingen en
folder of maak dlrekt uw af-

spraak. Gratis proefperiode.

LOOMAN
Haltosiraat 5, Zandvoort,

02507-2174.

BLOEMEN-
MAGAZIJN //ERICA

ff

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

CENTRALE VERWARMING
Technisch Installatie bureaa

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedlpl. Install. - Erk. A.C.1. Hd

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

Te koop

:

3-KAM. MAISONNETTE
uitzicht duinen, vlak bü
zee, gr. balkons. Geschikt
voor dubb. bewoning.

PrUs ƒ 105.000,—.

Inl. Mak. J. H. Koning,
Zandvoort.
Tel. 02S07-4020 en 02507-

2957.

AUTO- EN
IIUISShEtJTELS

Wij maken uw reserve-

sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSERVICE,
Verstcegc b.v., Haltcstr. 18.

tel. 02507-4499.

Te koop:

LANDROVER
kort model 1968, linnen

kap, 60.000 km, kleur

groen. In pcrf. staat.

. ƒ6000,—.

Telefoon 023-288893.

VAKANTIEHULP GEVR.

na 18 juU üi gezin inet

khideren.

Telefoon 3420.

Sloffenhuls BROMET.
Vinkenstraat 30.

Wegens vakantie gesloten

van 7 l.m. 26 Juli.

Particulier vraagt

HUIS TE KOOP
Ca, ƒ 125.000.—.

Zonder makelaar.

Br. ond. nr. 567 biir. vaa
dit blad.

Gevraagd voor Duitse fa-

milies vele 2-pcrs.

SLAAPKAMERS
met warm en koud slr.

water, in Zandvoort-Zuid.

Telefoon 2525.

Naast onze gerenommeerde
woonvitrines worden ook

eiken hockkasten voor u op
maat gemaakt biJ Wete-
rings wandvitrines.

,tan van Vuurenstraat 2,

Nunspcct.
Het hoofftepiint van on
bruilort Is een gedicht van
FIGARO, nnvcrgctelUk ala

uw trotindalum.
,1an van Vuurenstraat 3,

Nuospeet.

Te koop:

4-pits-gasstcl met afdek-

plaat ƒ 65,—
fototoestel nw, S 25,—
TV en radio in meubel
ƒ50,—
Thcemcubel buikmodcl
uit Oma's tüd ƒ 15,—

Zeestraat 37, tel. 4590.

FLINKE
STOELEN.TONGEN
gevraagd
Strandpav. la, Zwemmer,
telefoon 6959.

LAMPENOLIE
in 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oraiijestr. 7, Zandvoort.

DcPOSITAIRE MARBERT
Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

Biedt zich aan

:

WERKSTER
van maandag tot vrijdag.

Liefst met soc. voor-
zienüigen.

Brieven onder nr. 574 bur.

van dit blad.

Uw bontwerker
VOOR HAARL'MEER EN
OMGEVING
met 45-,faiige ervaring.

BONTMANTELS
.TEGEN
ENGROSI'RJJZEN

EKcIuslevn ini drllen in alle

soorten.

RcparatiPï wmöen vakkun-
dig uitgevoPTd,

FA. C. MEIJER,
Kamerlingh Onn%slaan 91,

Badhoevedorp.
Telefoon 02968-2136.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, (jus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

SNIJWORST
100 gram 0,89 NU 150 gram

RUNDERROOKWORST
100 gram 1,89 NU 100 gram ....

HEMA
AVONDVERKOOP VAN MAANDAG T/M ZATERDAG

VAN 19 UUR T/M 21 .30 UUR.

1,19

1,79
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Op 30 juni ging van ons heen mijn vrouw, on-
ze moeder en schoonmoeder

Thera Brigitlha Johanna

Bonsel*Doorman
op de leeftijd van 52 jaar.

E. J. Bonset
Han Bonset
Jannet Bonset

Zandvoort, Vinkenstraat 13:
Frank Bonset
Liesbeth Bonset-Eikendal

Amsterdam, Stadionkade 141:
Vera van Manen-Bonset
Huib van Manen

Zandvoort, 1 juli 1975.

Patrijzenstraat 8.

Op verzoek van de overledene is haar lichaam
ter beschikking van de medische wetenschap
gesteld.

Engelse fam., besfaande uit 5 pers.,

zoekt huis of gedeelte voor de maand
augustus.

Aanh. Mevr. B. Schellenberg,

Koninginneweg 178, Amsterdam.

FA. GANSNER & GO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASFORNÜIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS enz.

ETNA. PABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

r
Iedere leeftijd heeft zijn charme . .

.

maar buit die charme dan ook uit .'

AïlS Gefei/l^O' HuidverzorgingO Kuurbehandelingen
PanniculosebeJiaudeling

Estheticiënne Manicuren — Pedicuren

Burg. vau Fenemapleiu 22-1, Zandvoorl.

Telefoon 02507-6481.

.J

O©
Morgen heeft niet meer kwartiertjes dan vandaag;

het kwartiertje, dat u vandaag verliest kunt u
morgen niet meer terugvinden.
Abraham Lincoln (1809-1865).

HORLOGERIE

C. WAAHING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAVPEG 4 — TELEFOON 23 07

bq de KostverlOTenstiaat.

kan u dat verloren kwartiertje ook niet terug-
geven. Wêl kan hü zorgen dat u dankzü z'n
percisle-uuns'erken goed let op elk minuutje.

Op zün tüd kunt u altüd rekenen!

Komt u maar eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met

electronische apparatuur.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTAtLATIES

Schoonmaken - Reparaties

GASGEÏSERS - GASHAARDEN

Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS
Zandvoort

Koninginneweg 21

Telefoon 03507-5012

Voor een onbezorgde vacantie zijn er:

„CAMPING-GAZ''
KOOKTOESTELLEN

LAMPEN EN ^

WARMTESTRALERS

J.H. VERMEIJSB.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort, telefoon 5204.

METSELAAR
heeft nog tüd voor

ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6813.

ZANDVOORTSB
UITVAARTVERENIGING
Besrafenis . Crematie

Tnuuport

Keesomstraat 61. Tel. 5351

Zandvoort
Dag en nacht te ontbieden

Groot en klein vinden

VAN DER WERFPs
brood FUN!

Gasthuisplein 3. Tel. 2129

G. KOL
Schuitengat flat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Auto - Braad - Leren

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Eig. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltink.

Speeleoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

bsnen.
AUe soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

SAVRO SAVRO

GROTE SCHOENVERKOOP

in het Gemeenschapshuis
LOUIS DAVIDSSTRAAT 14

ZANDVOORT
op DINSDAG 15 en WOENSDAG 16 JULI

U KONT NU GELD VERDIENEN
WITTE PRIJZEN!!

SCHOENEN TEGEN FABRIEKSPRIJZEN!!

OPEN DAMESSCHOENEN ^'^' ^V*^

VRIJETIJDSSCHOENEN V-fl. 5,00

KLOMPEN V.a. 7,95

HERENSCHOENEN V-fl. 9,95

HERENVRIJETIJDSSCHOEISEL V.fl. 5,00

KINDERCAMPiNGSCHOEISEL ¥.3. 2,95

DAMESSLIPPERS ¥.3. 1,95

„NUBUCK" LAGE EN HOGE SCHOENEN V-fl. 9,95

GEKLEURDE GYMSCHOENEN (hoog en laag) .... V.fl. 6,00

^ fflU ËM I I Verspronckweg 63. Haarlem. ^ fl WMuM
%MÊf%Vil%M WariW Ih%0

Wij zijn tijdens de bouwval(vakantie

gesloten van niaandag14 juli t/m dinsdag

28 juli.

. , Vanaf 29 juli zijn wij weer geopend.

KEUR VERF
Paradijsweg 2, telefoon 5602.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.Ai

Goedgekeurd b)] Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie
Haarlem, WHte Heerenstraat 20 — TeL 31 37 53 - 31 04 57

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

ZANDVOORT-CENTRDM

Te huur

1 00 ni2 WINKELRUIMTE

80 m2 OPSLAGRUIMTE
met goederenlift.

Brieven onder nr. 576 bur. van dit blad.

ZANDVOORTCENTRUM

BOVENWONING
te huur

Indeling 5 kamers, eventueel ook geschikt voor
5 alleenstaanden.

Brieven onder nr. 577 bur. van dit blad.

ZANDVDORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-15 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02S07-71M.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen leer voordelige advertentietarieven, ook
veer kentrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

mooi stukje VARKENSFRICANDEAU KILO QQQ
500 gram 598, %9%f%3

slachtverse BRAADKUIKENS KILO . . . 4Zu
BOOMSTAMMETJES gekruid gehakt, gevuld
met ham en kaas, gewicht ± 400 gram QO
per 100 gram wO

RUNDGEHAKT speciaal 500 gram .... uSlu
malse BORSTLAPPEN KILO 7Qft
500 gram 4,48 I Uü
voor uw barbecuue BRAADKRABBEN KILO l QQ
met veel vlees I wü

KALFSBORSTLAPPEN 500 gram*. .... 04B

magere KALFSRIBLAPPEN 500 gram . . . DUB

BIEFSTUK TARTAAR 3 stuks Z49
GEK. WORST of LEIDSE LEVERWORST 100
250 gram . ^w
NASI- of BAMIVLEES 250 gram Z4o

FILET AMERICAIN per bakje I 49
CERVELAATWORST, GEBR. ROLLADE v. d.

buik, BERLINER, AM. CORNEDBEEF, 110
150 gram naar keuze . Ilw

Voor uw huisdier: OOC
MAGER HART 500 gram ^ZO

RUNDERHART speciaal, 500 gram . . . . ZuO

DIRK VAN DEN BROEK
BURG. ENGELBERTSTRAAT — ZANDVOORT

GEMEENTE ZANDVOORT

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort maakt ter voldoening aan artikel 26
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat de door de
gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juli 1975 vastgestelde bestem-
mingsplannen;
Ie. „Oranjestraat-Hogeweg" en
2e. „Sportcomplex-Kennemerweg"
van maandag 14 juli 1975 af gedurende één maand ter gemeente-
secretarie, bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, voor een
ieder ter inzage liggen.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend,
kutmen gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland schriftelijk bezwaren tegen de vaststelling van deze bestem-
mingsplannen indienen.

ZANDVOORT, 4 juU 1975.

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn.

zonneklaar
Onze kollektie zonnebrillen is afgestemd op een zonnige zomer.
Wat ons betreft kunt U de zon uiterst modieus én goed voorbereid
tegemoet zien. Vandaag nog.

een koHektieüe gezienmg'Woiden

A.G. SLINGER, OPTICIEN

Grote Krocht 2Qa, Zandvoort.

Telefoon 4595.

TINATIEK

OUelainpen-Curiosa

Letterkralen

Esoher Posters

Vrü entree

Gasthuisplein
t.0. Bakker v. d. Werff

Enorme sortering
DIEPVBIEZEBS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek
met garantie. Bijzonder
lage prezen.

Martex Holland B.V.
Koudenhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J.VANDEHBOS
BUderdlJkstr. 5. Tel. 3796.

VERHUIZINGEN
Al J. Behage & Zn

AMleklaaa U, Heeowtede
Telefoon 038-t88>14

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

UW OORDUNEN MAREN7
Eomt u eens met ons
praten.

KIIIK - TEXTIEt
Grote Krocht 30-32.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-16.

Telefoon 02507-6976,

VOOR UW PRIVe,
VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
DnikkerQ F. AL . Dennen
Schoolstraat - Telef. 25W
KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPAKATIES

3. A. HESSELS
Leldsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 316092.

t (kinder) WINKELTJE
heeft tQne kleren voor
klenters, penters, teenen
en grote mensen met
kleine nuMJea.

Bnnrewc« 1-8, teL 6580.

zUstmat T. d. Kerkattsnt

Te koop:
ANTIEKE 3-ZITS
KERKBANKEN
Reiken).

Tel. 02507-7593.

Te bez. Oranjestraat 16A.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Ho^el Queenie - Rolisserie Fran^aise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Restaurant La Reine - Patisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253
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Wagens moeten volgend jaar in gebruik zijn

2 ambulances voor stichtins:
2ANDV00BT — 'Aan het materiaal ligt

het niet meer en dat is maar goed ook,

want volgend jaar komt de nieuwe wet
op bet ambulancevervoer, die partiku-
liere insclirijvineen niet meer mogeiyk
maakt'. Aan het woord is de voorzitter

van de het eind vorig jaar in het leven
geroepen stichting ambulance Zandvoort
Leo Duivenvoorde,

Voordat de nieuwe wet van ki-acht wordt
wil de stichting in Zandvoort een ambu-
lance gestationeerd hebben. Op welke
manier dat gebeui-t is momenteel nog
niet duidelijk. Het enige vaststaande feit

is, dat de stichting op dit ogenblik be-
schikt over een ziekenwagen en een am-
bulance.
De ziekenwagen is een oude als zieken-
wagen uitgeruste Ford Transit bus af-

komstig uit het leger, die de stichting

kon aanschaffen dankzy spontane giften

en donaties van de Zandvoortse bevol-
king.

De ambulance is een schenking van de
landelijke politie verkeersschool, die is

ondergebracht in Bouwes Palace. De
penningmeester van de stichting ambu-
lance Zandvoort Fekke Boukes vertelt:

'Toen het Zandvoorts Nieuwsblad in het
begin van dit jaar aandacht aan de
stichting besteedde kwamen er vele fUne
reakties van de Zandvoortse bevolking
bU onze stichltng binnen. Een van de-
genen die reageerde was de direkteur
van de poUtieverkeersschool de heer de
Vries. De verkeersschool beschikte over
een ambulance, die pas 22.000 kilometer
had gelopen. De gemeente Beverwijk had
de wagen overkompleet en had hem aan
de verkeersschool geschonken, wy als
stichting zün bijzonder bliJ met deze
ambulance. De wagen hebben we verle-
den week laten keuren en is in zeer goe-
de staat bevonden. Alles wat we nu nog
nodig hebben is vijftienhonderd gulden,
dan zijn belde wagens volledig uitgerust
en bedrijfsklaar'.

Gesprek
In het voorjaar heeft een gesprek plaats
gevonden tussen het stichtingsbestuur
en de Inspekteur van de volksgezond-
heid in Noord-Holland dr. Blenfait, de
direkteur van de GGD Haarlem dr. de
Reus en het hoofd van de ambulance-
dienst van de GGD in Haarlem. Naar
aanleiding van dit gesprek gaat het
stichtingsbestuur eerdaags een oriënte-
rend bezoek brengen aan de GGD in
Haarlem. Tot een vast omlijnd program-
ma is men tiJdehs dit gesprek niet geko-
men en Leo Duivenvoorde vertelt: 'Er
zün momenteel drie mogelijkheden. De
GGD gaat In Zandvoort een ambulance
stationeren, hetgeen voor ons uiteraard
de meest ideale oplossing zou zün. Het
doel van onze stichting is namelijk om
een ambulance permanent in Zandvoort
te krijgeli. Je bespaart daarmee één »it

vanuit Haarlem en dat betekent tijd-
winst. Momenteel moet er eerst een zie-
kenwagen vanuit Haarlem komen als er
in Zandvoort iets gebeurt en daar willen
we vanaf.

Ilct moet zo zijn, dat de burger
van Zandvoort regelrecht de ambulance
kan bellen en niet eerst de politie of een
dokter, zoals dat nu gebeurt. Daar gaat
teveel tijd in zitten. Met tijdwinst kun je
levens redden en daarom moet Zand-

voort een eigen ambulance hebben'.

Mocht de GGD een ambulance in Zand-
voort stationeren, dan zullen de twee
wagens van de stichting paraat blijven

voor kalamiteiten. Om deze reden gaat
de stichting door met aktle voeren. Om
in geval van nood in te kunnen springen.

Verder dokteren
Indien de GGD niet permanent in Zand-
voort komt, gaat de stichting ambulance
Zandvoort zelf een a"mbulancedlenst in
de badplaats beginnen. En de zaak moet
draaien voordat de nieuwe wet op het
ambulancevervoer ingaat. Leo Duiven-
voorde: 'Als er geen wagen van de GGD
komt zullen we zelf verder moeten dok-
teren. En we zullen volhouden, want als

we eenmaal draalen voordat de nieuwe
wet er is kan men ons niet meer opdoe-
ken.
Daarom ook is het belangrijk dat we nu
veel donateurs krijgen voor minimaal
een tientje per jaar. We kunnen dan
tenminste de wagens bedrijfsklaar ma-
ken. Er hebben zich bU de stichting al

vrijwilligers aangemeld, die over de be-
nodigde papieren beschikken en de wa-
gens willen berijden en bemannen. Hoe
de zaak ook uitpakt, Zandvoort beschikt
het volgend jaar over een eigen ambu-
lance'.

zy die de stichting financieel willen
steunen kunnen dit doen op gironummer
33.30.043 ten name van Stichting Ambu-
lance Zandvoort of via de Amro Bank
nr. 44.72.54.634. Het stichtingsbestuur be-
staat uit voorzitter Leo Duivenvoorde,
penningmeester -Fekke Boukes, sekreta-
resse mej. Freddie Geei'tsema en de be-
stuursleden Bep Roozen en Christlen
Oudshoorn.

Fekke Boukes (links) en Leo Duiven-
voorde tussen de nieuwe aanwinsten van

hun stichting.

Zomerconcert in

goed bezette kerk
ZANDVOORT — Hef Stemde ongetwijfeld tot vreugde, dat voor het

zomerconcert dat het Noordhollands Philharmonlsch orkest donder-

dagavond uitvoerde in de Hervormde kerk, een tot nu toe nog niet

gekende grote belangstelling bestond. Ruim tweehonderd betalende

bezoekers waren er getuige van, zodat de kerk vrijwel geheel bezet

was. Onder hen bevonden zich de wethouders I. M. Aukema en K. C.

van der Mij e Pzn., beiden vergezeld van hun echtgenoten.

Dirigent André Vandernoot had voor

deze avond (de laatste vóór het orkest

met vakantie ging) een populair klassiek

programma samengesteld, waarvan de

toehoorders — gelet op hun spontane bij-

val — uitzonderlijk hebben genoten.

Onder zün bezielende leiding kwam de

uitvoering op hoog muzikaal niveau. Dat
bleek reeds aanstonds uit het pittig ge-

speelde Divertlmento van Wolfgang
Amadeus Mozart, vrolUke en opgewekte
muziek, die u een ogenblik uittilt boven
de beslommeringen van alle dag. Mu-
ziek, waarmee niemand enige moeite be-

hoeft te hebben en het biykbaar ook
niet had, getuige het enthousiaste ap-
plaus, dat op de uitvoering volgde.

'Christus

opnieuw

gekruisigd
ZANDVOORT — De in Bentveld wo-
nende kunstenaar Aart van Dobben-
burgh is deze week gereed gekomen met
een liOio van de in Nieuw Unicum hui-

zende Arie de Bidder.

TT ziet de kunstenaar bü de steen,

waarop hü ?Un tekening direkt schet-

ste. Een uitermate moeilük werk, om-
dat deze In zgn. splegelschiift moet
worden gemaakt waarna de tekening
moet worden geëtst en een speciale be-
handeling moet ondergaan, vóór er af-

drukken, (de zgn. litho's) van kunnen
worden afgedrukt.
De litho toont de markante kop van
Arie de Ridder, 42 jaar oud, levend In

'Nieuw Unicum' waar hij woont in de
'Pauwenvieugel' kamer no. 225. Hü
woont nu ruim tien jaar in 'Nieuw
Unicum' en kwam mee met de bewo-
ners toen het huls nog in Heemstede
gevestigd was.
Aart leerde vier jaar geleden Arie de
Ridder kennen door bemiddeling van
Boud van Doorn. Hü was toen reeds
geruime tiJd lüdende aan de beruchte

'Multiple Sclerose' een venünlge, wrede
ziekte, die het zenuwgestel aantast en
tergend langzaam verlamt. Llchamelük
zün de patiënten gezond, maar de soms
ondragelüke pünen maken het leven af
en toe tot een hel. Voorts ziet u op de
foto Arie de Bidder in zün ralstoel,

want in zün benen heeft hü geen
kracht meer.
Twaalf 'dagen lang van halt tien tot

twee uur poseerde Arie de Ridder voor
de kunstenaar die met zün vóórstudie
mee veertien dagen in 'Nieuw Unicum'
In de kost was.

Aart van Dobbenburgh noemde deze
•nieuwe litho 'Christus opnieuw gekrui-
sigd' en een meer ingrüpende titel was
er moeilük voor te bedenken. Ti-ouwens,
hü heeft er niet over behoeven te den-
ken, want het was een spontane opwel-
ling, die zo echt bü hem past. Genie-
tend van de vreugde van het leven,
doch daarnaast innig begaan met alle

ellende en dat alles geënt op eeh diep
religieus gevoel kon deze aangrüpende
litho moeilük anders beten.

Wü vroegen Arie de Ridder wat hü
zelf van deze betiteling vond. 'Ergens is

het de waarheid' zei hü ons 'en ik" voel
deze litho als een oase in de woestün
van mün leven, dat in wezen niet zo
eenzaam Is als u welliclit denkt. Er zün
immers in mün handicap nog vele
lichtpunten. Vüf jaar geleden kreeg ik
kennis aan Roos HoogesteUn uit Ben-
nebroek. Aan haar heb ik mU geheel
en al vastgeklampt. Wü hebben het erg
leuk met elkaar en ook aan Aart van
Dobbenbui-gh heb ik een fUne steun.
Het is erg belangrük als je zulke men-
sen leert kennen en voeg daarbü nog

de uitstekende behandeling, die ik in

het tehuis ondervind, dan heb je per
slot van rekening echt nog niet zoveel

te klagen. Het mooie in het leven bluft

daardoor toch altüd zün grote waarde
behouden en torent hoog uit boven de
ellende, die een mens te dragen krügt.'

En zo gaat Aart van Dobbenburgh
maar steeds door met het tekenen van
de natuur, van mens en dier. In zün
werk een grote voorliefde tonend voor
de Russische schrüvers. Hü Illustreerde

'Oorlog en vrede' van Tolstoï en teken-
de daaruit alle hoofdfiguren. Voorts
Anna Karenlna van dezelfde schrüver
en Sonja van Dostojewsky. Veel van
deze werken hangen in het Tolstoï-

museum in Moskou en hü kreeg er de
zeer zeldzaam uitgereikte 'Tölstoï-me-

dalje' voor. Ook Koningin Juliana po-
seerde voor hem. Vele dagen bracht hü
door op palels Soestdük en het resul-

taat daarvan kunt u zien In de raad-
zaal van ons raadhuis, waar een litho

van Hare Majest.fiit een ereplaats heeft
geki-egen. Bovendien kocht de gemeen-
te nog onlangs drie litho's van hem
aan, die — naar wü menen — in scho-
len zün opgehangen.
Met deze laatste litho van een gehan-
dicapt mens heeft Aart van Dobben-
burgh zichzelf overtroffen. Er zullen

niet veel afdrukken van worden ge-
maakt, daarvoor leent deze litho zich

niet, omdat men niet graag te koop
loopt met menselüke, lichamelüke te-

genspoed.
Maar als 'teken aan de wand' voor al-

len, die het voorrecht hebben een goe-
de gezondheid te genieten, zal deze
aangrüpende tekening altüd zün waar-
de blüven behouden.

Ronald ApUegate, de in Amerika gebo-
ren musicus, thans solo-hoomlst bü het

N. Ph. O., boeide met zün hoogste muzi-
kale vertolking van het 3de hoorncon-
cert van dezelfde komponist. Hü hield de
toon van zün moeilük te bespelen oude
waldhoorn, ingetogen en stUlvol. Vooral
de. fraaie jachtpassagcs in het laatste

deel (Allegro) werden op grandioze wüze
tot verklanking gebracht, zonder ook
maar een ogenblik in geforceerde ruw-
heid te vervallen, iets, wat bÜ het bespe-
len van een dergelük instrument zeker
niet denkbeeldig is. Het orkest begeleidde

de solist op zeer volgzame wüze.

Tot menig grote verbazing bleek het ge-
bruikelüke kopje koffie in de pauze niet

In het wükgebouw achter de kerk te

kunnen worden gebruikt. Men moest er-

voor naar hotel Queenle aan de overzUde
van de kerk. Het wükgebouw bleef ge-
sloten, een hoogst merkwaardige beleve-
nis, die we nog niet eerder meemaakten.
Na de pauze ging de achtste symfonie
van Beethoven bü de uitvoering waarvan
we ons hebben afgevraagd, of de kerk
voor de vertolking van een dergelUk
werk wel geschikt moet worden geacht.
Voor de uitvoering van zulk een grote
bezetting eisende kompositie was o.i. het
kerkgebouw te klein en ging, vooral in de
fortissimo vragende gedeelten veel van
de homogeniteit in klankkleur verloren.
André Vandernoot bleek er zich weinig
van aan te trekken, want hü Het het or-
kest spelen met een elan, alsof men zich
in het concertgebouw bevond. Pittig en
vol frivole dartelheid werd het Allegret-
to Scherzando, o.i. een der hoogtepunten
van het orkestspel. En al moge deze
achtste symfonie niet tot een der meest
gespeelde nummers behoren, omdat het
werk als 't ware een overgang vormt tus-
sen de zevende en de negende symfonie,
we waren tóch blü, het weer eens te

kunnen beluisteren en het publiek bleek
er opgetogen over. Staande bracht men
een minuten lang applaus en liet de di-
rigent tot driemaal toe terug komen, die
een fraaie bloemenhulde ontving, even-
als de hoorn-soUst.

Al met al, ondanks de populariteit, een
concert op een hoog muzikaal plan. Het
zal voor de speciale kommissie die het
voorbereidde, mede gelet op de grote be-
langstelling, ongetwUfeld aanleiding zün,
aandacht te gaan besteden aan moge-
lükheden, om dergelUke evenementen
van veel allure, tüdens het zomerseizoen
méér dan eenmaal te doen plaats vinden.
Zandvoort heeft daar behoefte aan en
we zün ervan overtuigd, dat de belang-
stelling ervoor eerder zal toe dan afne-
men.

WEEKENDDIENSTEN
Weekend 12 en 13 Juli

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. Mol, Emmaweg 2, Zandvoort,
tel. 5091.

verdere Inlichtingen omtrent de weekend-
diensten worden verstrekt vla de
telefoonnummers van de hulsartsen:
Anderson 2058, Drenth 3355, Flierlnga
2181 en Zwerver 2499

Tandarts: tel. 023-313233

Wijkverpleging: zr. B. Poldervaart,
Kruislaan 54 Hoofddorp, tel. 02503-6000.

Apotheek: van vrijdagavond 11 juli half

zes tot vrijdagavond 18 juli half zes;
De Zeestraatapotheek, N. van Berkel,

Zeestraat 71, tel. 3073.

Verioskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
LInnaeusstraat 3, flat 2, tel, 4437

Hulpdienst: tel. 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend

ielefonlsch do Veeartsendlensf te

Haarlem, tel. 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: tel. 3737, ook
buiten kantooruren

Politie: tel. 3043

Brandweer: tol. 200L

Zondag 13 Juli 1975

NED. HERVORMDE KERK
10.30 uur gezamenlijke Duits-

Nederlandse dienst, voorgangers Pfarrer
E. Lemke en ds. C. Mataheru

GEREFORMEERDE KERK
10 uur kand. H. W. Wierda, Haarlem; 19
uur H. J. Nieuwenhuls, Velsen

NEDERLANDSE PROT. BOND
geen dienst

ROOMS KATHOLIEKE KERK
st. Agatha
zaterdag 19.30 uur en zondag 11 uur
vieringen

0.1. Vrouwe Sterre der Zee
zondag 9.30 uur viering

JEHOVA'S GETUIGEN
zondagmorgen 9.30-11.30 uur openbare
bijeenkomst in Gemeenschapshuis,
ingang Willemstraat

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
tot nadere aankondiging Madoerastraat
1, Haarlem-Noord, zondag 9.30 en 16 uur;

woensdag 20 uur

NEDERUNDSE CHR. BOND
voorlopig geen samenkomsten in huize

'Pnlël', nadere inlichtingen tel. 4778

VOLLE EVANG. GEMEENTE
ledere dinsdag 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15

BURGERLIJKE
STAND

Zandvoort
Geboren buiten de gemeente: Kim, dv

Dirk Jan Drommel en Amelia Maria van
den Broek; Janneke, dv Jan Kreüger en
Anthonia Johanna Bergen; Davld Jo-

hannes Jacob, zv Johannes Nicolaas

Maria Konün en Lultje Nooü.

Gehuwd: Franciscus Johannes Derr en
Truusje Mieke van Veen; Roelof van Til

en Melinda Kiefer.

0\'erleden buiten de eemeente: Helena
Elizabeth Rietdük, oud 90 jaar; Thera
Brlgittha Johanna Doorman, oud 52 jaar,

geh. met Egbertus Johannes Bonset.

Met oog en oor

de badplaats door
Een volbloed Zandvoorter, nog een

van het oude stempel, die steeds zeld-

zamer worden, werd vorige week 87

jaar.

Ik heb hier het ook op Kees Beek-
huis, die vroeger woonde en werkte
in de Noordbuurt, thans inwonende
Is van 'Het huis in de duinen' en die

nog een onvoorstelbare goede gezond-
heid geniet en een grote vitalitell.

Op zichzelf geen verdienste, maar
toch wel iets büzonders, wanneer we
bedenken, hoe Kees Beekhuis z'n lo-

ven lang geploeterd heeft om voor
zün gezin te zorgen. Hü had een ko-
lenliandel. Hoeveel zakken Kolen zou
hü op z'n nek hebben gehad en trap-
pen op naar boven gesjouwd. Dag in

dag uit, jaren lang!
Nu geniet hü van een welverdiende
oude dag en dat genieten aan in de
letterlüke zin van het woord. Hü
drinkt z'n borreltje nog, rookt z'n

sigaartje, komt nog mnnige dag m
het dorp en Interesseert zich nog voor
alles wat het leven biedt. Namens
zeer velen — al is het wat laat —
nog van harte gefeliciteerd met je

verjaardag, heer Beekhuls. Gooi er

nog maar een jaartje of tien tegen-
aan. Dat lukt wel, als je zo door-
gaat, want je bent een sprekend
voorbeeld van het feit, dat een mens
van hard werken niet dood gaat, en
o Ja, 2 juli heeft hü zün 87sto Jaar-
dag gevierd!

Oudste inwoonster?
Op dinsdag 29 juli wordt mevrouw
Seders-van der Schinkel, óók al zo'n

oude Zandvoortse, thans wonende In

de Zuiderstraat no. 2 niet minder
dan vüf en negentig Jaar. Ik heb zo

de indruk, dat zü de oudste inwoon-
ster van Zandvoort is. Ik zal het eens
gaan onderzoeken. U hoort er bin-

nenkort nog wel méér van.

'Spar' raadsel

Het voormalige fraaie grote winkel-
pand, waarin voorheen 'De Spar' ge-
vestigd was op de hoek van de Zee-
straat en de Haltestraat, en dat
reeds verscheidene maanden leeg

stond, is verkocht.

Een makelaarskantoor uit Pifrmerend
heeft daarvoor gezorgd. Verscheidene
inwoners hebben mü gevraagd, wat
daar nu Inkomt. Ik heb m'n uiterste

best gedaan om het te weten te ko-
men, maar Ik kan het u helaas nog
niet vertellen, want ik vernam, dat
de koper dit — althans voorlopig —
nog even geheim vdï houden. Ik ben
er met u wel zéér benieuwd naar.
Zodra ik het weet, vertel ik het u,

want ik houd de zaak zwaar in de
gaten.

9 De Golfslag
Trouw ontvang ik steeds het twee-

maandelijks tüdschrift van 'Het te-
huis in de duinen', dat de toepasse-
lijke naam van 'De GoUblag' draagt.

Vorige week kreeg Ik het nummer 3D
Onze WV-dIrekteur, de heer Th. B.
Hilbers, heeft mü verzocht, een drin-
gend beroep op onze inwonere te

doen om voor deze veelbelovende
Franse gToep één nacht gratis onder-
dak plus voeduig te verkrygen. Hü
wUst erop, dat het wellicht door deze
opzet zal gelukken, nader met de
Zandvoortse burgcrü in kontakt te
komen en dat het speciaal voor scho-
lieren van de middelbare scholen een
goede test zal zün voor het uitleven
van hun kennis betreffende de Fran-
se taal waarbü er overigens nog op
kan worden geattendeerd, dat een
deel van de groep ook de Engelse taal
Ijeheerst.

Aan het verzoek van de heer Hilbers
voldoe ik graag. U kunt zich opgeven
bü de Zandvoortse VVV, kantoor
Randhuisplpln, telefoon 2262. Het Is

te hopen, dat de politie eraan te
pas moet komen, om de toevloed van
aanmelders te regelen, onder het
motto: 'Ieder op zün beurt!'

van mei/Juni. En opnieuw viel het
my op van welk een grote waarde
dit büzonder netjes gestencilde tüd-
schrift is. Er staan waardevolle ar-

tikelen in, die ook voor de niet be-
jaarden het lezen zeker waard zyn.

'De oudjes doen het nog best' is op
dit tüdschrift ten volle van toepas-
sing. Ik zou eens willen vragen: 'ligt

"De Golfslag" óók in onze openbare
bibliotheek in de leeszaal? Zo niet,

dan wordt dat de hoogste tyd.'

Franse dansgroep
Op dinsdag 22 juli zal een Franse
dansgroep, bestaande uit 16 meisjes,

7 jongens en 4 begeleiders, komen
optreden in Zandvoort.
Onze Zandvoortse VVV heeft de or-

ganisatie van dit optreden In han-
den. Het ligt in het voornemen om
in het centrum van Zandvoort, (ver-

moedehjk het Raadhuisplein) een
optreden te creëren met een pro-
gramma van Iiïtemationale dansen,
óók in folkloristische klederdracht.

C. Kuyper Sr.

ZANDVOORT — De afgelopen weken werd de naam van de voorzit-

ter van het 1 aprilkomitee de heer Edo van Tetterode verscheidene

malen genoemd In het Zandvoorts Nieuwsblad. In het ene geval was
het de heer Molenaar, die in een ingezonden schrijven Evert van de

evenementenkommissie meer vond lijken op Popeye the sailorman

dan op zijn grootvader, dorpsomroeper 'De Bokkum'. Zoals men weet

was Edo van Tetterode de ontwerper van Evert.

Voorts werd in de rubriek van de oud-uitgever van het Zandvoorts

Nieuwsblad de heer C. Kuyper sr. 'met oog en oor de badplaats door' de

suggestie gedaan om Edo van Tetterode met zijn 1 aprilkomitee het

naaktstrand officieel te laten openen.

In onderstaande ingezonden brief reageert Edo van Tetterode op het

geschrevene in woord en beeld.

MUne heren.

Wat de heer Molenaar in uw voorlaatste

Nieuwsblad schrüft op de voorpagina

'EVERT lukt op Popeye, kan ik het vol-

gende kommentaar leveren:

'Inderdaad heeft de heer Molenaar ge-

luk, onze nieuwe Dorpsomroepcr van
karton, EVERT genaamd, lukt niet op de

Bokking of op één der andere luid-spre-

kers van weleer.

In mün ontwerp heb ik een geheel nieuw
figuurtje willen kreëren. Een soort ex-

zeeman, die luidkeels zün badplaats aan-
prüst. Dit maimetje dient ook als blik-

vanger voor de ZANDVOORT-promotle
in het binnenland en daarbt.uzen.

Voor het vastleggen van oude getrouwe
omroepers dient straks de Instelling van
de Zandvoortse Oudheidskamer.
Evert van de evcnementenko:nniissie van
het VVV Is echter ostontatlef met Zand-
voorts toekomst bezig.'

In het nummer van 26 juni deed de heer
Kuyper sr. de suggestie om het blote ge-
deelte van ons strand t.z.t. officieel te

laten openen en werd mün naam daarbü
genoemd. Om eventuele misverstanden
te vermüden lukt het mü nuttig dit recht

te zetten.

U zult mü nooit als opener of voor off.

wegbei-elder van deze gelegalLsecrde

naaktreki-eatie kunnen strikken, daar ik

zowel als mün vrouw tegen dit naakt-
strand gekant zün. Niet dat wü Zand-
voort een nieuwe 'kük'-attraktie misgun-

nen of dat wü de betrokkenen de zonne-
brand op hun vege lUf willen ontzeggen.

(Dat moet men zelf weten) Maar wü
vinden het in deze tüd van overbevol-

king ONHYGIKNISCH, dat men onge-
kleed op een kluitje gaat zitten.

Men valt wel van het ene in liet andere
uiterste in Zandvoort. Vóór de oorlog

mocht men alleen in volledig badpak op
enkele plekken (bewaakt) strand en in

zee vertoeven. Een lieve tante van mü
werd zelfs op de boulevard bekeurd om-
dat zü een jurk met een te blote rug
di-oeg. Vlak na de oorlog leek de zwem-
broek en tweedelig badpak, met onze l>e-

_,^.——"«"i-»».,,

vrüding zyn intrede te hebben gedaan.
Maar norse marechausscs hoog te paard
speciaal uit konservatieve delen van ons

land gerekruteerd, maakten daar met
processen verbaal een einde aan en. en-
kele sti-andpachters werden gestraft met
tüdelyke sluiting van hun tent. Het pu-
ritanisme vierde hoogtü. Gelukkig kwam
met de instelling van het strandschap dè

doorbraak, dat men zich In zwemkostuum
overal op strand en zee mocht bewegen;
De grote explosie kwam met de verschü-
ning van de Bl-kini en enkele jaren ge-

leden drong vanuit de Rlvlèra de MONO-
klni door.

Nu wil men een tüdperk overslaan en
direkt overstappen op puur-bloot, men
loopt te hard van stapel. Men slaat on-
beschaamd de etappe van de 'KINI' het
fiere VIJGEBLAD over. Hot Is hier al

herfst voordat de zomer is aangebroken.
Met angst en beve vraag je Je in deze
tüd van versnelde vooruitgang en schaal-
vergroting, waarin allerlei verboden wor-
den gelegaliseerd (drugs, naakt op
strand, paring op witte doek en TV) af;

wat volgt? Als nu en straks alles mag.
Wat bluft er nog onder het slinkend mor
raal over en wordt straks officieel gele
gallseerd? Verkrachtingen? Het lokken
en ontvoeren van kinderen? Over verbo-
den vruchten gesproken, het gaat te snel

men ki'ügt geen tüd meer om aan de
veranderingen te wennen. Nog even en
wü zitten met een VRUCHTELOOS mo-
raal!

Dat kan weleens voor Zandvooi-t een
zure oogst worden.

HOU ONS STRAND TOCH SCHOON I!

Edo van Tetterode

Kursus tuin-

onderhoud
HAARLEM — De afdeling Haarlem en
omstreken van de Nederlandse Vereni-
ging van Hulsvrouwen is voornemens
over enige tüd een kursus tuinonderhoud
te geven. Deze bestaat uit zes lessen, die

bü de dames aan huis wordt gegeven.
Men kan dan kennis opdoen over het
onderhoud van de tuin. keuze en verzor-
ging van bomen, heesters, voste planten,
rozen en eenjarige bol-knol gewassen.
Verder over keuze van meststoffen en
bestrüdlngsmlddelen In verband met
milieuhygiëne en natuurbehoud.
De kursus wordt gegeven op de maan-
dagen 1, 8, 15, 22 en 29 september en JS

oktober van 13.30 tot 16.00 uur. De kos-
ten voor de zes lessen zün ƒ 19,— en
men kan zich opgeven bü de kursusleld-
ster, mej. E. v. d. Gaag, tel. 023-267066 of
per briefkaart vóór 1 augustus.
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ENORME STUNTVERKOOP
Alle merken GASHAARDEN - GEVELKACHELS
enz. opnieuw geweldige prijsverlaging.

FORNUIZEN -> KOOKPLATEN

HET WITTE HUIS
te HAARLEM is ECHT het allergoedkoopste adres van geh eel West-Europa. U hoeft echt niet stad en land af te sjoi<ken om
te zien wie het voordeligst is. Zien doet bij ons kopen. Prijzen gelden m.i.v. heden.

Uw spaarbank Het Witte Huis staat in de ORANJEBOOMSTRAAT 68 (bij Leidsevaart) TE HAARLEM. TEL. 023-325009.
's Maandags gesloten.

Op onze
verkoopafdeling bestaat
op korte termijn

plaatsingsmogelijkheid
vooreen

ADVERTENTIE

VERKOPER

die een gelegenheid
zoekt om zijn

initiatieven te

ontplooien.

Zijn taak zal, naast.het

bezoeken van relaties in

al onze rayons, bestaan
uit het „mee-coachen"
van het verkoopteam.
Wij denken hierbij aan
een commercieel
ingestelde jongeman
van tussen 20 en 24 jaar

met goede
kontakteigenschappen,
middelbare
schoolopleiding en
liefst woonachtig in de
omgeving van
Amstelveen.
Ervaring in het
krantenbedrijf strekt tot

aanbeveling, maar is

niet noodzakelijk.

Bent u de man die graag „verder wil komen", neem dan
telefonisch kontakt op met de heer Prent, 020-451515, tst. 36.

Deze kan u alle gewenste inlichtingen geven en een afspraak
maken voor een gesprek.

amstelland
pers
DORPSSTRAAT 54-56

AMSTELVEEN

WEEK-KNALLERS
LEEFKUIL
..VIKING'

Nu slechts 695-
KEUKENMEUBELS 80 < 100 - 120 cm breed v.a. 189,—
EETHOEK compleet 345,—
BERBER TAPIJT zuiver scheerwol, gratis gelegd, v.a. 109,— p.m.
SPEEDWAY TAPIJT 5 kleuren ......... meeneemprijs nu slechts 49,— p.m.

ERKENDE LUXAFLEXDEALER

woonmarkt"
Koudenhorn 40-42, bij de Catharijnenbrug, Haarlem (buslijn 77). Telefoon 023-322125.
Ruime parkeergelegenheid.

AUTO-TAX NIEU1
Mercedes 220 D 1971-1972
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Op 1 augustus kortehaandraverijen op Zandvoorts circuit

Nico Poster houdt sterkste troe
ZANDVOORT — In samenwerking met de Nederlandse Draf- en Ren-
sport en de Cenav bv houdt de stichting hippodrome Zandvoort op

Trijdagmiddag \ augustus kortehaandraverijen op het rechte eind van
het Zandvoortse circuit. Waarschijnlijk zullen zesendertig paarden

van half twee af gaan strijden om het kampioenschap van Zandvoort,

Welke dravers dit zullen zijn is nog niet bekend, omdat de inschrij-

ving bij de NDR in Den Haag altijd geschiedt op de dag van de drave-

rijen en wel 's morgens tussen negen en half tien. Ongetwijfeld zullen

Jan Dooyeweerd, Jan Wagenaar, Harry Pools en J. Hoejenbos zich on-

der de inschrijvers bevinden. Verwacht mag worden dat Jan Dooye-

weerd naar Zandvoort zal komen met Impuls W en Isnathan. Reeds

nu staat vast, dat de badplaats vertegenwoordigd zal worden door Arie

Bos en Nico Poster. Dit tweetal is de bezitter van Gloriant, een negen-

jarige ruin, die in zijn paardeleventje al een slordige dertig duizend

gulden bij elkaar heeft gelopen.

Vindt Nico de vrydag geen ongelukkige

dag voor een draverU met het oog op

het aantal toeschouwers? ' Ach dat

maakt niet veel uit en vooral niet in

een toeristenplaats als Zandvoort. Dan
zou de woensdagmiddag ook geen ge-

schikte dag zijn, maar elke week zitten

de tribunes van Duindlgt toch vol.'

Goede afckommodatie
De akkommodatie op Zandvoort vindt

Nico schitterend.

'Nergens is liet zo mooi als hier. Langs
de meeste korte banen staan de toe-

schouwers achter hekken, maar in Zand-
voort kan men de wedstrijden geweldig

volgen, vanaf de tribunes en het dak
van de pits. Daar komt nog bij dat het

rennerskwartier zich uitstekend leent

voor stalterrein.'

Nico praat enthousiast over 1 augustus.

Hy zit ook In de stichting hippodrome
Zandvoort. Deze stichting stelt zich tot

doel de paardensport in de ruimste zin

van het woord in de badplaats te pro-

moten. De stichting tracht een draf- en
renbaan in het binnenterrein van ' het

circuit te realiseren, waarover u elders

In dit blad meer leest.

Het ligt in de bedoeling om de korte-

baandraverlJen jaariyks op het circuit

te organiseren. I

De racebaan wordt over een lengte van
driehonderdvflftlg meter met een laag

zand bedekt. De start is bt) de Tarzan-
bocht, terwül de flnishiyn recht tegen-
over de starttribune op de baan is ge-
trokken.
Voor hen, die nog nooit een kortebaan-
draverU hebben bezocht volgt hier een
korte uiteenzetting hoe het een en an-
der in zyn werk gaat. Bij elke start

komen twee paarden na loting tegen
elkaar uit. Beide paarden lopen twee
keer. Winnen beide paarden eenmaal,
dan volgt een derde beslissende kamp-
rit. Op deze manier wordt het veld na
elke ronde gehalveerd. Een paard dat

in de finale komt loopt dus veertien

maal de driehonderd meter en zo kan
het gebeuren, dat een kortebaandraverU,
die om half twee begint pas om half

zeven is afgelopen.

Premies
Buiten de extra premies beschikt Zand-

voort over een prljzenpot van vijfdui-
zend gulden. 'Een mooi poetje om mee
te beginnen' zegt Nico, die met vier le-

den van de stichting hippodrome Zand-
voort, garant staat voor dit bedrag. Het
bedrag zal uiteindelijk op tafel moeten
komen uit de entreegelden van zes gul-
den en de totallsator, die bij draveryen
niet weg te denken is. Immers het af-
sluiten van weddenschappen hoort erbij.

In Zandvoort vallen veel extra premies
te verdienen. Zo heeft de Play-In een
paardedeken beschikbaar gesteld. Een
verrassingsprijs van tweehonderdvijftig
gulden is afkomstig van hotel Keur. Er
Is een Kerkstraatwinkeliersprljs en
voorts stelt de middenstandsvereniging/
Hanze een tuig beschikbaar. 'Maar er
komen nog meer prijzen by, want ook
de evenementenkommissie en nog enkele
verenigingen en instelltagen doen' een
duit In het zakje' zo verzekert Nico Pos-
ter ons.

Eigen paarden
Veertien jaar geleden begon Nico zün
loopbaan als leerlingpikeur blJ Geertsen
in Naarden. In zyn Hoofddorpse tijd bij

Dooyeweerd volgde hy met sukses de
kursus voor pikeur. Van 1968 af won de
Zandvoortse pikeur tweeëntwintig koer-
sen. Al spoedig kreeg Nico door, dat er
meer te vei'dienen viel, dan de tien pro-
cent die de ryder van de winstsom
kreeg. Op het ogenblik is hij zeer suk-
sesvol met zlJn eigen paard Lloyd en
Nico heeft ook hoge verwachtingen van
zyn tweejarige ruin Ovatio.
Sinds acht maanden is Nico de trotse

bezitter van Lloyd. In die acht maanden
heeft pikeur Mollema al elfduizend gul-
den gewonnen met de vijfjarige hengst,
die door Mollema in Wolvega getraind
wordt. Nico voert een goede reden aan,
waarom hy in Zandvoort niet aan de
start versohUnt met de wat hU noemt
'raket op de tweeduizend meter'.

Lloyd staat nameiyk ingeschreven voor
de super trio koers, die twee dagen na
Zandvoort op Duindlgt wordt verredon.
Aangezien weddenschappen veertien da-
gen voor een super trio koers kunnen

worden afgesloten is het verboden om
twee weken van te voren met het paard
aan de start te verschynen.
'In die koers waak ik een ag goede
kans en aangezien de eerste prijs tien-

duizend gulden bedraagt zal men begrij-

pen, dat mijn sterkste troef voor Zand-
voort op stal biyft,' aldus Nico Poster.

Het is de eerste keer, dat Gloriant dit

jaar uitkomt op de korte baan. Verle-
den jaar ging het beest geweldig en
won vele koersen met tien tot twintig
meter voorsprong. Wat Gloriant dit sei-

zoen doet moet afgewacht worden, want
het paard heeft ruim vier maanden niet

voor de sulky gestaan.

Op strand

Elke dag met Gloriant over het strand
naar IJmuiden.

Na een rustperiode van drie maanden
op het land, woi-dt Gloriant momenteel
in Zandvoort getraind door Nico Poster.

Elke dag rydt hu met Gloriant over
het strand naar IJmuiden. De trainings-
rit moet tussen half zes 's avonds en
negen uur 's morgens gebeuren, omdat
in deze zomermaanden paarden op an-
dere uren van de dag op het strand
niet worden toegelaten. Nico geeft de
voorkeur aan de vroege ochtenduren,
omdat badgaston dan nog geen kuilen
in het zand geschept hebben.
Nico vindt het jammer, dat hy voor
deze ritten aan tyd gebonden is, maar
de maatregel vindt hy wel begrypehjk
en hy zegt: 'Ik zal met myn paarden
nooit last veroorzaken op het strand,
omdat ik myn paarden door en door
ken. Omdat ik er elke dag mee om ga
weet ik precies wat ik aan zo'n beest
heb, maar het ligt natuuriyk anders
met ruiters, die twee drie maal in de
zomer op het strand komen.
Bovendien zitten deze ruiters in vele
gevallen op huurpaarden en het is uiter-
aard uitgesloten, dat deze mensen het
paard van haver tot gort kennen.'
Met Gloriant hoopt Nico zien by de
eerste zes paarden in de prijzen te ry-
den. Tweemaal heeft de ruin op de korte
baan gelopen. Verleden jaar werd hy
twee In Schagen en datzelfde jaar vier
in Stompwyk. Over zyn kansen zegt
Nico: 'Op het ogenblik is Gloriant nog
niet in vorm, maar ik heb nog drie we-
ken om hem in zyn oude vorm te kry-
gen. Ik hoop dat dat lukt, want als hü
die weer te pakken heeft dan red ik hei
wel.'

TVico Posier . .
.' Bij de eerste zes moet lukken'.

Handicap
Maar al is Gloriant op 1 augustus in
zyn oude vorm, dan nog krygt het paard
het byzonder moeiiyk, omdat vanwege
de hoge winstsom vyftien meter moet
worden gegeven.
Deze handicap, die de zwaarste op de
korte baan is, houdt in, dat het paard

niet driehonderd, maar driehonderd-
vyftlen meter moet afleggen. Het valt

te verwachten, dat Martin Pools mot
Liudy's Portuna aan do start komt en
dat zou betekenen, dat Nico achterin
het startveld konkurrentie krygt, want
ook Lindy's Portmia heeft teveel duitjes

in haar paardeleven verdiend om uit te

mogen komen op de driehonderd meter.
Verleden jaar won Lindy's Portuna niet

mittier dan zes korte baandraveryen.
D« n-ed^veigenaar van Gloriant, de
Zandvoorter Arie Bos zal zeker ook in-

schryven met Largest Careless en Lord.

Nico Poster loopt al zo'n veertien jaar

mee in het hippische wereldje en hy
vcnvaclit op Zandvoort legen de drie-

duizend bezoekers. 'Naar elke draverij

komt allyd een vaste kern van circa

twaalfhonderd bezoekers. Als ik hel
laag houd en ik tel er nog een duizend
bezoekers by op dan zit je al ruim over
de tweeduizend toeschouwers,' zo rekent
Nico ons voor.

De achtentwintig jarige Zandvoortse pi-

keur-elgenaar-trainer had het liefst het
weekend op Zandvoort gelopen, maar de
vrydag is nu eenmaal de enige dag,
waarop nog wedstrydcn kunnen v.'oi'don

gehouden. De zaterdagmiddagen zyn de
banen van Dumdigt en Wolvega bezet,

terwyi op zondagmiddag elders aktivi-

teiten zyn.
Voorts worden de dinsdagavonden nog
vry gehouden voor Hilversum, dus veel

keus biytt er niet over.

goed en natuur

Jeugdraad Noord

incognito op pad
ZANDVOORT — Als dank voor de kar-

navalsmedetuerking hebben bestuur en
leden van karnavalsvereniging 'De Noor-

derling' de jeugdraad een eendaagse trip

aangeboden naar het rckreatiepark 'De

Duinrei' te Wassennaar.

Bovendien werd de Jeugdige raadsleden

by thuiskomst een diner aangeboden ten

huize van de voorzitter van' de Jeugd-

raad de heer W. v. d. Mye. Dit diner

werd mogeiyk gemaakt mede dankzy de
medewerking van Mlokey Snacks.
Aan het uitje, dat op 29 juni plaatsvond
was een wedstryd verbonden in de vorm
van liet maken van een opstel. Na be-

ootxleling door het bestuur kwam Theo
Keur met het volgende verhaal uit de
bus.

Een goedkope dag
Hoera, eindeiyk is het dan 29 Juni, nu
gaan wy dan elndeiyk uit met de kar-
navalsvereniging. Dus vroeg opstaan,

aankleden, eten, wassen en tanden poet-

sen, lunchpakket klaarmaken en dan op
weg naar Kanaalweg 13.

Om elf uur vertrokken wy via Katwyk,
Nooi'dwyk en De Zllk naar Wassenaar.
Daar kwamen wy om half twaalf aan.
Er waren daar bootjes, fietsjes met
kromme wielen of deuken in de wielen

en hele ouderwetse fietsen. Er was ook
een gokhal en allerlei andere leuke din-

gen. En het leukste daarvan was, dat het

allemaal niets koste. Ook was er een
zwembad, waarvan alleen kinderen dank-
baar gebruik maakten. Voor wy het wis-

ten, was het vyf uur. Jammer hoor, het

had nog wel een paar urn- mogen door-

gaan.
En toen begon het feest pas goed, onze
Jeugdprins was zoek. Er werd omgeroe-
pen, dat Pieter van der Mye naar het
teiTas moest komen, maar hy was weg
en bleef weg. Ook een van onze wagens
was reeds vertrokken. Goede raad was
dum-, na ryp beraad gingen wy maar
naar huls en wie zat er reeds In Zand-
voort? De gezochte deugniet, wat waren
wy biy dat hy in Zandvoort was. Al met
al waren wy om half zeven pas thuis, in-

plaats van zes uur. Daarna hebben wy
ons wat opgeknapt en toen weer terug
naar de Kanaalweg. Hier stond ons een
diner te wachten, dat klonk als een
klok. Dit alles is ons aangeboden door
de oudere Baad van Elf van de karna-
valsvereniging 'De Noorderling'. Jonge,
Jonge, wat een fyne dag was dat.

Allen harteiyk Jank, Theo Keur,
Stationsstraat 3, Zandvoort.

Jongens en meisjes tn de leeftyd van
acht tot en met twaalf jaar kunnen zich

als jeugdlid van de Icamavalsvereniging
aanmelden by W. v. d. Mye, Kanaalweg
13, Zandvoort.

De ingang van het landgoed Elswout.

toto Van Amcrongen

'Een halve eeuw na Maarten van Heems-
kerk (bekend Haarlems scliildcr in het

eind van de IGc eeuw) leefde te Haarlem
een twijndersgast, Moiyn gchcetcn, die

zyn ambacht verliet en dienst nam by
een lakendrappier', waar hy ook in kan-
toorzaken werkzaam was, zyn meester
stierf, en de yvcrige en vlugge bediende

trouwde met de weduwe en breidde de
zaken zoozeer uit, dat schepen bU sche-

pen voor hem uitzcilden en hy in den
groothandel op Spanje binnen korte ja-

ren tonnen gouds verfendc. Hü kocht in

Haarlem een groot huis op de Kraaücn-
horstcrgracht en plantte achter Ovcr-
veen in de duinen een onverschoonen
lusthof. Duinen werden geslecht, vaarten
gegraven, bossclien aangelegd, een prach-
tig landhuis verrees en van heinde en \'cr

kwamen nieuwsgierigen om dit reuzen-
werk te aanschouwen. Doch het werk
was nog niet voltooid, toen de fortuin

MolUn den rug toe draaide. HU verloor

binnen weinig tyds al zyn schepen, zijn

geld en goed en moest op zyn ouden
dag door de armenkas worden onder-
houden. Toen zHg men hem weder als

van ouds dageiyks naar de twyndcrU
wandelen, met zyn boommandje onder
den arm, om werk af te haten en terug
te brengen. HU stierf arm en vergelen
— maar zyn later voltooide lusthof Els-

wout is nog heden een der schoonste
parken van Kcnnemcrland.'

Dit is geschreven In 1878 door F. W. van
Eeden en staat te lezen in zyn boek 'On-
kruid, botanische wandelingen', opnieuw
uitgegeven by Sohuyt en Co. te Haarlem.
Van Eeden vermeldt nog dat hy boven-
staand verhaal gevonden heeft in een
handschrift van P. Langendyk. berus-
tende in het Archief van de provincie

Noord-Holland.

Het landgoed heeft een zeer bewogen
geschiedenis gehad. Mevrouwe De Jongh
Schouwenburg is in het gelukkige bezit

van een grote kollektte dia's, behelsende
heel het verleden van de buitenplaats.

De dia's zyn gemaakt van de talryke
schilderyen en tekeningen, die soms in

musea ver over de grenzen zyn gevonden,
wy bepalen ons tot het terrein zelf.

Landgoed
Elswout wordt op het bestemmingsplan
1970 II van de gemeente Bloemendaal
aangegeven als Landgoed, Buitenplaats

en Natuurgebied, met uitzondering van
de boerdery Elswoutslaan 24, die tot

argrarische gebied met bijzondere be-

stemming gerekend wordt.

De uitvoering is dienovereenkomstig. Als

Kennemer buitenplaats wordt de hand-
having daarvan gekomblneerd met het

behoud van de natuurwetenschappeiyke
waarden en toch tcgeiykertUd opgensteld

voor wandelaars!

Het terrein met een oppervlakte van
ruim 73 ha is tot 1983 niet vry toegan-
keiyk ingevolge byzondere bepalingen.

Men dient zich te voorzien van een dag-
kaart van 50 cent of een jaarkaart van
tien gulden. Elswout is thans ook Staats-
natuuri'oservaat en onder beheer gesteld

van Staatsbosbeheer.

Bosopzichter J. van Boeschoten woont
op het ten-ein en is. Indien zyn tyd het
toelaat, gaarne bereid U nader in te lich-

ten; tel. 023-240360.

terrein. Floristen vinden in het terrein
een ryke bosflora.

Om het geheel gaaf te houden is een
goed beheer nodig. Dat betekent een
regulering van al datgene wat er groei-
en wil. Niet alleen moet er voor gezorgd
worden dat de wandelaar veilig zich op
de paden kan begeven en niet bedi-elgd
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Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

^nffM
wordt door minder valide bomen, ook de
spontane opslag van byvoorbeeld es-

dooiTis moet goed in de hand gehouden
worden. Goed bosbeheer vereist goed
overleg, ook met de betrokken party, de
bomen zelf ! Dat dit beheer in goede han-
den is by de mensen van Staatsbosbe-
heer is alom bekend.

Op het langoed komen een aantal gebou-
wen voor, die het geheel kompleteren. De
foto's getuigen er van. De Dulnluslwcg
aan de westzydo van Elswout is een over-
steekweg van padden. Dit jaar hebben
vrüwilllgers voor een goed 'klaar-over'

gezorgd. U leest daar meer over In het
boekje 'De bruiloft der zeven padden'.
Inlichting liierover op tel. no. 023-25C786.

Bcbomring en beplanting vormen op
Elswout een harmonisch geheel.

foto Van Amcrongen

(Adv. Ingez. Meded.)

BBBB
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

Goed wandelen
Het byzondere van het terrein, zeer goed
te bewandelen door uitstekend onderhou-
den paden, is gelegen in de waterhuis-
houding. Door middel van een eigen

sluis wordt het waterpeil goed in de
hand gehouden. Dit is van grote bete-
kenis, want nu is de hele vegetatie, als-

mede de waterfauna, niet afhankeiyk
van veel of weinig regen, maar konstant.

Om het eenvoudig te zeggen, de planten
'en dieren kunnen op een geiykmatige
konstante bodemstruktum- rekenen, zy
hebben zich dan ook daar geheel naar
gevoegd.

Het gehele gebied wordt beheerst door
hoogopgaand elke- en vooral ook beuke-
bos. Aan de westzyde, dus tegenover Ko-
ningshof, is een uitgebreid eikenhakhout

(Adv. Ingez. Meded.)

Financieel tekort door wegblijven publiek

Motorsport dreigt voor

Zandvoort verloren te saan
ZANDVOORT — Als het bezoekersaantal zondaj;: tegenvalt tijdens

de revanches van Assen, die op het circuit van Zandvoort worden ge-

houden, dan acht de organiserende Stichting Motorsport Zandvoort
het niet ondenkbaar, dat het circuit aan de kust definitief verloren is

voor de motorsport.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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nu bij ons een Vauxhall koopt,
^ kan van gelukspreken. ,„,».

DONDERDAG 10 JULI X

Olnkl.Bl.W.ci.L'x

General Motor;.

Continental Kedcrlüud

General Motors staat er ochtei;

Uw Vauxhall/GM Ranger/Bedford dealer:

VAN LENT -VAUXHALL - BEDFORD
Raadhuisstraat 49-65, HEEMSTEDE. Tel. 023-281 S50*
Heemsteedse Dreof 261, HEEMSTEDE. Tel. 023-281 SBO*
OosteinderwegllO, AALSMEER. Tel. 02977-20990
Kam. Onnesstraat 15, ZANDVOORT. Tel. 02507-5346
Finjndflrmg mooclijk via hot GM ACN.ptnn.

zitsensatie

prijssensaüe
Zitprimeur voor Nederland ;7-

in de bekende Leolux-

kwaliteit!

LEOLUX

Deze
2-3-zitskombinalie

Is leverbaar tn

verschillende

kleuren Toro-leder
voorde meest
vriendelijke

Leolux-prijs 2985;
Ook leverbaar met ekstra hoofd-

steunen.

Een vorstelijke Iweezits en driezits-

kombfnatie in soepel leer en massief
hout.

De uitvoering in warm getint massief
hout, gelcombineerd met prachtig
Toro-leder, geeft het geheel een
voornaam maar toch sportief cachet.

Vooi- elke partikulirr vrij entree. Lekker diclitliU tussen Ifaarlem en Amsterdam
in de hoofdstraat van Z\\ancnburg, met volop parkeerruimte,

miva interieur
dcunenlaan 53 (hoofdstraat) — zwanenburg, telefoon 02907-4590/5909,
dag. geopend 8.30-18 uur - vrljd.avond 19-21 uur - zaterd, 8,30-17 unr.

GROTE KOLLEKTIE LEOLUX MEUBELEN
:^

POSTZEGELS
Verzamelingen en partüen te knop irevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325, Bentveld — post Aerdenhout — tel.

023-244983 (b.g.g, 020-220901 Of 123123). Reeds meer dan 15

Jaai ben ik inkoper voor meerdere zaken, voor particulie-

ren en vuor experts en zoek doorlopend te koop tegen be-
slist goede prezen: Grote en kleine wcrcldcollcctics. lan-
dencollcctics, verzamelingen Nederland en Overzeese Rijks-
delen, goede losse zegels, series cngros en partijen. Geen
object is te groot, er wordt contant betaald. Voor belang-
rijke aanbiedingen kom Ik gaarne by u thuis.

WIJ MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR O

AUëén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

als engels

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp,

Hogewoerd 111. Leiden,

Wie vond dinsdag 8 Juli

BEIGE SCHOENEN?
Telefoon 283793,

Voor het betere

BEHANG EN WITWERK
belt u tel. 02503>6761.

Te huur aangelxjden:
WINKELHUIS MEX
WONING
aan de Binnenweg.

Brieven ouder nr. 573 bur,

van dit blad.

BIJVERDIENSTE
De Volkskrant (ochtendbl.)

kan Z BEZORGERS
plaatsen voor Bennebroek.
Eveneens voor Heemstede.
Goede verdienste, geen
incasso.

Inlichtingen E, Voost,
telefoon 020-197605,

CEORGE VAN WIJK
RUwielspeoiaalbedrUf voor
tour-, sport* en race-
fietsers.

Ie klas reparatie-inr.

RACEFIETSEN:
Gazelle, Locomotief,
Mercier, Peugeot,
De rijwielen worden op
maat en In kleur geleverd.

Overveen, Zandvoorter-
pad 3-5a, tel. 326488.

GEIWEENTE
BLOEMENDAAL

De heer J. H. C. Schopman,
wethouder van sociale zaken
en huisvesting, is wegens
vacantie verhinderd om op
11 en 18 juli a.s. spreekuur

te houden.

ELECTRISCHE WEKKERS
voor huis en op reis

reeds vanaf ƒ 25,—.
JUWELIER SMIT.
Raadhuisstraat 89,
tel. 280267, Heemstede.

H. BEINSBERGEN
VOOR BETER SCHILDER-
EN WITWERK >

Telefoon 262366.

ADTO SPUITEN
BLOEMENDAALSE
SPÜITENRICHTDIG

Kerkplein 5A, tel, 251304,

VOOR ALLE MERKEN
HOORAFPARATEN

Alle soorten batterijen en
snoertjes.

Ook voor Ziekenfonds.

G. JANSSEK
Gedlpl, audiciën.
Binnenweg 92, tel. 286963,
toestel 4.

ECHTE EIKEN
T.V. TAFELS

exclusief b^f

VAN AMERONGEN
vanaf ƒ 169,—
(iedere maat leverbaar)

.

Raadhuisstraat 26, Heem-
stede, tel. 285002.

BRUOKS BREUKVISICBAND
ecu gordel die uw breuk i?e-

beel (In) kan houden.
VraaR Inllcbtlngcn or maak

afspraak. BROOKS, Singel 2S.
tel, 249423, Amsterdam.

automobilisten die op
piifSy hwaliteH en service letten ...

vergelifken éérst onze netto prijzen

MICHELIN
175)C14N ZX

VCüR PEÜGECrröOf

120;

SBBERLIN6
cFiresfone') -|65xl2TiB.

oatocfett-PalsunTÖYDta

60

PNEUMANT
.fljreband" -t45x13N
S1MC.M00O-F1AT128

Ne^b,e||tf

GOODRICH
i46/>10TUB.

Au5+ln7-Mofrisent.

CONTINENTAL
RADIAAL 185XR14C
fcPly VW BESTEL -iwb.

FIRESTONE
jlgS/^oxISTüB.
ve-g^oa forti -ope-l 6»A.

Mo,
80;

OOK ONZE UITLATEN -SCHOKDEMPERS
NETTO PRIJZEN ! INCLUSIEF MONTAOE

DOEH!\BEANEN BAUNCEREN
dekironisch p.wid JJpo

STEENKIST - HAARLEM

KOMPLETE KEUKENS

EN TEGELS
Wegens ruimtegebrek opruiming van tegels tegen
knallers van prijzen zolang de voorraad strekt.

Wij zijn ook tijdens de bouwvakvakantie geopend.

Dagelijks van 8.00 tot 18.00 uur, zaterdags van
10.00 uur tot 17.00 uur.

Kom geheel vrijblijvend kijken in onze showroom.

STEENKIST - HAARLEM
ZIJLWEG 55— HAARLEM —TELEFOON 311774.

AMSTELVEEN: Bovenkerkerweg 97. Tel. 02974-623

WIhÓOFDDORP: Kruisweg 869. Tel. 025Q3-5784

HAARLEM: Papenlorenvest 24. Tel. 023-320791

HAARLEM: Leidsevaart 254-260. Tel. 023-325303

Bij BOLLE

MÉÉR UITVERKOOP
RUIM ACHTDUIZEND METER

Ie KWALITEIT GORDIJNSTOFFEN
IN MEER DAN 180 KLEUREN EN DESSINS

WAARBIJ ZEER FRAAIE VELOURS

VOORDEHELFTVANDEPRMS!
RUIM ZESDUIZEND METER

MEUBEL-BEKLEDINGSSTOFFEN
voor alle soorten en stijlen meubelen
VAN DE ALLERBESTE FABRIEKEN

EVENEENS HALVE PRIJZEN!
COUPONS voor WEGGEEFPRIJZEN
MEER DAN TIENDUIZEND METER

MEUBELFRANJE, AGREMENT, MARABOE, KWASTJES en
BALLETJESBAND, SIERBAND, KOORD enz, v.a, 40 et, per meter
COMMODES, LADEKASTJES, SECRETAIRES, PORSELEIN-
KASTEN, WANDVITRINES, MIMISETS, TELEFOONKASTJES,
WIJNTAFELS, FAUTEUILS, enz. voor sterk VERLAAGDE

PRIJZEN.

ENORME KOOPJES IN:

WOLLEN en KANTEN TAFELKLEDEN,
porseleinen GROEPEN en BEELDJES, fraai KRISTAL,
ZILVER-PLATED, KOPER, TIN, LAMPEN, SPIEGELS,

MINIATUREN en nog véél meer.

KOMT KIJKEN EN OVERTUIGT U

BIJ BOLLE - VRIJ ENTREE - BIJ BOLLE
Zijlstraat 83 bij de Grote Markt, HAARLEM.

De uitverkoop begint 17 juli.

UW WAS
lakens en droogwas,
Tóór 14.00 nnr
gebracht,

IS OEZELFDE

DAG AL KLAAR
en af te balen.

SNELSTOMEN
binnen 1 dag.

CHEMISCH

REINIGEN
binnen enkele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OUD bedrijf met een JONG hart

BLEKEBSVAARTWEG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026.

Openingstijden van 's morgens 8.00 nur tot
's avonds 19.30 nar.

Zaterdag gesloten.

Restaurant La Reine

Kerkstraat' 15, Zandvoort, tel. 02507-2253

vraagt voor direkt:

jong zelfst. werkend kok

hulpkok

Eventueel intern.

GARAGE
UNIE-ZWART b.v.

te ZWANENBURG
Hoofddealer van de

HONDA-CIVIC
heeft in haar showroom alle modellen van

deze prachtige Japanse auto.

Gaarne nodigen wij u uit een proefrit te ma-
ken, met of zonder automatische versnelling,

geheel naar eigen keus.

U bent van harte welkom.

Tevens bieden 'wü aan een keurkoUektie ge-
bruikte automobielen met een schrifteUik
BOVAG GARANTIEBEWIJS en een GRATIS

10.000 KM BEURT

Audi 60 met radio (een juweeltje van
1970) 3.800,—

Alfa Berllna 2000 ivoor wit k. Ieder
radio '72 6.800,—

BMW 520, zilver metallic, blauw pul-
mann stof '73 14.900,—

Daf 55 Wit, 27.000 km, rijdt als nieuw,
•73 5.850,—

Ford Taunus 1600, oranje-rood, van Ie
eigenaar '74 7.950,—

Ford Taunus 1600 XL, bruin metallic
met vinyldak, 4 deurs '72 6.850,—

Ford Taunus 1600 GXL Coupé, groen
metallic, zwart vinyldak '72 , . . . 6.400,-

Ford Taunus 1300 bl. metallic, radio '71 5.250,—

Ford Taunus 1300 metallic groen, ca-
mel kunstleer '72 5.600,—

Ford Escort de Luxe, geel/bruin met
groen geruit pluche '74 9.250,

—

Honda Civic 1200 rood stof interieur,
24.000 km '74 7,950,-

Morls Marina de luxe, groen, kunst-
leder bekl. '73 6.300,—

Opel Kadett de luxe, nw. model, groen
metallic, met radio '74 7,700,—

Opel Kadett donker groen n,v,n.t,o.!
•72 4.600,—

Opel Manta, groen metallic, schuifdak,
zwart vinyl top '72 6900,—

Opel Caravan, nw. model, 3 drs, groen
•73 7,950,-

Opel Rekord, nw. model, brons metal-
lic, radio, als nieuw '73 7,800,—

Peugeot 104 oranje, met radio
('n plaatje) '73 6.600,—

Peugeot 304 ivoor, wit stof bekled.,
schuifdak '72 6.100,—

Simca 1100 beige, 3 drs, 41.000 km,
pracht auto '72 2,500,—

Simca 1000 Spec, groen ('n kans) '70 1.500,—

Toyota Corrolla wit, met radio,
'n schoonheid '73 7,850,-

Toyota Carina's 1600 van '71, '72 en 73,
met radio.

Tot ziens bij:

GARAGE
UNIE-ZWART b.v.

Weerenweg 10-12, Zwanenburg,
op het industrieterrein. Tel, 02907-554S.

Donderdagavond koopavond tot 10.00 uur.
Geen parkeerprobleem, Plaats genoeg.

GLANDORPS
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

t/o D« Vries

Met grote blijdschap geven wij

kennis van 2, ja u leest het goed,
2 nieuwe wijnen !

Zij dragen de namen

Sangria en

notenwijn

Beide zijn te proeven en natuur-

lijk zelf te tappen in

Heer Bommel's Wijnhuys

SANRGIA 3,95
per liter

NOTENWIJN 5,95
per liter

RESTANTEN
(zolang de voorraad strekt)

Julienas (i liter) 1971 nu 6,95

Beaujolais Viii: 1973
flesje nu 4,50
Macon Bianc 1971
flesje nu 3,95
Sylvaner 1971 flesje nu 4,15

Gewurtraminer 1972
flesje nu 4,50

ICjUrstraatSO S&^r&n^d
TE KOOP GEVRAAGD:

hooggelegen weiland
op drooggelegen grond, dat als grasland

ingezaaid kan worden.

Aanbiedingen aan: A, de Regt, Hoofdstraat 159,
Sassenhelm, tel, 02522-11700.

Van Lent-Opei
Heemstede -Aalsmeer

heeft de auto voor

uw vakantie staan!

Ruime aanbieding in occasions:

KADETT - ASCONA - MANTA -

REKORD - COMIVIODORE - met of

zonder trekhaak, alsmede DAF -

VW - SIMCA 1 1 00 - VAUXHALL
VIVA.

BEL 281550 of kom langs

DREEF 261- HEEMSTEDE
Kamerlingh Onnesstraat 15,

Zandvoort, tel. 02507-5346.

Oostelnderweg 110, Aalsmeer,

tel. 02977-20990.



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

zandvoorts.^^
nieuwsblad

^wssr-^o»

Oltgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AaUmeT,
teletoon 02977-25141, 5 lünen.

Abonnementsprys ƒ 16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashulspleir 12, Zandvoort,
teleloon 02507-7166.

Advertentietariel 22 cent per mm.
Aantretkeiyke kontrakttarieven op
Dp aanvrage. Ook kombtuaüetarle-
ren met de overige bladen van R.P.

Bankrelatie: Eabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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KNZHRM en ZRB werden ingeschakeld

Duikers maakten angstige

uren door op de Noordzee

;:^;'l.<.i^;~. ^^-\

lomse duikclub vertelt: 'Tegen de sterke
stroom viel niet te-peddelen. "We werden
steeds verder afgedreven. Gelukkig
za&en we na een tvjdje in de verte een
boot. We zün toen als gekken gaan
zwaaien en gelukkig werden we door de
bemanning va'n.iliet zeiljacht ontdekt
en op sleeptouw,*^genomen. Bij de pier
ging het nog .btjna mis, omdat de tros
brak en we op-,de pier di-eigden om te

slaan, maar ookjdat liep goed af.'

Simon van .dèij"Staay heeft van dit
liachelijk avontuur z(jn lesje geleerd,
want, 20 zegtT-hö; TVc 'zullen voortaan
met twee botien~inoeten, of we moeten
radio aan boörd'hebbcn, want ik moet
er niet aan denken, wat er gebeurd zou
kunnen zUn,''aIs er geen duiker in de
boot was achtergebleven.'

Strand ^as schoon

Jutters

ZANDVOORT. .— ..Onder. 'grote- publieke belangstelling voer-Zoii-'
dagavond óm tien over acht de Zandvoortse reddingboot de ir. Louwcs
uit. Vele kijkers die zich op het strand voor de Rotonde badden ver-
zameld dachten aan een oefentocht, maar de niet leken begrepen,
dat het ditmaal ernstig was, gelet op het ongebruikelijke uur voor
een oefentocht. Om vijf voor acht kwam bij de KNZHRM de melding
binnen, dat een drietal duikers in hun rubberboot op zee werden ver-

mist.

het snelle uitrukken van de redding-
boot was Simon van der Staay. In zijn

strandpaviljoen 'Sandy Hill' wordt het
dienzeeduiken voorbereid. 'Als die duikers

direkt vanuit IJmuiden hadden opge-
beld, had ik de KNZHRM nog kunnen
waarschuwen, maar nu was de boot net
op zoek, toen het drietal per taxi arri-

veerde.'

Onder- grof^é'^-iiublieke' belangstelling
koos de ir.~ Louwes' het ruime sop.

Een kwartier later lag de ir. Louwes
in zee en ging op zoek naar de drie ver-

misten. Na vijftien minuten kon wet-
houder .Telle Attcma vanaf het strand
de redders alweer via de radio terug-
roepen, want hij had zojuist doorge-

kregen dat de vermisten door een zeil-

jacht op sleeptouw genomen en naar
IJmuiden waren gesleept.

Snel
Ondanks het feit, dat de reddingboot
voor niets uitvoer, waren de Zandvoort-
se redders toch tevreden, want zo zei

wethouder Attcma. 'Er zat slechts een
kwartier tussen het tijdstip van mel-
ding en de start van de zoekaktie van
de ir. ouwes. We hebben met deze
'redding' bewezen, dat we er snel bi)

kunnen zijn'.

Een Zandvoorter, die niet zo blü was met

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in hel
waterdicht maken van

woningen en flat

Tel. 02507-S0 86 en 60 91.

„WURF-FRAET"

WUMIIIVI V. d. WIIRFF
U gaot vanaevcnd toch ook vis ete

op ons Gasthoisplain?

Gccii risico
Spijt dat Simon het reddingwezen heeft

ingeschakeld heeft hü overigens niet,

want zo zegt hü: 'Ik kon gewoon geen
risico nemen. De duikers zouden om
zes uur terug zijn. Ik heb toen nog even
gewacht, maar toen ze op zee nergens
te bekennen waren heb ik de Zand-
voortse reddings brigade gewaarschuwd,
die na vergeefse zoekakties de maat-

Italiaan

verdronken
ZANDVOORT — Zaterdagmiddag om-
streeks viJf uur spoelde op het noovdcr-

strand Ier hoogte van het circuit liet

stoffelijk overschot aan van de vijfen-

dertig jarige in Amsterdam woonaclitigc

Italiaan Frausieo Cortini.

Om half vijf werd de Zandvoortse Red-
dings Brigade gealarmeerd door strand-

bezoekers, die de man, die de zwem-
kunst niet machtig was, nabij tent 20

in zee hadden zien gaan. maar niet had-
den zien terugkeren. In samenwerking
met de strandpolitie werd door de ZRB
een zoekaktie op touw gezet. Na een
speuraktie van een hall uur werd de
drenkeling gevonden. Tevergeefs trach-
ten de brigadeleden Ben Blonk en Evert
van Duyn door mond op mond beade-
ming de levensgeesten van het slachtof-

fer op te wekken.
De Italiaan is vermoedelijk door de hoge
golven in zee getrokken.

schappü lieeft ingelicht.'

Vanuit Sandy Hill wordt op de Noord-
zee geregeld gedoken naar een scheeps-
wrak, dat tien mijl uit de kust op de
bodem van de Noordzee ligt. Meestal
vertrekt een ploeg duikers om di'ie uur,
om een uur later op de plaats van be-
stemming te arriveren. Van vier tot vijf

uur wordt dan gedoken en omstreeks
zes uur komt men weer op het noorder-
strand aan.
Zondag echter, kwam de di-ie duikers
tellende ploeg niet terug en terecht
werd Simon van der Staay ongerust on
hü zegt: 'Er \:onden tv;ee dingen ge-
beurd ztin. Of men kon motorpech heb-
ben of de boot kon losgeslagen zUn van
de boel, die de plek markeei-t. In liet

laatste geval zou het er somber hebben
uitgezien voor de drie duikers, want als

je weer boven komt en je ziet alleen

maar water, dan weet Je echt niet welke
kant je op moet zwemmen, want op
tien mUl uit de kust is er echt geen
land meer te bekennen.'

Zonder bi-dudsto'"

Gelukkig was men zo verstandig ge-

weest om een man In ,de boot achter te

laten tijdens de duikpartij, want inder-

daad was de rubberboot Icsgeslagen.

Snel dreef de boot af vanwege de sterke

stroom. Slechts moeizaam slaagde de
man erin de boot terug te krUgen. maar
er was teveel brandstof verbruikt om
nog tei-ug aan land te kunnen komen.
Wat de drie mannen vreesden gebeurde
dan ook. Op de terugreis viel de motor
stil. Er was geen druppel brandstof
meer.
Een der duikers, een lid van de Haar-

ZANDVOORT -^-irOij^Wcr denken, veel
kinderen, dat - degene die he't^ meeste
strandviiil in zün zak vergaard heeft
een prijs wint.' Sevcn-up p.r.-man El-
frink, wiens firma in samenwerking met
.Levi's jutteraktics', op onze nationale
stranden voor de jeugd organiseert had
gelijk, want de circa vijfhonderd kinde-
ren in de leeftijd van zes lot twaalf Jaar
deden al het mogelijke om hun papieren
jutterszak zo vol mogciük te lo-ijgen op
het trajekl rcddingspost Ernst Brok-
meijer-ZRB post Piet Oud.

Maar er viel donderdag niet veel te jut-

ten op het Zandvoortse strand. Om toch
niet met een lege zak bij de vrachtwagen
van publieke werken aan te komen, had-
den vele Juttertjes de gele afvalbakken
op het strand leeggeroofd. Het is natuur-
lijk niet de bedoeling van de jutteraktie,

maar je moet toch improviseren als je in

liet zand niet aan je trekken komt.
De opmerking van enkele strandbezoe-
kers als zouden de .strandpachters een
makkie hebben met hun dagelijkse

schoonmaakbeurt sloeg dan ook nergens
op. want het is aan het avondwerk van
de strandpachters te dankeu, dat het

strand er zo schoon bU ligt.

Schatgraven
Prijzen vielen er overleens voor de kin-

deren wel te verdienen. Aan het eind van
de strooptocht hadden de organisatoren

in een afgebakend strandgedeelte blikjes

seven-up verstopt. Een groene stip op de

onderkant van het blikje betekende een
troostprijs In de vorm van een bal of een
ander presentje, maar was men de ge-

lukkige schatgraver van een met een an-
dere kleur aangetipt blikje, dan beteken-

de dat dat men een hootdprys kon af-

halen.

De eerste vijf prUzen gingen naar: Mi-
chiel Blaauwhof. een fiets; HaiTy van

De jutters zijn halverwege, de zakken
zijn nog leeg.

Wie
wordt

Zandvoorts

mooiste?
ZANDVOORT — De foto's die hierbij

staan afgedrukt is een willekeurige

greep uit de inschrijvingen voor de

miss-Zanüvoort verkiezing, die zater-

dagavond 2 augustus van negen uur

af in sportfondsenbad 'De Duinpan'
wordt gehaalden.
Organisator Dick de Bois is niet onte-

vreden over het aantal insehrijvingen.

'maar; zo zegt hij, 'er kunnen altijd

nog meer meisjes bij. Iedereen kan
meedocJi, ook badgasten van Zand-
voort en incisjes uit de omgeving mtls
zij aan de enige voorwaarde die wij

stellen voldoen. Men moet namelijk
tussen achttien en vijfentwintig jaar

zijn.'

Zij, die nog loillen meedingen naar de
miss Zandvoort titel dienen zich m,et

spoed op te geven bij de derekiie van
sportjojidsenbad 'De Duinpan'. Het
schrijven moet vergezeld gaan van
een recente pasfoto.

Er zijn zaterdag 2 augustus mooie
prijzen te verdienen. Zo heeft Hol-
land-Ierland tours in Oegstgeest een
geheel verzorgde vakantievliegreis voor

twee personen naar Ierland klaarlig-

gen voor Zandvoorts mooiste. Voorts
stelt Gractz Nederland een kleuren
t.v. beschikbaar, terwijl K-tel een set

faji tien l.p.'s met stereoinstallatie

vanuit Amsterdam mee naar 'De
Duinpan' neemt.
'Maar zij, die buiten het prijzenpakket
van vijfduizend gulden vallen, gaan
echt niet met lege handen naar huis.

ledere deelneemster krijgt namelijk
cadeaux ter waarde van tweehonderd
gulden aangeboden.' aldus Dick de
Bois.

Wat de missen voor die presentjes moe-

ten doen is driemaal over een pier

lopen, die bij mooi weer in het buitcii-

golvenbad en bij slecht weer i» het

binnenbad van 'De Duinpan' is ge-

plaatst. De mtssei!. komen op in vrije-

tijds- en avondkleding en in bikini.

Prins carnaval
Rond de verkiezing hebben de organi-

satoren een groots feestprogramma
sameiigesfeid. In de vooravond zal het

oplaten van luchtballonnen niet op
liet Burgemeester van Fenemaplem
plaatsviiiden, maar op het terrein van
'De Duinpan'. Op datzelfde feestelijk

versierde en van bars en snacklcramen
voorziene terrein zullen een combo, de
drive-in show van Tom Collins en
Frans v. d. Beek en prins carnaval
met zijn raad van elf en boerenkapel
'De Kwalletrappers' zorgen voor de
muzikale omlijsting. Het ligt voorts

in de bedoeling dat de komische spnng-
groep 'Icarus' zal optreden.
Kaarten voor het evenement kunnen
worden besteld bij de VVV-kantoren
van Haarlem en Zandvoort, sport-

fondsenbad 'De Duinpan' en Hotel
Keur aan de Zeestraat 49.

De prijs bedraagt zeven gulden en vijf-

tig cent.

{ \PARIAN
, MEUBELEN
I Draióii'Dankstel A
I

zeer fraai uitgevoerd in _

diverse kleuren van 1

voor n.300,-f 695,"

I Hoekbankstellen I

\iT'^'' f 695,-1

Massief eiken

bankstellen

Jv.a. f 1095,- 1

I

Grote sortering ,
bankstellen, salontafels |
etc. in diverse kleuren

I
tegen keitiarde prijzen 1

' 5 Jaar garantie op con-
Istructie en binnenwerk
Service-dienst door ' I
geheel Nederland

I
AMSTERDAM. Boeletaan 12 - ? 1
min vanaf de nieuwe Rai tegen-

Iover de ingang van hel Crest _
hotel.voomeenEsso Molor I
hotel. Geopend van 10 00- |
17 00 uur maandag gesloten
BADHOEVEDORP. Nieiwe |
Meerdiih 17 Koopavond lot

21O0uur J

LANGS Dli VLOEDLIJN

Geen oordeel over iets hebben is

beter dan er een vooroordeel over

te hebben.

Horatius (65-8 v. Chr.)

Bruggen, een tent; Volkert Reinkalt. een

voetbalspel: Lydia Akkerman, een boot

en Inge Lever, een sjoelbak.

herhaling
Op 25 juni is de jutteraktie gestart op

Texel. Vervolgens werden Callantsoog,

Bergen aan Zee. Egmoud aan Zee en

wyk aan Zee aangedaan en r.a Zand-

voort volgen Noordwijk. Katwijk, Sche-

veningen, Hoek van Holland, Oostvoor-

ne en Ouddorp. Het Eurostrand te Val-

kenswoard en de Beekse Bergen in Hil-

varenbeek zijn de enige twee plaatsen,

die niet aan zee liggen, maar wel In het

juttersschema zijn opgenomen.
Op 2 augustus wordt de aktie nog een-

maal op het Zandvoortse strand gehou-

den.

TAXI 2600
GROTE BROCUT 18

Dag en nacbt bereikbaar.

l wSPAARNESTAD .

VerWarmingsservice

• GAS- EV
OUESTOOK-
INSTALLATIES

• ONDERHOUD
• OMBOUW OLIE
OP GAS

Tel. 023-310440*
Friese Varken-

H.W.GOSTER ^
Makelaar o.g. ^^^^^

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT ol WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

centrale verwarming

„TECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Faradi.isweg 4 - Tel. 7147 of 3270.

Franse dansgroep
ZANDVOORT — Op de Orote Krocht
zal dinsdagavond om half negen een op-
treden plaatsvinden van een Franse
dansgroep, die bestaat uit zestien meis-
jes en acht jongens in de leeftijd van
dertien tot zeventien Jaar. Sy die het
optreden zittend willen bijwonen kunnen
voor vijftig cent een stoel huren.

ZANDVOORT — Zaterdagavond vindt
in gebouw 'De Krocht' een optreden
plaats van de Haagse groep Sfinx,

Morgen, vrijdag l« juli gaat op de Bus- i,

weg het lunapark open. Dp kennis duurt
tot 28 juli.

Zondag komt het kiuderclrcus Aklvo op
de Rotonde en woensdag wordt er een
strandffcVst gehouden bü paviljoen no. 8.

11

Ai»

„RISTORANTE ITALIANO PIZZERIA"

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAUUANT

BOinVES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna - Spaghetti - Canneloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Marlo Martliio - Enzo Santoro.

y>

Bezoekt u ook eens Visspcclaliteitenrestaurant

DE MEERPAAL }>

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cuisine B. L. Roosen.

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 _- ZANDVOORT
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LET OP JUISTE ADRES, vanuit Heemstede over de
CRUQUIUS-BKUG rechtsaf en dan direkt na 100 m.
DE EERSTE WEG LINKS bU bord industrieterrein Cru-
quius NAAHT DE KONGRO, Spaarneweg 75. Telefoon
033-288151.

GRANDIOZE UITVERKOOP
IN TAPIJTEN -GORDIJNEN -VITRAGES - COUPONNEN TAPIJT - VILT-NOVILON TEGEN BELACHELIJK
LAGE PRIJZEN.

Alle dagen geopend van 9.00-17.30 uur. Ook zaterdag. Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur.

r TROPISOL®i ^

Het BESTE en GOEDKOOPSTE
doe-het-zelf ZONNESCHERM

^ MET TROPISOL

ZONNESCHERMEN
— de zon in eigen liand

— verfraaiing van uw woning

— bescherming van uw interieur

— geen onderiioud

— gemal(ke!ijl(e montage

— laagste in prijs

NIEUW:
TROPISOL schermen kunnen worden uitgevoerd naast het vrolijke

oranje, in een volkomen nieuw idee, nl. oranje met modern bruine streep

over de breedte van het scherm.

Tevens is hierin een hypermodern streepdessin leverbaar, bestaande
uit de kleuren bruin, wit, geel en zwart.

Prijslijst Tropisol

doe-het-zelf zonnescherm (incl. BTW)
Schermbreedte

100 cm
125 cm
150 cm
175 cm
200 cm

Prijs

ƒ 165,—
ƒ 175,—
ƒ 185,—
ƒ 195,—
ƒ 205,—

Schermbreedte Prijs

225 cm ƒ 225,-

250 cm ƒ 235,-

275 cm ƒ 255,-

300 cm ƒ 265,-

325 cm ƒ 275,-

TROPISOL Doe-Het-Zelf-zonneschermen worden geheel kompleet
geleverd met bevestigingsmateriaal en automatische weerbestendige
bandwikkelaar; zonder meerprijs. Uit voorraad leverbaar.

BOOGAARD - AALSMEER
OPHELIALAAN 162. TELEFOON 02977-24436.

T97D

a
Aufovan lietJaar

1974

2CV
Autovande

Eeuw..?

CITR0ËN^2CV

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg - hoek Leidsevaart-

Westeiijke Randweg
Hoariem- tel. 023 -248221

UEEMSTEDE t BinnenwcE 91. - Tel. 289639
Chinees-Ind. Restaurant en Bax

TAI-HAO
GEEN FILIALEN

Exclusieve Oosterse sfeer
Chinese prima keuken
specialiteiten goede bediening

Ind. Rü'sttafel redelijke prijs.

Wij zijn de gehele week geopend.
(Gerechten kunnen ook worden meegenomen >

.

TE KOOP:

CEBRUIKTE GASOESTOOKTE

LUCHTVERWARMINGS-

UNIT
Boven uitblazend! Netto 38.000 cal.

Functioneert uitstekend. Ideaal voor groot
woonhuis, hal of loods e.d.

Te bevragen en te bezichtigen na 18.00 uur:
02907-3294, Zwanenburg.

"' " -> JBW , *> •, ? DE BLAUWE VAAS
Antiek en curiosa

OVERWIN DIE
DREMPELVREES
Snuffel eens rustig in ons
oergezellig zaakje rond.

Ook voor u is er zeker iets bij.

KLEINE HOÜTWEG 35
TELEFOON 313359

Ook 's avonds en in de

weekends van harte welkom.

@l(©"

^sSr 11 V m .ii).
'

II i»ii 11.11 i—iiii I- I i» !

-—"—

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56. Heemstede.
Telefoon 281328.

INDONESISCH RESTAURANT

//DEWI rr

Kleine Houtstraat 113, Haarlem (vlakbU Kamper-
vest), telefoon ,,023-321842.

*^

' Ter gelegenheid van ons één-jarig bestaan hebben
wfi een speciale

Rijsttafel a la „Dewi"
samengesteld, als dank voor de enorme ivaardering

die wy het afgelopen jaar mochten ontvangen.

Nast Putili. Sajoer Bennlng, Sambal Goreng
boontjes, Sambal Goreng telor. Sambal Goreng
tauge, AJam Roedjak. A.lam Blado. Satee Ajam,

Atjar, Kroepoek, Katjang

Feestprijs ƒ 9,95
• Alleen geldig op vrydag 18-7-'75, zaterdag

19-7-'75 en zondag 20-7-'75.

,RICHE" - ZANDVOORT
SPECIALITEITENBESTAURANT - BAR

Voor al uw recepties en partyen
Badinrichting - Zonneterrassen - Sauna - Solarium

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot
2.00 u. 's nachts. Bar geopend tot 3.00 u. s' nachts.
Boulevard Barnaart 67 - Telefoon: 02507-2553.

Hcstaurant

DE HANEEALK
SMAKELIJK KTEN

Chef kok
R. Datn

de eigenaar

Ezelnsteve
keuken.

BU ons nlt eten.
iets om nooit meer te ver^teni

BOUTPLEIN 32, BAARLGIVI. TEL. 311769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend,

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

IJSSALON -PIZZARIA

'Le Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

Tot straks bij

Stella Maris

Sfrand-

wegl
onder

Rofondeflai

Telefoon

02507-

5544
Zandvoorf

2^ Ti;-
CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaalseweg 35 (naast postkantoor),

Bloemendaal, telefoon 023-267374.

: 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruiloften

en diners.

Alle gerechten kunnen afgedaald worden.
Onze fasten moeten tevreden zQn,

niet i:oed geld terug.

EIG. P. D. WONG.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

$. iL m *,
L/„TONG AH"

• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor tafelreservering 023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Overveen .•

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

Exclusief

Excelent

kxim
RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE

De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas • Petit Fondue • Zalm •

Saté ene.

Voor inlichtingen

over deze rubriek

leunt u bellen

023-289472
of

02507-7166

FesiauFaRfes
Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Francais» Salie aManger „La Reine" - Patisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253
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Trossèl's grandioze OPRUIMING
PLOEGSTOFFEN

COUPONS

per nieter 4,00

VITRAGE VISGRAAT
diverse dessins nu

vanaf 3,50 p. m.
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Heden is na een moedig gedragen lijden van
ons lieengegaan mijn lieve Man, onze zorg-
zame Vader, Behuwdvader en lieve Opa

Jan Paap

op de leeftijd van 69 jaar.

A. PAAP-KOPER
M. J. PAAP
N. E. PAAP-KONING
Jan Maarten en Henk
J C PAAP
S. T. PAAP-HAMELINK
Ellen en Irma

ZANDVOORT, 12 juli 1975.

Burg. Engelbertsstraat 36.

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats-
gevonden.

R. DRENTH, arts

geen praktijk tot4 augustus

Waarnemers:

DR. ZWERVER— DR. FHERINGA —
DR. ANDERSON

DR. JOSHUA BIERERSTICHTING

Boulev. Paulus Loot, Zandvoort.

Vraagt met spoed een

HUISHOUDELIJKE

HULP
full- of part-time en

VAKANTIEHULP
Inl. bij dhr. G. W. Lammers.

Telefoon 02507-4941.

AUG. V. d. MME
Marisstraat 13a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

ERWERKEN ^
(KAGES 4

ALLE
LOODGIETERWERKEN

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 61 - 71 58

Snellere service door
mobilofoon

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats- Koningsstraat 28, Zandvoort

1589 km
naar Barcelona

Vergeet één ding niet voor u gaat.

Kom even bij ons langs om uw banden te

laten controleren.Uw zwaar beladen auto

vraagt om een aangepaste bandenspanning.

Eén slechte band kanuw hele vakantie

verknallen. Zo'n inspectie kost u tien minuten

en geen geld.

Autobedrijf

VERSTEEGE
Pakveldstraat 21, Zandvoort.

Telefoon 2345.

,^ langer veiliger, .—i^=:i) langer zuiniger

FA.LBALLEDUX&ZN.

COMPLETE WONÏNÜINRICUTINÜ

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEDTAPIJT, o.a. Uatema, Desso, K.V.T.,
Ploegtapijt enz.

DIVINBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-

ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —
BIEZEN MATTEN.

Linoleums Krommenie — VUtzeil —
Balatred — Tapiflex — Ueugafelt tegels.

Alles voor n\f woning !

Luxaflex jalouzieën — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3159-4U15

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN. GASFÜRNUIZEN.

DeskundiR advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA FABER BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scliclpenplein. Tel ."iOfiS. 3812, 2518.

PRAAT NIET ZOVEEL ! !

zeg het met bloemen,
en 'n plantje wil er onk
nel in !

Blocmenliuis

„V. d. MEY"
J. BLUYS
Ilaltcstraat 65 - Zandvoort

Kent u onze klimstokkcn?

TRèS ARTISTIQUE.

Uc specialist in al uw bloemwerken.

'adiator
iroenestein

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

EEN BLOEMETJE OP TAFEL STAAT ZO

LEUK EN FLEURIG

BLOEMEN-
MAGAZIJN //ERICA i¥

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

00
De meeste mensen kiinnen de waarde van een
nimuut alleen begnrjjpen als ze een trein motten

halen. G. B. Shaw. (1856-1950).

Maar met een uurwerk van

HORLOGERIE

0. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

by de Kostverlorenstraat.

bestelt u ten volle de waarde van elke minuut, om-
dal u er ten volle van op aan kunt. Met zulk een

uurw'crk kunt u geen trein missen, want hel is

preoislc-tyd.

Komt u maar eens kijken in zijn showroom.
't Is een belevenisi Eigen reparatie-afdeling met

eleotronisohe apparatuur.

STENCILWERK

J. SMTSMA
van Lennepweg 75

ADLEB, ANKER, BEBNINA, JAGHA,
MEISTER, NECCHI EN TOYOTA NAAIAIA-

CHINES met naast de fabrieksgarantie en de

Stema-polis 3 jaar gratis onberperke service

en onderricht bij u thuis.

JanGeylvoetJr.

DOELSTRAAT 35, HAARLEM. TEL. 023-3IIT12.

Inruil en financiering m.ogelijk.

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bnreau

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kaxnerllngh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Gedipl. Install. - Erk. A.C.1. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

^™^ DEKAASHOEK
Met een goed stuk kaas
Bent u iedereen de baas
Loop daarom eens gezellig de Kaashoek in

Want daar is echt wel wat bij naar uw zin

500 gram JONGE KAAS 5,50 Ook geven wij onze BOTER nog
enn ritvi^e #* ap m tui steeds voor 1,79 250 gram
500 gram PITTIGE KAAS 4,?0

Heerlijke BOEREBOTER voor 3.99 500 gr.

10 EIEREN 1,25 Let op onze ruime sortering buiten-
landse kaas.

HALTESTRAAT 38 - TELEFOON 5000
TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

VOOK VW PBIVé.
VERENIGINGS- EN
HANDBLSDRUKWEKK
Drukkerij F. M. t. Dennen
Scbootstraat - Telef. 25 BJ

KONTAKTLENZEN

Teclin.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Voor een onbezorgde Tacantie zijn er:

,,CAMPING-GAr'
KOOKTOESTELLEN

LAMPEN EN
WARMTESTRALERS

J.H. VERMEIJSB.V.
v/h kort's.IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort, telefoon 5204.

Ook voor u heeft Kontoktlens-
insiituut Looman passende
lenzen in voorraad zowel de
conventionele harde als de
comfortabele zachte lenzen

Vraag gratis inlichtingen en
folder of maak direkt uw af-

spraak. Gratis proefperiode

LOOMAN
Haltestrsat 5, Zandvoort,

02507-2174

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn

Azalralaan It, Beemstede
Telefoon 02Ü.2862 74

SPECIAAL
PIANO TBANSPOBT

't (kioder) WINKELTJE
beeft tyne kleren voor

kleuters, peuters, teeners

en tTote mensen met
kleine msatjea.

Buorewec 1-3, tel. 65H0.

zijstraat v. d. Kerkstraat

Enorme sortering

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rcolitstreeks van fabriek
met garantie. Bijzonder
lage prijzen.

Martex Holland B.V.
Koudenhorn 32, Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, Haarlem
Telefoon (023 > 316092.

TANDTECHNIKER

A. RITMAN
Reinwandtstraat 20, Zandvoort. Tel. 4365.

Afwezig tot 5 augustus

Plfiaits WÊHW

^dTcrtentie
in dit blad
Succes Terzekcrd

V..

B«l 02977'-25141 voor nadere inlichtingen.

Naast onze gerenommeerde
nroonvitrjnes worden ook
eiken hoekkasten voor u op
maat gemaakt by Wete-
rinss wandvitrines.

Jan van Vuurenstraat 3.

Nunspeet.
Bet booetepnnt van nvi

bruiloft Is een gedicht van
FIGARO, onvergetelük als

uw trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspeet,

UIV GORDIJNEN MAKEN?
Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Kroclit 30-32.

•T INTERIEUR.
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

METSELAAR
heeft nog tyd voor

ONDERHOUD EN
REPARATIE,

Telefoon 02507-6812.

TINATIEK

Olielampen-Curiosa

Letterkralen

Esclier Posters

Vry entree

Gastliulsplein

t.o. Bakker v. d. Werll

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Eig, mevr. E. v. Zandvoort-

Ecltink.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartlkelen - Stabo-

banen.
Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
BUderdiJkstr. 5. Tel. 3796.

Groot en klein vinden

VAN DEK WERFF'8
brood FIJN !

Gasttiuispleln 3. Tel. 2129

ZANDVOOKTSE
UITVAARTVERENIGING
Begrafenis - Crematie

1'ransport

Keesomstraat 61. Tel. 53S
Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

G. KOL
Scbuitengat flat 7. Tel. 32i:

ALLE VERZEKERINGEN
Auto - Brand - Leven

CHIUSTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Plemingstr. 146, tel. 5185.

Medisch gedipl. pedicure
van het Ellsabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huls.

BU geen gelioor bellen na
19.00 uur.

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

Gevraagd:
' HUISH. HULP

voor de ochtenduren.
Telefoon 4358.

Te koop aangeboden:

I

STRANDPAVILJOEN
Br. onder. nr. 500 bur.

j
van dit blad.

Per één augustus gevraagd
ETAGE OF FLAT
Hoge liuur geen bezw.

Brieven onder nr. 579 bur.
van dit blad.

Vour de eerstvolgende

VEILING
kunnen riageltJks weer nette

goederen worden Ingehraclit

of afgehnalrt.

Sousterrain De Witte Kwaan
Dorpsplein 2 - l'el 2164 ui

3713. Prlve na 6 uur (iüiB.

Veillngdlrektie

Fa. VVaterdrinker

Auto- en huissleutel!

wy maken uw reserve-
sleutel terwiil u wacht.

SLEUTELSERVICE,
Versteege b.v. Haltestr. 18.

tol. 02507-4499.

LAMPENOLIE
in 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOtFWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

Krijgt U gasten?
Geen bezwaar!

WIJ VERHUREN:
bedden, ledikanten, dekens.
tafels, stoelen, glaswerk,

porcelein enz voor elke

gelegenlieid.'

Ook verhuur van leuke en
praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2 - l-BL. 2164
of 3713. Privé na 6 uur 6658.

HULP GEVRAAGD
voor één oclitend jf mid-
dag per week.

Telefoon 6655.

DéPOSITAlRE MARBERT
Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

A.s. echtpaar zoekt

GEMEUBILEERDE
WOONRUIMTE
vanaf half september
voor pl.ra. 4 maanden.
Event. ongemeubileerd.

Telefoon 4317.

Particulier vraagt

HUIS TE KOOP
Ca. ƒ 125.000,—.

Zonder makelaar.

Br. ond. nr. 567 bur.
van dit blad.

WERKSTER GEVRAAGD
een ochtend per week in
een flat.

Keesomstraat 35, Zand-
voort, tel. 02507-5858, na
zes uur mevr. Kleijn.

BESTELWAGEN VERHUUR
TOT 1,5 TON

OOK HANOMAG VRACHTWAGEN
F45, 18 m3

OOK LUXE AUTO'S
BORG ƒ 50,~

Autoverliuur SLOOTHAAK
Koen van Oosterwijklaan 6a bij de Amster-
damseweg, Amstelveen. Tel. 020-432500/431220.
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HONDESOEP ETEN
BIJ DE INDIANEN
ZANDVOORT — Voor de een betekent vakantie veertien dagen lek-

ker luieren op een van de zonovergoten stranden in het zuiden. De
ander zoekt de stilte op van de Drentse hei en de meest avontuurlijken

onder ons boeken voor een safariereis in het verre Afrika. Clasina

Boers-Koper doet het echter op haar geheel eigen manier. Zij is niet

alleen de enige Zandvoortse, maar waarschijnlijk tevens onze enige

landgenote, die haar vakantie doorbrengt bij de indianen. Verleden

jaar is zij tenminste niet een Nederlandse in het Amerikaanse india-

nenreservaat 'Pine Bridge' tegengekomen.
Zaterdag reist Clasina voor de tweede maal naar het indianenreser-

vaat, dat een gebied omvat zo groot als Nederland en waarin twintig-

duizend Indianen leven. Helemaal als vakantie beschouwt de onder-

nemende Zandvoortse vrouw haar reis niet. 'Het is meer een kombi-

natie van arme mensen helpen en vakantie vieren,' zegt ze.

In de zitkamer van de bovenwoning aan
de Van Alphenstraat no. 15 van het ge-

zin Boers (man, vrouw en zoon) wordt
de voorliefde van de vrouw des huizes

voor het Indianenvolk duidelUk zicht-

baar. Overal aan de muur foto's van
roodhulden. Boven de schoorsteenman-
tel hangen 'indian made' kettingen, een

strJOdbyi, een adelaarsveer en een vre-

despijp. Voorwerpen, die Clasina vorig

jaar na vier weken reservaat mee naar
Zandvoort mocht nemen. Dit jaar bluft

de blanke vrouw zes weken bü haar In-

diaanse vrienden en met name biJ Pe-
ter Catches, de medicijnman van de Sl-

oux-stam.

Hondesoep
In tegenstelling tot vele indianen is Cla-

sina niet beva-eesd voor de medicijnman.
Ze wordt alleen wat huiverig als zij

denkt aan zijn woorden van verleden

jaar: 'Je loopt als een Indiaan, je praat

als een Indiaan en je eet als een indiaan

op dat ene gerecht na: DE HOÏTOE-
SOEP.
'Verleden jaar at Ik alles wat de pot

schafte, maar die bruinachtige soep

moest ik niet. Later bleek het hondesoep
te zijn en toen ik dat hoorde had ik geen
spüt dat ik de soep geweigerd had. Het
zat er echter dik in, dat Ik er dit jaar

aan zal moeten geloven, want een wei-
gering vatten de indianen op als een be-
lediging.

Veel hondevlees zal Clasina overigens
niet hoeven te nuttigen, want het vlees

is een delikatesse voor de indianen en
daarom worden honden alleen geslacht

bij ceremonies.

Wounded Knee
Clasina Boers werd voor twee jaar ge-
leden voor het eerst met het lot van de
indianen gekonfronteerd via de televisie.

CUisina BOers-Koper voor haar mei
indianen-attributen volgehangen schouw.

Ze zag hoe Wounded Knee in de maan-
den maart en april bezet werd door de

American Indian Movement. Tijdens de

uitzending werd de naam Russell Means,

een van de leiders van de indianen ge-

noemd en Clasina besloot hem te schrij-

ven, omdat ze vond, dat de Indianen

groot onreclit werd aangedaan.

Ze wilde Indien mogelijk helpen en post-

te een biief met het onvolledige adres

Russell Means, Wounded Knee. Wat er

dik in zat gebeurde. Twee maanden la-

ter kwam dezelfde brief in Zandvoort

terug. Ten eerste was Wounded Knee,
toen de brief aankwam niet meer be-

zet door de Indianen en ten tweede zat

Russell Means in de gevangenis.

Clasina gaf echter niet op. Als Russell

Means niet te bereiken was zou ze het

wel op een andere manier proberen.

Bij de kapper
In de maand juli van hetzelfde jaar

las zij onder de droogkap van kapper

Kerkman in de Haltestraat een artikel

in de Revue over de indianen van het

Pine Bridge reservaat. Bij het artikel

stonden foto's afgedrukt van de medi-
cijnman Peter Catches en Clasina be-

sloot hem te schrijven. Dit maal kwam
de brief wel aan en een jaar van kor-

respondentie met de medicijnman volgde.

Clasina stuurde vanuit Zandvoort gere-

geld kleding en voedsel naar de afstam-
melingen van de oorspronkelijke bewo-
ners van Amerika, tot zij in 1974 besloot

zelf eens een kijkje te gaan nemen in

het Indianenreservaat. 'Mensen hier, die

van mijn plannen wisten waarschuwden
me voor de indianen. Voor je het weet
ben Je gescalpeerd, zei men dan, maar
bang was Ik niet. Ik had natuurlijk wel
gesoiireven, dat ik zou komen, maar had
liet net zo goed niet hoeven doen, want
toen ik na een uur vliegen vanuit Den-
ver in een sportvliegtuigje arriveerde

stond daar niemand om me te begroe-

ten. Ik had zelfs moeite om het reser-

vaat te betreden. Er waren nog enkele

blanken, maar die kwamen er niet In.

ZRB redde
kollega's

ZANDVOORT — De Zandvoortse
Reddings Brigade heejt drukke da-

gen achter de rug. Helaas kon in een
geval een drenkeling zaterdag niet

«inrrfcn gered.

Maandag verrichtten brigadeleden
een zeer bijzondere en ongebruikelij-

ke redding, toen men om halt vier

vier kollega's van de Bloemendaalse
Reddings Brigade uit zee oppikte.
De redders van de zusterbrigade dre-
ven Zonder benzine In hun boot op
de Noordzee hulpeloos rond. De boot
werd door de ZRB naar de reddings-
post in Bloemendaal gebracht.
Door de krachtige oost-zuidoosten
wind moest de ZRB maandag dik-
wijls in aktie komen om baders die
op luchtbedden en in rubberbootjes
naar zee afdreven en niet meer op

eigen kraclit konden terugkeren op
het veilige strand te brengen.
Na zondagmorgen assistentie te lieb-

ben verleend biJ zeilwedstrijden door
de Zandvoortse Zeilvereniging werd
om 19.15 uur alarm geslagen door
strandpachter Simon van der Staay,

die zich ongerust maakte over het
lange wegblijven van een drietal dui-

kers, di eom zes uur terug hadden
moeten zijn. Met twee brandiiigsbo-

ten werd aan een zoekaktle begon-
nen, die de boten van de ZRB tot bü
de vaargeul brachten. Bij dJ vaar-
geul aangekomen kwam het bericht

door, dat de duikers veilig in hun
rubberboot in IJmuiden waren aan-
gekomen. Een zeiljacht had het
bootje op sleeptouw genomen. Om
half tien waren de brigadeboten weer
terug op het strand.

Gelukkig had ik de brieven van mijn
indiaanse vrienden meegenomen. Ik werd
toegelaten, maar daar stond ik, moeder-
ziel alleen in een Indianenreservaat zo
groot als Nederland. Van de zenuwen
kon ik niet praten.'

Spugbakjes
Dat Clasina uiteindelijk toch by Peter
Catches terecht is gekomen, dankt zy'

aan de welwillendheid van een indiaan.
Na een lange autorit ('het viel miJ op,
dat alle auto's van de Indianen voor-
zien zijn van spugbakjes') werd de
Zandvoortse vrouw afgezet bü het piep-
kleine huisje van de medicijnman. Een
paar honderd meter verder stond het
stenen huis waarin zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen woonden. Een medi-
cijnman leeft nu eenmaal niet onder
één dak met ztjn vrouw.

Jaloers
In het begin stond men raü wel vreemd
aan te kijken. Een vrouw in het huls-
je van de medicijnman en dan nog wel
een blanke vrouw uit een ver land. An-
dere medicijnmannen waren jaloers op
Peter en er was er zelfs één b(j, die in
die vier weken geen woord met me ge-
sproken heeft, zo jaloers was hij.'

De bejaarde medicijnman vond het alle-
maal prachtig, vooral toen een van zijn
•kollega's' Clasina een week te leen
vroeg.

Veel comfort was er niet in het huisje
van de medicijnman. Er was elektriciteit,
maar daar hield het ook mee op. Als
een kind zo blij, was de gastheer met de
radio, die Clasina voor hem meenam.
Zaterdag neemt Clasina een cassette-
recorder mee voor de twee zoons van
Peter. Wat ziJ nu ook meeneemt naar
de andere kant van de oceaan is enige
kennis omtrent de zeden en gewoonten
van de indianen.
Zo zal Clasina Boers-Koper het de ko-
mende zes weken niet meer in haar
hoofd halen om de haren in haar bor-
stel naar buiten te cooien. Van de me-
dicijnman weet ze, dat the ireat spirit
dit niet zou iVaarderen en de terugreis
van Pine Bridge naar Zandvoort kon
wel eens een hachelijk avontuur wor-
den zonder de zeiren van the great spi-
rit.

Ook zal Clasina de aardappel in zijn
volle glorie opeten want zo zegt de in-
diaan: Alles wat de aarde aan voedsel
levert, dat eet je op, je gooit er niets
van weg.
Na vier weken de gast te zijn geweest
van Peter Catches is de Zandvoortse

Openlucht

vismaaltijd
ZANDVOORT/HEEMSTEDE — Donder-
dag, 17 juli zal de jaarlijkse traditionele

openluchtvlsmaaltyd weer plaats vinden
op het Gasthuisplein, georganiseerd door
de evenementen kommissie van de Zand-
voortse V.V.V.
voor een bedrag van ƒ7,50 krijgt men
vers gebakken warme vis met remoula-
desaus, gemengde sla, stokbrood en een
glas wiJn, bier of frisdrank.

De Zandvoortse kapel 'De Kwalletrap-
pfers' verleent muzikale medewerking,
terwijl de Zandvoortse folklorevereniging
'De Wurf de feestelijke aankleding van
het plein voor haar rekening heeft ge-
nomen, spijzen en dranken zal seiTcren
en volksdansen zal uitvoeren.
Kaarten voor deelname zijn verkrijgbaar
aan het V.V.V.-kantoor op het Raad-
huisplein of bil de ingang van het af-
gezette deel van het Gasthuisplein.
Dit ouderwetse Zandvoortse gebeuren
trekt ieder jaar meer belangstelling, óók
van de badgasten. De organisatoren ho-
pen, dat dit ook dit jaar het geval zal
zijn.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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WOONMARKT
UIMT OP!

B.V. TAPIJTEN - BANKSTELLEN - WANDKASTEN -

SALONTAFELS -GANG- EN HALKASTJES -
MIMISETS - BUREAUS -BEDBANKEN

-

STOELEN - TAFELS ~ T.V.-KASTEN -
FAUTEUILS ~ STAPELBEDDEN, JA ZELFS
GORDIJNSTOFFEN EN TAFELKLEDEN!!

EN NATUURLIJK ALLE SOORTEN EN MATEN
COUPONS OVERGORDIJNSTOFFEN EN TAPIJTEN.

Alles voor spotprijzen!

woonmarkt"
Koudenhorn 40-42, bij de Catharijnenbrug, Haarlem (buslijn 77). Telefoon 023-322125.

Ruime parkeergelegenheid.

Wie nu bij ons een Vauxholl h
,,„ kan van gelukspreken.

18waande"'^ Njvctoi "^^^^^.^i.Oex'ff"i„\ds\oort Reden.«" 949OO ''^^.ft^ge

DONDERDAi

Vauxhall kooptj
ksoreken.

DONDERDAG 17 JULI 1975

ninlABT.W.cnex.
General Motois

Contincntol Ncderlotid

5
>

NMwSSlMtWKhlM
Uw Vauxhall/GM Ranger/Bedford desier:

VAN LENT -VAUXHALL
Raadhuisstraat 49-65. HEEMSTEDE. Tel. 023-281550'
Heemsteedse Dreef 261, HEEMSTEDE. Tel. 023-281550'
Oosteinderweg 110, AALSMEER. Tel. 02977-20990
Kam. Onnesstraat 1 5, 2ANDV00BT. Tal. 02507-5346
FintncIfltiRO rfiosaliA vi« h4l GM ACN.pUn

BEDFORD

Elke werkdag \an
half negen tot half eon
en van half twee lot

hall 263 geooend.
Nu bovendien ooic

vrijdagavond vaa
19 00-21 CO uur.

En zaterdag s van
10 00-12 00 uur.

U benl vjelKom,

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's • liereniiuizen

middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & sdriJdis D.v
De Ridder 5 Stnibis B V Oir J M ? ftibis makelaar en taxateur
onroprende goederen, Adr. Pnuv/'sÉn 29 te Heemstede Telefoon 023-288550*

IJzerhandel ZWAGER b»v.

Hoofdweg 726. Hoofddorp.
Hogewoerd 111, Leiden.

f

I
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AANBIEDINGEN GELDIG TOT
15 AUGUSTUS A.S.

ATAG GASFORNUIS 5800 B
(met gratis afzuigkap t.w.v. 385,—

)

ZANUSSI WASAUTOMAAT COQ
\rtii 798,— voor VVÏI

DORDRECHT KOOKPLAAT (4-pits) i CQ
vuti 180,— voor Ivw

IGNIS 140 LITER KOELKAST OfiQ
vaii i'iii.— voor fcW

MIELES200SCHOONZUIGER aqa
van 37:{.— voor fc5?5f

ZANUSSI DIEPVRIESKIST (200 LITER) CMO
\M\ 798,— voor wIrO

PyjIELE AFWASAUTOMAAT ISOS
V.II1 17.54,— voor I WwW

C DULK éc Zn.
SHOWROOAI; BORNEOSTR.'VAT 23, HEEMSTEDE. TEL. 289003,

,*";!

OprasÈmingbaby-eii

kinderk!edingmet

20M 50% korting

BOXEN div. kleuren Kibofa 69,— en 89,—

Verder BADJES, BOXKLEDEN, TUIMEL-

BEKERS, FLESSEN, EMMERS. Werkelijk

alle babyverzorgingsartikelen tegen

WEGGEEFPRIJZEN.

TEDDY PIKé LUIERS 6 st. voor 18,—

Alleen bij de boetiek met de
Cash en Carry prijzen natuurlijk bij

MARGA'S BOETIEK
Ged. Oude Gracht 95, Haarlem,

zitsensatk

in iQerwordt
Itnjssensatie.
Zitprimeur voor Nederland;?,

in de bekende Leolux-

kwalltelt!

Deze
2-3-2itsl<onibinatie

IS leverbaar in

verschillende

Kleuren Toro-ieder
voor de meesl
vriendelijke

Leolux-pnjs 2985r
Ook leverbasr mei ekstra hoofd-

steunen.

Een vorstelijke tv^reezits en driezits-

kombinatle in soepel leer en massief
houl.

De uitvoering in vi'arm getint massief
hout, gekombineerd met prachtig
Toro-leder, geeft het geheel een
voornaam maar toch sportief cachet.

Voor elke partikulicr vrij entree. Lekker dichtkij tossen Raarlem en Amsterdam
In de hoofdstraat van Zwanenburg, met volop parkeernumte,

miva interieur
dennenlaan 93 (hoofdstraat) — zwanentoarc telefoon 0290;-4590/59M,
das. geopend 8.30-18 uur - vtUd.avond W-2X uur . zaterd. S.3(l-17 uur.

GROTE KOLLEKTIE LEOLUX MEUBELEN

STEENKIST - HAARLEM

KOMPLETE KEUKENS

EN TEGELS
Wegens ruimtegebrek opruiming van tegels tegen
knallers van prijzen zolang de voorraad strekt.

Wij zijn ook tijdens de bouwvakval<antie geopend.

Dagelijks van 8.00 tot 18,00 uur, zaterdags van
10.00 uurtot 17,00 uur.

Kom geheel vrijblijvend kijken in onze showroom.

STEENKIST - HAARLEM
ZIJLWEG 55— HAARLEM— TELEFOON 31 1774.

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!
Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT D80R ONS GRATIS EN VAKKUNDIGGELEGD.
Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL IMACJAZI.IN. Bcnnebroehertlijk 205b, Cruquius, Haarlemmermeer,

telefoon 023-283437. Let op .luiste adres, NIET afslag Cruquius-Industrieterrein,
maar voorbU Signode, Ie nieuwe weg lir.ks, de middenlouds. Groot parkeerterrein,

's Maandags gesloten Vrijdag koopavond van 7-9 uur.

Haarlem
Kleine Houtweg U,
telefoon 023-313140.

's iviaandags gesloten.

Haarlem
Tesselschadeplein 8,

telefoon 023-375674.
's Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 181,
telefoon 02350-lSlSO.

's Maandags gfesloten.

UITVERKOOP
KOELKASTEN, IGNIS COMBI,

225 liter, van 849,— Toor . .

EBBES WASAUTOMAAT
van 949,— voor .\ . . . ,

549,-

749,-

STOFZUIGERS

EXCELSIOR 8010 van 275,— voor ZZSfy"

EXCELSIOR 8020 van 310,— voor &VVy'

EXCELSIOR 8150 van 359,— voor 298,-

MIGNON SLEDESTOFZXJIGER ^gkgk
600 W. motor, met metalen zuig- |39
buis. 1 jaar garantie. Nu ... . '"')

ELEKTRO JANSSEN
BINNENWEG 116. TELEFOON 281856.

AÜTO-TAX NIEUWKOOP
Ford Taunus 1300 combi 1973 7950,— of 2C(,— p.m.
Citroen GS club 'J2 3950,— of 140,— p m.
Simca Kalley 1971 2450,- ot 100,— p.m.
Opel Commandore 4ES0,— ot 155,— pjn.
Ford Caprl 1300 3950,— ot 140,— p.m.
Ford Caprl 1700 GT 3950,— ot 140,— p.m.
Ford Caprl 1700 GT 4950,— ot 1S«,— pjn,
.Mercedes 220 D 1971-1972 8950,- of 290,— p.m.
Mercedes 220 D 1971-1912 9450,— ot 290,— p.m.
V.W. Variant 1970 1950,- ot 80,— p.m.
Ford Escort GT 1970 2950,— of 110^— p.m,
Datsun leOO 4 drs. 19T1-1912 395S,— of 140,— pjn,
B.M.\V. 1602 1973 8950,— Ot 196,- pjn.
Renault 16 1971 3250,— of 120r- p.m,
Opel Kadett 1450,— ot 70,— p.m.
Renault 6 1970 •1971 2950,— ot 110,— p,m,
B.M.W, 3500 type 1972 7950,— Ot 260,— p.m.
Alfa Romeo 17S0 GTV 5450,- of l'O,— p.m.
Ford Escort 400 bestel 1973 2950,— ot 125,- p.m,
Peuccot 204 Break diesel 4950,— of 150,— p.m.
V.W. Variant autom. '71 3950,— of 140,— p.m.
Datsun Chcrty 1972 5450,— of 170,— p,m.
B.M.K', 2800 autom, '70 4450,- of 140,— p,m.
Austin Gllder 1972 3450,— of 110,— p.m.
Opel Rekord 1700 type 1974 7950,— of 260,— p.m.
Eend 1971 1S30,— of «5,— p.m.
Opel Rekord 1967 1630,— of C5,— p.m.
Ford 1600 1. Comm 8950,— of 195,— p.m.
Audi lOO LS 1970 2950,— Ot 110,— p.m.
Renault 4, 1971 2950,— of 11»,— PJn,
Renault 6 TL, 1972 395»,— of U«,~ p.m.
Austin Se»en. groen 16S0,— of 70,— p.m.
Taonus 1300 Coupé 1971 4950.— of «•,— p.m.
Ford Caprt XL rood 1971-19:2 5950,- of 17*,— p.m.
Peugeot 204 1970 2230,- of 85,— p.m.
V.W. bus 1971 3950,— of 143,— p.m.
Audi 60 1971 2930,— of 120,— P m.
Renault 15TL 1973>'1974, met radio 8650,— of 195,— p.m.
Opel Rekord 1970 2950,- of 110,— p.m.
AusUn Mini, 1969-1970 2230,— Of 90,— p.m.
Vanxhall Victor. 1971 2950,— of 11»,— p.m.
Opel Asrona 4-d 1971-1972 4930,— of 1S3,— p.m.
Alfa Romeo Berlina 3950,— of 125,-- p.m.
Peugeot 504, 1971 4650,— of 15»,— p.m.
V.W. t3«», oranjt 3350,— of 18»,— p.m.
Taunus 1600 GT coupé 5950,— of 160,— p.m,
Blmca 1100, 1970 2950,— of 110,— p.m.
Mini 100», 1970-1971 2950,— of 11»,— p.m.
Ford Transit, 9 pers, 4950,— of 155,— p m.
De Tomaso Pantera GTS, 1973 21.50»,-
Flat 128. 1973 ^ ?.*'••- »/,•*••- P"-
Flat 128, 4-dean, 1971 3450,— of 13»,— p.m.
V.W. 1600 1972 39S»,— of 145,— p.m.
Simca ItOO Spec, 1972 3450,— of 13»,— p.m.
Renault 6 TL 3950,— of USr- PJ».
Simca ,100, 1971 2950,— of 11»,— p.m.
Vanxball Viva, 197» 1950,— of «5,— p.m.
Mercedes 450 SL Amerikaanse uitT. t. 1974

Peugeot 504 t. 1972 5950,— of 160,— pjn.
Peugeot 404 1S71 staUoncar 395»r- of 12»,— p.m,
Peugeot 404 1971 3650,— Of 115,— p.m.
Peugeot 304 1871 3950,— of 120,— p.ra

Simca 1100 OL8 t. 1972 395»,— of 12»,— p.m,
CtttOKn 2 CT 4 1911-1972 285»,— of SO,— !«•».

Renaalt R4 llclitblaaw 1972 395»,— of 12»,— p.m.
2 I Renault R4 groen 1970-1971 2950,— of 1»0,— p.m.
Flat 128 geel 1972 395»,— of 12»,— p.m.
Escort co4bl 1972 365»,— of IIS,— p.U.
Escort wit spec. wielen 1972 495»,— ot 14»,— p.m.
Escort 1971, wit. 295»,— of J»»,— p.m.
Renault 12 Combi 1973 5950,— of 190,— p,m,
Peugeot 204 •71-'72 395»,— of 14»,— p.m.
jacDuar XJ S de Luxe 2,8 '71 6950,— Of 250,— p.m,
Renault 12 2950,— of 110,— p.m,
Opel Manta met radio '71-'72 5950,— of 190,— p,m.
Plat 125 Spec. >71-'72 2950,— of 110,— p.in.

BMW 2500 1971 5950,— of 19»,— p.m.
TOTOU CoroUa 120» 1971 3950,-,. «f 12»,— p.m.
Fiat 127 1972 geel 423»,— of 125,— p.m.
Fiat 127 1972 ge»l 445»,- of 13»,»- pjn.
ntt 127 1972, bUnW 395»,>- of 11»,— p.p.
Fiat 124 Spidtr Cabriolet 195»,— of 7S,— p.pi.

Ford Oranada Coupt WZ eSS»,— «t 11S«— pjB.
Ford Oranada Conp« vtasrl top 19?e «95»^ or ITSr- V»-
Capri ITO» OT mo 395»,— of 12»r- P.IB.
Capri 13»0 GXL 19TI 495»r- of 14»,— p.m.
CapH 1S»0 XL 197» 3«5»,— of 12»,— |tJB.

Caprl 13»» GXLR geel 197» 463*,— of 13Sy— .§.
Ford 13»« L blue mctaUlo 1971 395»,— «r 12»,— p.m.
Ford 130» 1971, bmla, «650>— of 13»/*- p.m.
BüBca Ralley. 1971 295»,..- of 1»»,— pA.
M.O. ITD 1949 orlgln«lè itaat 995»,— of 2»»,— •,m.
Flat 85» 1972 293»,— Of t0»r- pm.
Ford Cortina Estaté 1971 263»,— Of 9»r- p.m.
Ford Taanno 12 M »70 ZSS»,— «t 9»,-.^ PA.

RUIME FINANCIERING MOGELIJKl

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop
Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS



ZATERDAG FINALES NA 270 WEDSTRIJDEN OP „DE GLEE'^

B/C'toernooi sterk bezet
ZANDVOORT — Zondag is op het aan de Kennemerweg schitterend

in de duinen gelegen park 'De Glee' het open B en C tennistoernooi

van start gegaan. Als zaterdag van tien uur af de negen finale

numers worden afgewerkt zullen in totaal tweehonderdzeventig par-

tijen gespeeld zijn in het heren- en dames enkelspel, het heren- en

damesdubbel en het gemengd dubbel.

'We zijn in de vijftien jaren, dat we toernooien organiseren nog niet

zo sterk bezet geweest,' zegt de vice voorzitter van de organiserende

Tennisclub Zandvoort de heer Van der Toorn. Met de voorzitter van

de tennisclub de heer Eisema en de heer Kempenaar vormt de heer

Van der Toorn het wedstrijdleidende trio. sC

goed verloopt. Wü hebben Jarenlange

ervaring in het organiseren van wed-
strUden, dus wat dat betreft zit het wel

goed.
Bovendien zijn onze tennissers in de be-

langstelling gekomen door de goede re-

sultaten van het afgelopen seizoen. Het
eerste, tweede, derde en vijfde team zijn

gepromoveerd en het eerste team komt
de volgende kompetitie uit in de eerste

klasse.

Hierbij komt nog, dat wil onntzettend

veel reklarae hebben gemaakt voor het

toernooi. Dit alles heeft tot resultaat

gehad, dat er nu tennissers rondlopen,

die we op onze banen nog nooit heb-
ben gezien.'

Kostbare prijzen

De vice-voorzitter van de Tennisclub
Zandvoort voegt oimiiddellUk aan deze

woorden toe, dat prijzenlokkertjes als

kostbare rackets en horloges een be-
langrijke bedrage hebben geleverd om

een sterk deelnemersveld te realiseren.

'DankzU onze sponsor en vele giften

van zakenlieden en bedrijven hebben we
een voor zowel spelers als publiek zeer

aantrekkelijk toernooi kumien organise-

ren,' aldus Van der Toom.
En dat terwyi aanvankelijk gedacht
werd, dat men moeliyk zou komen te

zitten vanwege de vakantietyd.

Improviseren
Op de eerste toeniooidag zün tachtig

wedstrijden gespeeld op de negen banen
van 'De Glee'.

'Het was wel improviseren' zegt Vwi
der Toom, 'omdat het de laatste dag

was van toernooien in het distrikt Haar-
lem. Spelers die zich bij ons hadden In-

geschreven, moesten op onze eerste dag

Het schitterend in het Zandvoortse

duingebied gelegen park 'De Glee'.

elders finalewedstrijden spelen, maar
desondanks zijn we de zondag goed
doorgekomen. Het gehele toernooi loopt

trouwens gesmeerd, want dinsdag had-
den we er al honderdvijftig partijen op-

zitten.'

Vooral de B-spelcrs zün op 'De Glee'

sterk vertegenwoordigd. Om het toer-

nooi naar een climax te voeren en te

voorkomen dat troeven als ^Vlm Brand

-

se, Jan Svovoda, Kees Klotz en Johan
Bleeksma reeds in de voorrondes tegen-

over elkaar staan zijn deze kanshebbers

op de titel als respektievelük één, twee,

drie en vier geplaatst.

Thuisspeler Wim Brandse zal ongetwij-

feld meer tegenstand ondervinden dan
vorig jaar. toen htj het toernooi won.

Tot de kanshebbers moet de in Amster-

dam woonachtige Tsjech Jan Svovoda
gerekend worden. De Tsjech speelt voor

het eerst in Zandvoort. Naast de hier-

boven genoemde namen mogen zeker de

Amsterdammer Ed Elirllch, Bob Havran
en Gerard Booij uit Zaandam niet on-

vermeld blijven.

Na deze opsomming hoeft het geen be-

toog, dat de strijd bU de heren-dubbel

zal gaan titósen Wim Brandse-Gerard

Booij, Kees Klotz-Van Loonen, Bob
Havran-Gerard Dogger en het Brits-

Tsjechlsche duo Bodney Meyert-Jan

Svovoda.

Veel wind
BU de dames worden zaterdag op het

gravel de Zandvoortse Llly Weyers en
de uit Amsterdam afkomstige Milada

van Rijn verwacht 'maar' zo zegt wed-

strijdleidor Van der Toorn, 'je weet het
natuurlijk nooit, want door de harde
wind, die de tennissers dezer dagen
danig parten speelt kun je de vreemd-
ste uitslagen verwachten.'
liet volgens jaar hoopt de Tennisclub
Zandvoort, die met vijfhonderd senioren
en tweehonderd junioren en welpen tot

de grootste sportvereniging van Zand-
voort gerekend kan warden in het zil-

veren jubileumjaar van de vereniging

een open A-toernooi te organiseren.
'Wc zün op het ogenblik de mogelük-
heden aan het aftasten en ik moet zeg-
gen, dat de kansen niet ongunstig lig-

gen voor een open A-toernooi in Zand-
voort,' aldus de heer Van der Toorn.
Hoe het komt, dat tennissers van naam
en afkomstig uit alle hoeken van Ne-
derland naar de badplaats zün geko-
men antwoordt de heer Van dor Toorn:
'Een eerste vereiste is, dat het toernooi

FRANSE TOPMERKEN
o.a. CACHAREL, MICHEL AXEL. LECOMTE etc.

MET TOPVOORDEELr

f\rPENCH CONNECTION
Zijlstraat 95 Haarlem tel. 310871

Ja S o oda

Ajax in

Zandvoort
ZANDVOORT — 'Woensdag is de A-

sclcktie van Ajax in de badplaats ge-

arriveerd voor een veertiendaags oelcn-

programma.

Getraind zal worden op het strand en
op de terreinen van Zandvoortmeeuwen.
Hot ligt In do bedoeling, dat de AJa-
cieden tijdens hun verbluf in Zandvoort
een oefenpartij spelen tegen Zandvoort-
meeuwen.

Avond-

vierdaagse
ZANDVOORT — Op 26 juli houdt de
Autosportvcreniglng 'Sandevoerde' de
traditionele familieautotoertocht, een
autosportuitbarsting, die geenszins het

karakter van een wedstrijd draagt met
zn kontroles en tUdslimieten, maar
een leerzame test, waarbU de vinding-

rijkheid van de automobilist een belang-

rijke rol speelt. Het gezamenlijk vertrek

van de vijfendertig kilometer lange tocht

is bU hotel Keur, 's avonds om acht
tUU'.

De op 16 mei van dit jaar uit de auto-
sportvereniging Sandevoerde ontsproten
wandelsportvereniging Sandevoerde start

19 augustus de avondvierdaagse.

De routes gaan door de Amsterdamse
waterleidingduinen en langs het strand.

De gemiddelde lengte van een avond-
route is circa twaaf kilometer en gaat
tussen 18.00 en 18.30 uur van start bü
strandpaviljoen no. 8 "t Trefpunt'.

Deelnemers kunnen zicli tegen betaling

van vier gulden opgeven bij schilders-

haJ C. J. Paap, Hofdijkstraat 24 of bU
Nico Paap, Nicolaas Beetslaan 46 te

Zandvoort.

voorverkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, ZandvoortTel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

rinko

ÜRENAULT

Nationale races
ZANDVOORT — Het aanstaand weck-
end worden op het circuit van Zandvoort
nationale races gehouden. IIcl tijdsche-

ma ziet er als volgt uil:

zaterdag 19 juli:

10-10.30 uur:

Training Ford Escort Me.xlco
10.40-11.10 uur:

Training Formule Vee
11.20-11.50 uur:
Training Groep I tot 1300 cc

12.30-13 uur:

Training Groc|) II en IV
13.10-13.40:

Training Groep I boven 1300 cc
13..')0-14.20 uur:

Training Formule Ford
14.30-15 uur:
Training Renault 5 LS

7ondag 20 Juli:

13 uur:
Race Ford Escort Mexico - 12 ronden

13.40 uur:
Race Formule Vee - 12 ronden

14.20 uur:
Race Renault 5 LS - 12 ronden

15 uur:
Race Toerwiigens Gr. II en GT's
Gr. IV - 12 i-onden

1.5.40 uur:
Race Toei-wagens Gr. I tot 1300 cc -

12 ronden
16.20 uur:
Race Formule Ford - 12 ronden

17 uur:
Race Toerwagens Gr. 1 boven 1300 cc -

12 ronden

service

ZANDVOOBT
BURG. VAN FENEftlAPLEIN 27

TELEFOON 4580

HSV Nooit Gedacht
HEEMSTEDE — Uilslag witviswedstrUd
op alle malen, gehouden hi de Leldse-
vaart bij de Barlenbrug.
A-Vissers: 1. C. Angel 167 stuks, 2. H.
Stroot 139 st., 3. P. Sleutel 122 st., 4 en
5 P. Leuven en J. Medembllk ieder 101

st., 6. J. Apswoude sr. 100 st., 7. J. Jan-
sen 94 st., 8. J. Kelderman 77 st., 9. J.

V. d. Horst sr. 62 st., 10. W. Hulsebos
55 st.. 11. I. de Graaf 41 st.

B-Vossers: 1. J. v. d. Meer 61 st., 2. J.

Apswoude jr. 59 st . 3. Ch. Beers 51 st

.

4. C. V. d. Heuvel 46 st., 5. J. v. Impelen
46 st , 6. M. Froeke 25 st.

Totale vangst 1347 stuks.



SPECIALE AANBIEDINGEN— SPECIALE PRIJZEN.

Nog 1 1 dagen zijn wij

tieerlijl( met valontie
Vanaf 29 juli zijn wij weer geopend.

KEUR VERF
Paradijsweg 2, telefoon 5602.

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaa! - Telefoon 023-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02507-7166.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

t:wfee\A/iel voordeel

DAMES- EN HERENRIJWIELEN

compleet met lamp, dynamo, slot en jasbe-

schermer, tijdelijk slechts .... ƒ 225,

—

Een hele nieuwe Peugeot bromfiets

al vanaf ƒ 780,—

versteege b.y.

haltestraat 18 telefoon 4499 zandvoort

Heus, bij ons bentu geen nu» ^ aer!

Wij weten precies wat u denkt als u voor
het eerst bij ons binnenstapt: "Ik hoop dat ik

hier geen nummer ben, dat ze me niet lastig

vinden, dat m'n wagen sekuur wordtnage-
keken".;..

Al na de eerste kennismaking metonze
medewerkers en onze service weetuzeker
datu bij ons geennummer bent
Nouja, toch wel... nummer één.

Zoals iedereen.

•]•]

klanten
service;

Uontvatigt top-klantenservice bij:

AUTOBEDRIJF VERRSTEEGE BV
Pakveldstraat 21, Zandvoort

Telefoon 02507-2345

25 juli a.s,

naar de

EFTELING
met

REISBUREAU

KERKMAN
Grote Krocht 20,

tel. 2560,

Zandvoort.

Gevraagd:

zelfstandige vrouw
voor keukenwerk

en

ervaren serveerster

of kelner

STRANDPAVILJOEN ZEEZICHT
Telefoon 4321.

GRANDIOZE OPRUIMIHG
van

LANGSPEEL-
PLATEN
KLASSIEKE LP'S

30% KORTING
Alle pop L.P.'s 1 Q on
van 22,— voor . . .

Iw-wW
Alle pop LP.'s 1 9 Qfl
van 18,90 voor . . .

•wU
Tevens vele LP.'s voor

de y2 PRIJS

DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15, Zandvoort.

Telefoon 02507-3378.

Onze wericplaats Is gevestigd in de Dr. Gerkestraat
omhoog bij DE SCHELF box nr. 23 en 24.

Van maandag t.m. zaterdag geopend van 10 tot 20 uur.
TELEFOON 02507-7255.

Voor een fiets voor groot en klein moet u by de Vos zijn.

Einm
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht
Voor leden komen beschikbaar:

1. DE FLATWONING
Keesomstraat 267
bestaande uit: woonkamer — 3 slaap-
kamers — douche en blokverwarmlng
Huurprijs ƒ 333,10 per maand.

2. DE GARAGE
Lorentzstraat I

Huurprijs ƒ 67,50 per maand.

Voor deze garage hebben de bewoners van het
betreffende blok voorang bij toewijzing.

De toewijzing van de woningen geschiedt op
rangnummer. Het bestuur verstrekt een be-
rcldverklaring. De beoordeling voor het ver-
krijgen van een woonvergunning berust bij

Burgemeester en Wethouders. Het Inkomen
van het gezinshoofd is medebepalend i.v.m de
hoogte van de maandhuur.
Inschrijving vóór 22 juli a.s. 19 uur, aan het
kantoor van de vereniging Noorderstraat 1,

onder vermelding van rangnummer.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal
eerst donderdag 24 juli a.s. om 2 uur .in het
gevelkastje Noorderstraat 1 worden gepubli-
ceerd.

GEBOORTEKAARTJES
VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN
VISITE-KAARTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn.

Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93

VOOR AL ÜW BEHANG-,
WIT- EN SCHILDERWERK

Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655.



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

zandvoorts,^^^
nieuwsblad,

II " ^nm ^L iw m^ 1^ ^tm . m^t _ — ^ L "̂ tm mr^ W9> ^^ ' mm f _ ^ *^

Uitgave B.V. Bandstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AakmeT,
telefoon 02977-25141, 5 Ujnen.

Abonnementsprijs ƒ 16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleir 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelüke kontrakttarieven op
op aanvrage. Ook kombinatletarle-

i'en met de overige bladen van BP.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Nederland in 26 provincies

Plannen van de minister
stuiten op veel bezwaren
DEN HAAG — Minister W. P. de Gaay Portman en staatssekretaris
W. Polak van Binnenlandse Zaken hebben vorige week dinsdag het
koncept van de nieuwe bestuurlijke indeling van Nederland bekend
gemaakt. Nederland wordt daarbij ingedeeld in 26 nieuwe provincies.

De kleinste provincie wordt Haarlem en
IJmond. Hieronder zullen de volgende,

gemeenten vallen: Bennebroek, Bever-

wijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemskerk,
^

Heemstede, Hillegom, Velsen en Zand-
voort.

De Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten heeft imniddels al fel geprotesteerd

tegen de plannen van de minister. Hier-

onder v.lgt een aantal komméntaren van
de burgemeesters van de betrokken ge--

meenten,
'

'

Uitholling
Burgemeester dr. D. H. Peereboom-Vol-
ler van Bloemendaal zag als groot na-
deel dat veel taken en bevoegdheden van -

de gemeenten zullen gaan verdwijnen,

hetgeen htj een 'uitholling van het ge-

meentelUke leven' noemde 'Wie heeft er

dan nog zin om gemeentebestuurder te

worden?' zo vroeg de heer Peereboom-
Voller zich af. 'Er zullen bepaeJde kon-
takten verloren gaan, waiit de afstand

wordt vergroot.'

Overigens noemde hU het een voordeel

dat de provincie Haarlem en IJmond de
kleinste van het land wordt. 'We 'zijn al

een beetje op elkaar ingespeeld. De soep
zal echter niet zo heet worden gegeten

als hij wordt opgediend. Ik kan me niet

voorstellen dat deze plannen zonder veel

kritische aantekeningen gepaard gaan.'

Groter evenwicht
De loco-burgemeester van Bennebroek,
ü'. J. Schoehulzen. was erg verheugd over
het feit dat de zo langzamerhand zo.be-
rucht geworden 'vierde bestmu^aag' niet

doorgaat. Ook zag h^ in' de uitbreiding

van het gewest Kennemerland een groot
voordeel. 'Tot nu toe had Haarlem hierin

een sterk dominerende rol, maar door de
toevoeging van IJmond tot dit gebied zal

er een groter evenwicht komen.'
'De aktiviteiten van het gewest Kenne-
merland zullen nu, vrees Ik, op een zacht

pitje komen te staan. En we waren nu

net op de goede weg, bijvoorbeeld met
een gemeenschappelijke vuilverwerking

van de diverse gemeenten. Ik hoop toch
wel dat dat in ieder geval doorgaat. Een
ander nadeel zou ik, maar dat zal al va-

ker zUn gezegd, dè Inkrimping van de
taken van de gemeenten willen noemen,'
aldus loco-burgemeester Schoehulzen.

Grote vraagtekens
'Ik zet er grote vraagtekens bö of een
dergelijke bestuurlijke indeling de demo-
kratle wel zal bevorderen, want de bur-

ger komt nu verder van het bestuur af

te staan,' aldus de eerste reaktie van
loco-burgemeester O. J. Willemse van
Heemstede. 'Het komt op mtj over of de
gemeenten een groot aantal taken zal

. worden ontnomen en het is de vraag of

deze In de nieuwe vorm op dezelfde wijze -

worden uitgevoerd.'

De heer Willemse Is het er wel mee eens

dat er een heleboel taken zijn die de ge-

meenten zelf niet meer aankunnen, inaar

die vingen we net aardig op met het ge-

west Kennemerland. 'Somiüige zijn hier-

van al in een' vergevorderd stadium en
daar zidlen we-'toch.mee:inoeten door-

gaan, daar kan Je niet meè stoppen.'

'Aan de andere kant is de samenstelling

van deze provincie een goede komblna-
tie. We' worden dan de kleinste provincie

van het land en daar zie ik toch ook wel
weer een groot aantal voordelen in. Je.

kunt als gemeenten onderling biJ be-

'paaJde zaküo: eeix.-llitenslever - xjverleg

plegen.' ,' ' ' ' ' '

De Heemsteedse- loco-burgervader ge-
looft overigens niet dat het allemaal zo'n

vaart zal lopen. 'Het plan zal heus nog

.

_weJ eens terdege worden.hestudoèrd eu
danzléri we 'wel'weer verder.* ?

Bezorgd
De Zandvoortse burgemeester, de heer A.

NawiJn, deelde over het algemeen de

mening van zijn kollega's. Hij Is'^ zeer

bezorgd over de plaimen voor de 'pro-

vinciale herindeling. 'Warmeer de be-

richten over het voorontwerp juist zijn,

,dan zou voor de gemeente niets andeis
overblijven dan een aantal ondergeschik-
te dingen om, te regelen.' Burgemeester
NawiJn vrèest'dat in een dergelijke kons-
truktle de animo om raadslid te worden
en zich in te zetten voor de gemeen-
schap,- zal afnemen. -

'In tegenstelling met wat wordt beoogd
zal het plan eerder de afstand van be-
sttmrde tot bestuurder vergroten. Het
voorontwerp houdt naar mijn mening
geen wezenlijke decentralisatie in. Het is

wezenlijk wat -anders dsm aanvankelijk
werd beoogd met de gewestvorming.' De
heer Nawijn vond deze gewestvorming,
-waarmee men tijvoorberïd in Kenne-
merland al ver gevorderd was, een goede
zaak. Het was een' alternatief voor het
zijns inziens optimaal funktionerende
stelsel van gemeenschappelijke, regelin-
gen. De 26 provincies zijn echter een ge-
heel andere zaak en verminderen de' mo-
gelijkheid van' de plaatselijke bevolking
Invloed uit te oefenen op het plaatselijk

bestiiur.

BliJ is de heer NawiJn in elk geval met
het feit, dat men het idee van de vierde
bestuurslaag heeft laten varen.
Burgemeester C. van Stam van Haar-
lemmermeerls blij .dat met^het vooront-
werp de gewestvorming met zijn vierde
be^urslaag van de,haan i&;'iUs de hui-
dige, provinciegrenzen-worden veranderd
dan kan een indeling naar taak en funk-
tie-- plaatsvinden,' ook dat is 'gunstig.'

Daarbij 'is de burgemeester, 'van Haar.-
lemmèrmeer echter' vaii menlngrdat zijn
gemeente niet bil Amsterdam hoort:' "Een
indeling van 'IJmond, .Kennemerland ,en
Noord-Holland zou reëler '^n,\qm(Jat'dlt
gebied .'flèzelfde problemen^kent.'. ''-}^_'- •

'

Landrqvertjè:
, ;

Oöf.GWej)Uteérde Staten ,'van. Noord-
Holland 'hcbbéa-nofial-wat ''bezwaren

tegen de nieuwe. indeling.-,'Een zo diep

Ingiijpends.. .bestuurlijke hervorming
vraagt een .voldoende tUd van voorbe-

reiding.^ aldus een eerste kommentaar
van Gedeputeerde/Staten. De termijn

waarop advies moet worden uitgebracht

aan de minister (uiterlijk 15 november)
is veel te kort. Gedeputeerde Staten

zien het als hun plicht de gemeentera-

den te horen en daarvoor ontbreekt alle

tijd. Ook dit kollege heeft de indruk dat
de taak van de gemeenteraden wordt
uitgekleed en dat wordt zeker gezien

als een bezwaar.
Het ontbreken van . een Intermediaire

bestuurslaag vindt de provincie onaan-
vaardbaar. Tot nu toe was het zo dat
gemeenten bepaalde, overheidstaken uit-

voerden en de provincie als koördinator

fungeerde. Dit gaat, nu ontbreken en
dat leidt volgens gedeputeerde staten

tot centralisatie, terwijl juist decentra-

lisatie wordt beoogd.^

.

Het provinciaal ibestuur heeft ook de
landkaart even befcejüen. Daarbij krUgl

zij de indruk dat- va^schillende provin-

cies landverovert|e ^n spelen. Zo van
een mes in. de '.kaart- gooien een streep

trekken en zeggen dit hoort bU mU. De
indeling van Nedw^land in 26 provincies

achten Gedeputeerde Staiten dan ook
'wat prematuur olndat men het eerst

eens moet worden «ver de principes.

Protest-telegram
Als eerste individuele gemeente heeft

Haarlemmerllede en Spaamwoude al via

een protest-telegram van zijn afkeuring

laten blijken.

Het telegram dat door het kollege van
b. en w. is ondertekend luidt ,als volgt:

•Tot onze groteiontsteltenis is ons uit de
pers gebleken, dat u de Staten Generaal

• zal voorstellen het gebied ijvan de ge-

meente Haarlemmerllede en Spaamwou-
de^toe te voegen aah een te vormen pi-o-

-vincle 'Amsterdam. Wij prbtesteien/

krachtig hiertegen--en- spreken als onze
.mening uit dafdlt sibwcl voof'onze.inwo-
Vnerj^-als vóór ''^lianemerlajid ,een .-ramp
zal betekenen..-'otüst op grond van de

door u gekozen — 'ÜUthans zo Is door u
altijd gezegd — nodale uitgangspunten'

behoort onja g9me(pte onomstotelijk tot

, Ket- gqblécl '^•anl'J&gnnêmeijand. ,Dav'«Js„
bovendien aangetoond dodr een weten-
schappelijk onderzoek van de universiteit

van Amsterdam, waarvan u een rapport

Is toegezonden, maar waarvan u kenne-
lijk de inhoud naast u beeft neergelegd.

Dat u toch onze gemeente bU de provin-

cie Groot-Amsterdam heeft gevoegd kan
slechts twee oorzaken hebben:
1. Of u draagt geen kennis van de feite-

lUke situatie hier;

2. of u legt voor onze gemeente andere
dan nodale maatstaven aan, tegen welke
ongelijkheid van behandeling wij ook
krachtig protesteren.

"Wij roepen alle politici In en buiten de
gemeente op om te voorkomen dat in

het gebied van het Noordzeekanaal door
u rampzalige beslissingen worden geno-
men en dat de bevolking van Haarlem-
merllede en Spaamwoude op grond van
In Den Haag getrokken lijnen wordt af-
gehouden van die bestuurlijke Uchamen
waarvoor zij reeds gekozen heeft (ge-

west Kennemerland).
Tenslotte verzoeken wij u ons op zo kort
mogelijke termUn uit te nodigen voor
een gesprek over deze aangelegenheid,
opdat voorkomen wordt dat door ver-
keet-de beslissingen de gemeente Haar-
lemmerllede en Spaamwoude een heil-
loze weg wordt opgedreven, wy. hebben
voor het overige gemeend aan dit tele-

gram zo ruim mogelijke bekendheid te
geven.' Aldus het kollege van b. en w. in
het telegram dat eergisteren naar de mi-
nister van binnenlandse zaken werd ge-
stuurd.

ZANDVOORT — ZeWen had de Ne-
derlandse Autorensporivereniging

meer gelijk, dan hetgeen zij schreef

in haar officieel orgaan autorensport

nummer 6. Want zo stond er in het

welkomstwoord (tot het overigens maar
vijfduizend koppige publiek) van het

programma voor de nationale races,

die zondag op het Zandvoortse circuit

uierden gehouden, te lezen: 'Gaat u er

vandaag maar uitgebreid voor zitten,

warvt als de omstandigheden en het
' weer een beetje meezitten, staat er

weer een van die raceprogramma's te

Vlochten, waar een ieder, die maar iets

.- voar \de «utoraeerö-; vdelt kompleet
TUgh van wordt. Natuurlijk het Grand
Prix-gebeuren, dat we net een maandje
achter ons hebben mag internationaal

pezien tot de toppers behoren, maar
j'^^o'n.-.pjcd^frijifdag als vandaag, waar.
~^zó ongeveer ètfe klassen' aan de start

komen is wellicht als kijktoestand toch
'interessanter'.

Nu zijn we het wat deze laatste zin

betreft niet helemaal eens met de
zienstoijze van de NAV, maar we moe-
ten toegeven, dat de klubraces van de
NAV zondag op het Zandvoortse cir-

cuit zeer scTisationeel, spannend en
spektakulair verliepen.

Enkele
reis

Zandvoort
Sr xfos.sinsatie op ecnjmploper uit-

viel. Spanning als eengmecht om de
eerste plaats tot op de eindstreep werd
uitgevochten terwijl de rijders, die in

hun wagen aan de rol gingen van vele

•'taces spektakelstukJcen maakten.
'Om' deze laatste kategorie rijders als

zij in de fout gaan op de gevoelige

plaat vast te leggen moet men toeval-

lig op de juiste plaats staan. Onze re-

dakieur Kees Kuyper stond op zo'n

'juiste plaats'. Met de kamera in de
aanslag volgde hij de races aan de
binnenkant van de Tarzanbocht en het
was in deze bocht aan het eind van
het rechte stuk, waar zondag de meeste

klappen vielen. Dat niet alle rijders

lieelhuids door de Tarzanbocht kwa-
men ziet en leest u op de sportpagina.

Hier slaat de Simca Rally 2 van Paul
Maaskant op hol. Geen van de rijders

die gecrasht waren liepen enig letsel

op, maar Paul Maaskant zat wel met
een probleem. 'Hoe moet ik nu naar
Oud Beyerland terug. Ik ben in de
auto naar Zandvoort gekomen' waren
zijn eerste woorden nadat hij uit zijn

totaal vernielde wagen was gekropen.
In deze ioenoagens groep 1 race tot

1300 cc lüas team Slotcmaker al even-
min fortuinlijk. Rob kreeg in kansloze
vierde positie mechanische pech en zijn

pupil Jan Lammers moest met een
voor deze Zandvoortse rijder zeer on-
gebruikelijke zevende positie genoegen
nemen.
Daarentegen deed zijn plaatsgaioot
Tonny Zwaanenburg' tiet heel wat
beter, door in zijn NIHOT-Simca vlak
achter winnaar Louis Hutzezon, de
teamgenoot van de onfortuinlijke Paul
Maaskant, te finishen. 'Ik heb op liet

laatste rechte eind nog geprobeerd om
uit de slipstream, van Louis ie komen,
maar bij de streep kwam ik helaas net
een wiellengte te kort.' aldus Tonny
Zwaanenburg.

ZANDVOORT — Vanavond liouit Rc-

kreade een 'badshovi anno 1825' op de

Rotonde.

Kinderen uit de drie rekreadchonken

zullen de badkostuums die zij zelf in de
Jullanaschool, de Zeepony In de Lin-

naeusstraat en In de rekreadotent bij

camping de Zeereep' hebben gemaakt,

showen. ,

Na de show worden spelletjes gedaan,

waaraan ook ouders kunnen deelnemen.
De show begint om zeven uur.

Films over bevallingen
ZANDVOORT — Donderdagavond 24

Juli worden In het Gezondheidscentrum
aan het Beatrlxplantsoen om 20.15 uur
een tweetal films over bevallingen thuis

en in het ziekenhuis vertoond.

Belangstellenden kunnen zich telefonisch

opgeven bij mevrouw Overpelt van de
werkgroep pre- en post natale eduka-
tle. Het telefoonnummer is 6900.

„WURF-FRAET"

„ «j„'v, »ViV ,*t--'4«-is-'<->,-','-ï^''jïC"f\*->-V^v*-\
- * e; . , „ ;ï.v/ïU&?iï;sv<--»--i»'i, ,.;;sr;;*'ï'>,V;;?\l,'i\

Deze kaart toont de nieuwe indeling van
Nederland In provincies volgens voor-

ontwerp van wet. De cijfers duiden op de
gebieden die straks de volgende bena-
mingen krijgen: 1. Groningen; Z. Fries-

land; 3. Drente; 4. Zwolle; 5. ZnIdelUk
en Oostelijk Flevoland (IJsselmeerpol-

ders); 6. Twente; 7. Stedendrlehoelt; 8.

Eemland-HarderwUk; 9. Arnhem-Ach-
terhoek; 10, NUmegen-Land van Cuijk;
U. Ctreoht-Betuwe; 12. Gooiland; 13.

Amsterdam; 14. Noordelijk Noord-Hol-
land; 15. Haarlem-IJmond; 16. Leiden;

17. Den Haag; 18. RUnmpnd; 19. Dor-
drecht-Gouda; 20. Zeeland; 21. West-
Brabant; 22. Mldden-Brabant; 23.

NOordoost-Brabant; 24. Zuidoost-Bra-
bant; 25. Noord- en Midden Limburg;
26. Zuid-Limburg.

Wlü.LlIM V. d. WIIRFF
De vakantiegangers bennc Zanvcrt

toch niet vergete.

Intertotokompetilie

Lieverdjes

zaterdag in

Zandvoort
ZANDVOORT — In het kader van
de tntcrtoto kompetitie speelt F C
Amsterdam op het hoofdterrein van
Zandvoortmecuwen aan de Vondel-
laan zaterdag om vijt uur tegen Be-
lenenses uit Lissabon.

De Amsterdamse eredivislekliib met
in de gelederen onder andere Jan
Jongbloed, Frits Fllnkevlcugcl, Nico

Jansen, Hcini Otto en Abc v. d. Ban
wijkt uit naar Zandvoort, omdat tij-

dens dit soort wedstrijden de tribunes

van het Olympisch Stadion praktisch

onbezet blijven, In de badplaats daar-

entegen zal het met een paar duizend
toeschouwers een volle bak zijn.

Deze wedstrijd, die geleid wordt door
Leo v. d. Kroft, is de sleutelwedstrijd

voor de F C Amsterdam In de intcr-

totokompetitie. Belenenses staat met
zes punten uit vier wedstrijden bo-
venaan de ranglijst, maar bij winst
kunnen de Amsterdammers gelijk

komen met de Portugezen.
Na zaterdag staat de FC Amsterdam
nog één wedstrijd te wachten en wel
tegen Sparta Tmava, die één punt
boven de lieverdjes staan. Deze laat-

ste wedstrijd wordt in het Olympisch
Stadion gespeeld. Of Amsterdam dan
nog meedingt naar de hoofdprijs van
vijftienduizend gulden zal afliangen
van het resultaat van zaterdag.
De toegangsprijzen: Overdekte tri-

bune ƒ10,—, staanplaatsen ƒ 5,— en
jeugd tot 12 jaar ƒ2,—.
De ranglijst:

Belenenses 4 2 2 0:6
Sparta Tmava 4 2 11
FC Amsterdam 4 2 2

BV Kopenhagen 4 13

5
: 4

LAiNGS DE VLORDLIJN

Doonverkcn! Met plezier of tegen

heug en meug, want wie door>vcrkt

wint.

Louis Pasteur (1823-1895)

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

H.W.GOSTER

Makelaar o.g. LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties Hypotheken
Assurantiën

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

.RISTORANTE ITALIANO PIZZERIAif

n
//LA FONTANELLA

HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOmVES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna - Spaghetti - Canneloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Mario Martino - Enzo Santoro.

}>

Bezoetct u ook eens Tisspeclaliteitenrestaurant

DE MEERPAAL yy

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cuisine B. L. Roosen.

'>
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Bij BOLLE

MÉÉR UITVERKOOP
RUIM ACHTDUIZEND METER

Ie KWALITEIT GORDIJNSTOFFEN
IN MEER DAN 180 KLEUREN EN DESSINS

WAARBIJ ZEER FRAAIE VELOURS

VOORDEHELFTVANDEPRIJS!
RUIM ZESDUIZEND METER

MEUBEL-BEKLEDINGSSTOFFEN
voor alle soorten en stijlen meubelen
VAN DE ALLERBESTE FABRIEKEN

EVENEENS HALVE PRIJZEN!
COUPONS voor WEGGEEFPRIJZEN
MEER DAN TIENDUIZEND METER

MEUBELFRANJE, AGREMENT, MARABOE, KWASTJES en
BAILETJESBAND, SIERBAND, KOORD enz. v.a. 40 et. per meter

COMMODES, LADEKASTJES, SECRETAIRES, PORSELEIN-
KASTEN, WANDVITRINES, MIMISETS, TELEFOONKASTJES,
WIJNTAFELS, FAUTEUILS, enz. voor sterk VERLAAGDE

PRUZEN.

ENORME KOOPJES IN:

WOLLEN en KANTEN TAFELKLEDEN,
porseleinen GROEPEN en BEELDJES, fraai KRISTAL,
ZILVER-PLATED, KOPER, TIN, LAMPEN, SPIEGELS,

MINIATUREN en nog véél meer.

KOMT KIJKEN EN OVERTUIGT U

BIJ BOLLE - VRIJ ENTREE - BIJ BOLLE
Zijlstraat 83 bij de Grote Markt, HAARLEM.

DE VOS
voor een goed

GEBRUIKT
RIJWIEL
v.a. ƒ 50,—

fietsklaar.

Ook vertegenwoordiger van nieuwe merkfietsen.
Inruil mogeiyk.

Onze werkplaats is gevestigd'ln de Dr. Gerkestraat
omhoog bU DE SCHELP box nr. 23 en 24.

Van maandag tjn. zaterdag geopend van 10 tot 20 uur.

TELEFOON 02507-7255.

Voor een flets voor groot en klein moet u bU de Vos zUn.

ADLER, ANKER, BEBNINA, JAGHA,
MEISTER, NECCHI EN TOYOTA NAAI-

MACHINES met naast de fabrieksgarantie en
de Stema-polls 3 jaar gratis onbeperkte

service en onderricht bij u thuis.

Jan Geylvoet Jr.

DOELSTRAAT 35, HAARLEM. TEL. 023-311712.

Inruil en financiering mogelijk.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02507-716J.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

;

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

1 Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

I

evenals eventuele klachten over bezorging.

I

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Laat r UW banden
eens zien...

AUTOBEDRIJF VERSTEECE
Pakveldstraat 21, Zandvoort. Tel. 2345.

OPRUIMING bij

„HOLLAND KAT"
20-40^0 KORTING
OP BESLAG - TRUIEN - REDDINGSVESTEN - BOOTLAARZEN -

KOMPASSEN -VAANTJES -ENZ.

„SEA DEVIL"
de zeilboot voor iedereen compleet met zeilinstruktie

van f 945,— voor
geheel zeilklaar. 865.-

,SPARTAN" ZEILPAKKEN AQ^
_

mpleet met bolero en laarsjes . ^^^^^Tb
f

compleet

PRINSESSENWEG 36A (BUSWEG) ZANDVOORT — TEL. 02507-7158

FA. GANSNER & GO.
j^' GAS- EN, OLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. PABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

spelmaker is
Naar .de zea kijken is op z'n minst evsn aantretdceülk als «r

in duiken — zelcer wanneer u comfoitaliel gezeten bent in

het Panorama Restaurant van Bouwes Palacé in Zandvoort.

Geniettnd van een dranl(je of van een schotel van uw voor-

.liMir, tieeft u jBf - op 70 m. boogte - een vrQ uitzichtop strand,

'golven en horizon. Op vrijdlag- en zaterdagavond en zondag-,

mkldag en -avond wordt uw bezoelc bovendien nog muzi-

Icaal opgeluisterd, tijdens diner-dansant of thA-dansant „ b
is trouwens nog veel méér onder dit ene, grote dak van
Bouwes: het Dolfirama Zandvoort, een overdekt zwembad
annex sauna, een bowling-, kegel- en biljartcentrum ... AUe-
maal attracties, waar het weer spelmaker isl

RESE'IUR^ÜVr
Bouwes Palace, Zandvoort, tegenover

kNS-station, met een zee van parkeerruimtej

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder,

Eii zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

joiÏg belegen

goudse kaas
500 gram 3,75 nii 500 gram

BOERENCERVELAATWORST
100 gram 1,35 nii 100 gram

3.50

1.29

HEMA
AVONDVERKOOPVAN MAANDAG T/M ZATERDAG

VAN 19 UUR T/M 21.30 UUR.

GARAGE H. STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort.

Telefoon 02507-4565.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging UsAs

Goedgekeurd bt) Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Burien. Witte Heetenstrut 20— TfeL SI 39 53 - SI 04 67
ZandTOort, Keesomstnutt 61 — Teleroon 5S 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

Schoenboetiek Harms
SANDALEN vanaf 14.30

KLOMPEN vanaf lif-Sö

HELIOFORM van 49,95 voor U«l.90

LEDEREN DAMESSANOALEN IA QR
met hakje l*t.uU

ECHTE ZWEEDSE KLOMPEN 9^ .
van 49,95 voor Awa

LEDEREN HERENSCHOENEN .... Z9b"

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestr.) Zandvoort.

SPECIALE AANBIEDINGEN— SPECIALE PRIJZEN.
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'Stuntrijders' zorgden voor spektakulaire NAV-races

BANDELOOS OPTREDEN VAN VERMEULEN
ZANDVOOET — Het was zondag een zwarte dag voor het Levi's Ra-
cang Team op Zandvoort. Jelle Hingst zette de Toyota Cellca op zijn

Levi's dak en Huub Vermeulen rondde het circuit aan het eind van
de groep 2 race op drie banden en met dergelijke stunts houd je een
wagen al evenmin heel. BIJ de formule Fords kwam Jim Vermeulen
niet verder dan een vierde plaats, terwijl Rien Frankenhout nog net
het ereplatform haalde door als derde achter Bart Rosman en Huub
Nljsten te eindigen in' de toerwagens groep 1 tot 2500 cc. De Levi's

eer werd gered door Maarten van Ginneken, die bij de formule Vee's

zeer verdienstelijk tweede werd achter Leo Steenbergen. Voor de enige

overwinningsbloemen zorgde Loek Vermeulen. In zijn Simca 1000

Rally zegevierde hij la de groep 2 klasse tot 1150 cc.

In het Ijevl's kamp was men nog steeds

niet uitgepraat over de 'stunt' die Huub
Vermeulen tydens de vierde race had
uitgehaald, toen het bericht doorkwam,
dat Jelle Hingst In de tweede ronde
van de zevende en laatste wedstrijd in

.de Tarzanbooht met de wielen van zün
Toyota Cellca Laar boven tot stilstand

was gekomen. Voor enkele ogenblikken

was de aandacht van de toeschouwers

op de tribune afgeleid, maar de wagen
was nog niet rechtgetrokken ol de ogen
werden wederom gericht op het leiden-

de duo Fred rrankenhout-Rob Slotema-
ker.

Deze rijders zorgden voor een enerve-
rend slot van een geslaagde nationale,

hier en daar een tikkeltje Internationaal

gelardeerde racedag.
Twaalf ronden lang bond dit tweetal de
strijd aan en de vraag van Kob Slote-

maker wie nu eigenlijk gewonnen had
bewijst hoe miniem het verschil op de
eindstreep was geweest tussen de Opel
Commodore van Frankenhout en de
Chevrolet Camaro van de Zandvoortse
slipschoolhouder. 'Jammer dat ik het net
niet gered heb,' zei Bob, 'op het rechte
eind is mljn wagen sneller, maar ik

kwam Iets te laat uit de slipstream. Se
finish had honderd meter verder moe-
ten liggen, dan had ik gewonnen.'

Bandeloos

Voor pure sensatie, maar waarschijn-

mk niet beseffend, dat hi) een gevaar
voor ziJn race-genoten was, zorgde Huub
Vermeulen, door op drie banden en één
velg te blijven doorrijden. Tegen het
eind van de twaalf ronden durende race
toen Huub een voorsprong had van zes

sekonden op de Ford Capri van Ron
Kluit begon de rechter voorband van de
drie liter BMW leeg te lopen. Huub
maakte echter geen pitsstop en bleef
doorrijden tot het bittere eind.

Met het ingaan van de voorlaatste ron-
de verloor Huub al het rubber rond
zijn velg, waardoor een levensgevaarlijke
situatie op het rechte eind ontstond.
Hevig slingerend wist Vermeulen d« wa-
gen nog net In bedwang te houden. Ge-
schrokken bleek de rUder echter niet in
het minst, want op drie banden en één
velg reed hiJ nog eens vier kilometer
naar de pits, waar de wagen zJet meet
uit zou komen. Omdat Huub élf ronden
had afgelegd werd hij later toch nog als
derde achter Bon Kluit en Tuldui T7r-

piala geklasseerd.

Huub later: Ik merkte dat mijn band
leegliep maar Ik moest het gokken.
De wagen was nog redelijk te besturen,
al moest ik het die laatste rondjes wat
kalmer aandoen. Ik wilde nu eenmaal
tegen het eind van de race een pitsstop

van twee minuten voor een bandenwis-
sel voorkomen.'

Opvaüetid in deze gelcomblneerde groep
2 race was de wat tegenvallende derde
plaats ixtn Henri van Oorschot. Het
bumper aan bumper gevecht met de Dat-
sun van Han Tjan bleef ditmaal uit en
bovendien m^est Henri de Datsun van
Tom Coronel voor laten gaan.

Beide Datsuns waren zondag te snel

voor de NSU Spless, maar er waren dan

De technische kommissie van de NAV
heeft maandag Hans Kitsz zijn zege

ontnomen, omdat bij een technische

keuring bleek, dat de nokkenas, drijfas

en zuigers van zUn Crosslé niet aan de

reglementen voldeden. Tot winnaar van

de formule Ford race werd nu uitgeroe-

pen Bic van Kempen.

^^^^^.^«^•^%>^^^'^^>^'«»^'^^^> ,, lu

Jelle Hingst Jcan zijn Toyota Celica niet Tneer houden en slaat over de kop.

ook twee Japanners naar Zandvoort
overgewipt om de kansen voor de kon-
kurrentle zo klein mogelijk te maken.

Rentree
De Zandvoorter Cees van Dongen maak-
te ziJn rentree in een Datsun 120 A. In
de toerwagens groep 1 tot 1300 cc bleek
de Datsun nog niet snel genoeg om de
Simca's rally 2 te bedreigen, maar des-
ondanks was Cees tevreden, want zo zei

htj: 'Er is meer uit deze wagen te halen
en de volgende race gaat hU dan ook ze-

ker harder. Ik heb er wel vertrouwen
in.'

BiJst bil ons de vraag of de Japanners er

nog een paar daagjes Zandvoort aan
vastplakken, want Cees riJdt tenslotte

voor Datsim Nederland b.v.

BiJ de formule Fords stuurde Hans
Kltsz zijn door motormeyer gesponsorde
Crosslé zeer bekwaam naar de overwin-
ning. Voor de spanning zorgden ook nu
weer Bic van Kempen, Michael Bleeke-
molen en Jlm Vermeulen. Door Kitsz
had het gevecht nu eens niet de zege
als inzet, maar een tweede plaats, waar-
op Van Kempen beslag legde. Drie werd
Michael Bleekemolen.

Spanning ook viel er te beleven bij de
jormule Vee's, de Fords Escort en de
Benaults-5 Gordini'u.

Bij de Vee's zegevierde Leo Steenber-
gen in zijn Kalman vlak voor Maarten
van Oinniken en Bon Swartsenburg.
Wlm van .Kleef reed een mooie Inhaal-

race door vanuit de Isuitste startpositie

van de vierendertigste- plaats op te ruk-
ken naar de vierde.

Eveneens een close-flnidi leverde de
Ford Escort Mexico race op. Ros de
Giaxa de Salvi, die patent op de zege

in deze klasse scheen te hebben, kwam
ditmaal bU Bdward Schinkel een wiel-

lengte te kort.

Grasbaanrace
Grasbaanraces noemde de speaker het
optreden van de Benaults-5 en hij had
gelijk al zal hU wel bedoeld hebben,
dat de Benaults rijders tot op het

*r ^
>'<,,, . ft>

'In de tweede ronde verliest Henk Robijn de aansluiting bij de kopgroep door een spin in de Tarzanbodit. Formule Ford-
rijders Jim Vermeulen en de Belg Bruno Schimp kunnen de Merlijn nog net ont- toijken.

;j«j«
scherpst van de snede vechten en niet

dat de grasbaan aan het eind van de
race bezs^ld ligt met versplinterde kop-
lampen, Benault-brokstukken en Be-
naultwrakken.

Direkt na de start was het al raak, toen
Dsian v. d. Wal Bake en Gerrlt de Vries

in botsing kwamen. Voorts sprak de
speaker over een goedkope vorm van
racen, maar het wordt toch wel een dure
liefhebberij als Je zoals Johan Vcldt in

de Tarzanbooht met de wielen naar bo-
ven strandt.

Wat het gevecht aan kop betreft waren
het Ernst Berg, Tom Meyllnk en Buud
van Wijk, die de show stsilcn en In deze
volgorde finishten.

Op drie banden en één velg rond Huub Vermeulen in sijn BMW het circuit.

JAN SVOVODA WOEDEND NA VERLIES OP „DE GLEE"

ZANDVOORT — Was het vorig jaar Wim Brandse, zaterdag hield

Cees Klotz de eer hoog van de Tennisclub Zandvoort. De drieëntwiu-

tigjarige bij de Zandvoortse club spelende Amsterda.nmier won op
zeer overtuigende wijze de finalepartij van het heren enkel B.

Geen enkele kans had Gerard Booij te-

gen de mentaal zeer sterke Cees Klotz.

Vla listige balletjes als lobs en dropshots

dwong Klotz zün toch al niet atletisch

gebouwde tegenstander voortdurend tus-

sensprlntjes af. In legertermen heet het

afknijpen van de eerste orde. Het afmat-
tingspi-oces bereikte zUn climax toen
Klotz met een 5-1 voorsprong in de
tweede set voor de derde keer de service

van de Zaandammer doorbrak, nadat
Klotz met 7-6 de eerste set ook al op ziJn

naam had gebracht..

'Ik heb geen lucht meer,' stamelde een
totaal uitgeputte Gerard BooU na afloop.

Als argument voerde BooiJ aan, dat hij

deze laatste toemooi-dag op park "De
Glee' drie singles had gespeeld, maar hiJ

vergat aan deze woorden toe te voegen,
dat Klotz er eveneens drie wedstrijden
op had zitten.

Uitgeschakeld

Zaterdagavond om 'half acht konden
Tennisclub Zandvoort wedstrijdleiders
Jan Eisema, Henk Kempenaar, Gerard
van der Toom en Jaap Zwemmer terug-

zien op een zeer geslaagd open B/C-
toernooi. De grote verrassing was onge-
twijfeld de vroegtijdige uitschakeling van
de als eerste en tweede geplaatsten V?im
Brandse en Jan Svovoda.

De winnaar van het vorig Jaar werd
vrijdagavond om half zes in de kwartfi-

nales uitgeschakeld door P. Abrahams,
die zaterdag op zijn beurt het onderspit
moest delven tegen Gerard BooiJ. Voor
sensatie zorgde dinsdagmiddag Eelke
Westra door in de voorrondes van dins-
dag favoriet Jan Svovoda te verslaan. De
morele opkikker wierp echter geen vruch-
ten af, want Westra redde het In de vol-

gende ronde niet tegen Goossen. Goossen
struikelde vervolgens over Wim van
Hoof, die met de cijfers 7-6, 2-6 en 7-6 in
de halve finale zijn meerdere moest er-
kennen in Cees Klotz.

Furieus
Jan Svovoda was na ziJn verlies In alle

staten en hiJ spoog zün gal op de wed-
strijdleiding. 'Het is gewoon belachelijk
om met zo'n sterke wind wedstrijden te

laten doorgaan. Ik had bijzonder veel

"
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last van de wind. Er viel gewoon niet te

tennissen,' aldus een razende, tierende

en vloekende Svovoda. Zoiets had de In

Amsterdam woonachtige Tsjech nog niet

eerder meegemaakt. Ook niet op Biltho-

ven, het na Hilversum en Scheveningen
derde toernooi van Nederland.
De Tlsjech had op Bilthoven gewonnen
en niet met de wind als tweede tegen-
stander want hiJ maakte de wedstrijd-

leiding duidelijk, dat op Bilthoven wed-
strijden zouden zijn uitgesteld onder der-

geiyke weersomstandigheden.
Het drama van Svovoda was kompleet,
toen hii even later met de Australiër
Ro'dney Meyer het heren dubbel verloor
van Bob VFUnands/Wim Meijer, die in

de finale werden verslaeen door het duo
Gerard Booij/Wim Brandse.
Toemooi-wlnnaar Cees Klotz gaf toe,

dat de voorrondes bijzonder zwaar waren
geweest vanwege de krachtige wind
'maar' zo zei hiJ 'we hebben die handicap
allemaal gehad, dus Svovoda was echt
niet de enige.'

Vrijdag werd er toch even gestaakt, toen
een wolkbreuk park 'De Glee' In een
paar minuten tijd blank deed staan.
Dankzij de efficiency waarmee de
groundsmen te werk gingen ontstond er
door de wateroverlast geen grote ver-
traging in het wedstrijdschema
In de finale herendubbel werd nog eens
duidelijk, dat Gerard Booij het eerder
van ziJn kracht moet hebben, dan van
zUn snelheid. Met de Zandvoorter Wlm
Brandse vormde de Zaandammer een
ijzersterk duo, waartegen de thuisspelers
Wijnands en Meijer met de cijfers 6-1,
7-6 eervol ten onder gingen. De kracht
van'Booi) zagen we even tijdens zijn fl-

nalepartü tegen Klotz.

Uitgeput
In het begin van de eerste set had Cees
Klotz bijzonder veel moeite met de kei-
harde serviceslagen van de Zaandam-
mer, die mede dankzij zijn goede service
tot 6-2 uit kon lopen. Op dat moment
rekenden de vele toeschouwers, die 'De
Glee' hadden verkozen boven het Hilver-
sumse 'Melkhulsje' thuis op de buis, op
een set-zege van BooiJ, maar hoe anders
zou deze eerste set verlopen.
Bij de stand 5-3 had BooiJ tijdens zijn
service beurt de set-zege voor het grij-
pen, maar Klotz doorbrak ziJn service
en via 5-4 werd het 5-5. In deze fase van
de strijd liet Klotz ziJn tegenstander
kemiis maken met alle hoeken van de
baan. Het zweet gutste de Zaandammer
van het gelaat. Voortdurend moedigde
hiJ zichzelf aan met de woorden 'kom op
Gerard', maar het mocht allemaal niet
baten.

De variatie van slagen, waarmee Klotz
ZiJn tegenstander nu voortdurend te lijf

ging, vergde teveel van de krachten van
BooiJ. Tijdens de "ne-break werd duide-
lijk dat Klotz een winnende partij speel-
de. Op het laatst liep BooiJ niet eens
meer op zijn goed uitgekiende slagen en
Klotz haalde de zeven punten In sukses-
sie.

De tweede set was slechts een formali-
teit, want een totaal uitgeputte BooiJ
maakte geen enkele kans meer.
Klotz later: 'In de eerste set kon ik me

Wim Brandse kijkt tevreden naar Ge-
rard Booij, die de bal hoog boven lAjn

hoofd weet te onderscheppen.

voort: 'De rekreatiespelers mogen niet

de dupe worden van wedstrijden en toer-

nooien. Daarom ook zijn we zo blij met
onze sponsor Industrie Wolf, want dank-

zij deze financiële steun kunnen wij ruim
aandacht besteden aan de wedstrijdsport.

Zonder zo'n sponsor zou het veel moei-
lijker worden, want wij denken er ge-

woon niet aan, om de kontrlbutie te ver-

hogen, want dan zouden de rekreatiespe-

lers de dupe worden van de wedstrijd-

spelers.'

De Simca onderdelen vliegen in het rond als Paul Maaskant geen vaste
grond meer onder de wielen voelt.

Naar de top

1 * Tt«vi tt

Cees Klotz... toemooiwinnaar.

aanvankelijk erg moeilijk konsenlreren.

Toen ik op 5-2 achterkwam kreeg ik pas
de kick die ik nodig had. Ik weet van
mezelf, dat ik pas goed ga spelen als ik

achtersta. Ik heb toen heel even rust ge-
nomen en toen lukte het weer. Ik voelde
me weer sterk worden en dat heeft het
zelfvertrouwen van miJn tegenstander
weggenomen.
Bewust ben Ik toen BooU gaan uitputten,

wetende dat htJ alleen van mij kan win-
nen op ziJn kracht. Vanaf dat moment
heb ik de teugel voortdurend strak ge-
houden, want ik weet dat Je tegen Booij
geen kans maakt als Je de teugel maar
even laat vieren.'

Naast dit kampioenschap maakt de drie-

entwintig Jarige Amsterdammer zich ook
nog op een ander terrein verdienstelijk

voor de Tennisclub Zandvoort. In het
distrikt Haarlem leidt bij de wat hij

noemt 'teimiskopstukjes' naar de top.

Hoge verwachtingen heeft Cees Klotz
van Tennisclub Zandvoort Jeugdspelers
Hans Schmledt, Lex Iiohuls en MaxJet
van Gerven,
BiJ de dames hield de Zandvoortse Lily
Weyera de eer hoog van de plaatselijke
tennlsklub door In de enkel B finale de
Slowaakse Mllada van BiJn met de over-
tuigende set-ciJfers 6-2 en 6-1 te ver-
slaan.

Mede door het organiseren van deze
toernooien bouwt de ruim zevenhonderd
leden tellende Tennisclub Zandvoort aan
zUn toekomst. Elk Jaar worden de toer-
nooien sterker bezet en het volgend Jaar
hoopt men in verband met het vUfen-
tirintig Jarig bestaan van de vereniging
een A-toernooi te organiseren.

De zaak vensnellen wil men echter geens-
zins want zo zegt Gerard van der Toorn,
vlce-voorzltter van de Tennisclub Zand-

Stapje voor stapje wil men Zandvoort

omhoog stoten naar de tennlstop. Mo-
menteel organiseert men het zwaarste

toernooi in Noord-Holland en men
streeft naar het houden van een Jaar-

lijks toernooi dat tot de tien zwaarste

tenniskrachtmetingen van Nederland zal

worden gerekend.
Trapsgewijs past men de akkommodatie
aan de toekomstplannen aan. Zo heeft

men gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid

een parkeerterrein aangelegd en twee

Jaar geleden is het klubhuls uitgebreid

met doucheruimtes en kleedkamers. Het
vorig Jaar kreeg men er twee banen by,

zodat park 'De Glee' momenteel negen
banen telt. Op het verlanglijstje komen
onder meer tribunes en een elektronische

skoreregeling voor.

Zover is het echter nog niet, want het

bestuur is niet van plan om de rekreatie-

spelers financieel extra te belasten ten-

einde de realisering van deze plannen te

bespoedigen.

De uitslagen

Heren enkel B halve finale G. Booü-P
Abrahams 6-4, 6-4. C. Klotz-W. v. Hoof
7-5, 2-6, 7-5. Finale C. Klotz-G. Booij

7-6, 6-1.

Dames enkel B halve finale U Weyers-
T. de Vilder 6-4, 6-1. M. v. Btjn-J. Hoo-
genkamp 7-6, 6-3. Finale L. Weyers-M.
V. BiJn 6-2. 6-1.

Ueren dubbel B halve finale W. Brand-
se/G. BooU-W. V. Hoof/E. Mouthaan 6-3,

6-2. B. Wijnands/W. Meijer-F. Hasselet/

N. WeiJers 6-2, 6-1. Finale Brandse/
BooU-WiJnands/MelJer 6-1, 7-6.

Gemengd dubbel B halve finale E. do
Jong/C. de- Jongh-J. Hogenkamp/N.
WeiJers 6-3, 6-3. Dogger/Dogger-L. WeiJ-
ers/P. Hasselet 6-2, 6-7, 6-1. Finale De
Jong/De Jongh-Dogger/Dogger 6-2. 7-5.

Heren enkel C halve finale A. v. Akker-
P. V. d. Aar 1-6, 6-1, 6-4. E. Westra-T. v.

DiJck 6-0, 0-6. 6-4. Finale Westra-V. d.

Akker 7-5, 4-6, 6-3.

Dames enkel O halve finale I. de Jagcr-
C. KrUger 6-3. 6-2. I. Kuyper-M. Bent
6-4, 5-7, 6-3. Finale I. de Jager-I. Kuy-
per 6-3, 6-0.

Heren dubbel C halve finales A. v. d.

Akkcr/F. V. d. Aar-Teune/Thlel 6-2, 6-0.

H. Brock/J. Roodenburg-Van Meekeren/
Hobenaar 6-2, 6-1. Finale V. d. Akker/
V. d. Aar-Brock/Boodenburg 1-8, 6-2, 7-6.

Dames dubbel C halve finale M. Best/
P. Beukelman-T. v. d. Steen/A. v. d.

Broek 3-6, 6-4, 6-2. M. Trossel/Y. Goos-
sens-M. ten Have/N. Schüller 6-4, 6-4.

Finale Trossel/Goossens-Best/Beukel-
man 1-6, 6-4, 6-4.

Gemengd dubbel C halve fhiale M. Koen-
ders/H. Brock-C. Krüger/P. v. d. Bos
6-3, 6-2. T. Boodenburg/J. Roodenburg-
I. de Jager/J. Hebenaar 2-6, 6-3, 6-3. Fi-
nale Koenders/Brock-Boodenburg/Roo-
denburg 6-2, 6-3.

ifcLiL^J:, Uj H.iZ'^'^i/X' /' u..'flVflUllM.ii.'^l.-t.^f- l^ „ + , L..,ifc',h.

Waarschijnlijk heeft de speaker dit niet bedorld, toen hij hei had over nrasbaan-
races. Hier ligt de Renault van Johan Veldt met de wielen naar boven.

ii'.'«j i

Op de streep komt Rob Slotemaker een banddikle tekort op de Oiic! Commo-
dore van Fred Frankenliout.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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ZANDVOORT
Mede namens mijn vrouw dank ik oud colle-

ga's, ouders en leerlingen hartelijk voor de

grote belangstelling ondervonden bij mijn af-

scheid van de Mariaschool.

Het zal voor mij een onvergetelijke dag blij-

ven.

W, V. Gemert

van

LANGSPEEL
PLATEN
KUSSEKE LP.'S

%
Alle .pop L.P/S 1 ^ Qfl
van 22,— voor . . .

^^n^^M

Alle pop LP.'S 1 9 QH
van 18,90 voor . , . Ifc-vW

Tevens vele LP.'s voor

de HALVE PRIJS

DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15, Zandvoort.

Telefoon 02507-3378.

ce
Om 's nachts goed te slapen moet u overdag goed

wakker zyn. Emerson (1803-1882).

HORLOGERIE

C.
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

Inj de Kostverlorenstraat.

heeft wekkers, waarop u rustig kunt gaan slapen.

Ze maken u precies op de gewenste tyd wakker.
Bovendien heeft hü horloges en klokken die u
overdag goed wakker houden. Het is nl. tyd,

waar u altijd van op aan kunt.

Komt u maar eens kt)ken In zUn showroom.
't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling roet

electronische apparatuur.

AUG. V. d. MME
Marisstraat 13a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

t;weewlel voordeel

DAMES- EN HERENRIJWIELEN

compleet met lamp, dynamo, slot en jasbe-

schermer, tijdelijk slechts .... ƒ 225,

—

Een hele nieuwe Peugeot bromfiets

al vanaf ƒ780,—

I
Vermist:

CYPERSE KATER
lichtgrijs met witte borst

in de nacht van zat. 11-

12 Juli j.1.

Graag terug te bezorgen
Zijlstra, Koningstraat 16,

telefoon 6483.

Yerstecge b.v.

haltestraat 18 telefoon 4499 zandvoort

INTERTOTO COMPETITIE 1975

zaterdag 26 juli, aanvang 17 uur.

f.c. AMSTERDAM
tegen

BELENENSES (Lissabon)
op het terrein van Zandvoortmeeuwen in Zandvoort.

P.C. Amsterdam verschijnt met o.a. Jan Jongbloed, Frlts Flinkevleugel,
Nico Jansen, Heini Otto, Abe van de Ban.

Toegangsprijzen; overdektetrlbvine ƒ 10,— ; staanplaatsen ƒ 5,—;
kinderen tot 12 jaar ƒ 2,—

.

Leden van Zandvoortmeeuwen hebben geen vrije toegang.

Voorverkoopadressen: Fa. H. Schutte, kiosk Vondelaan;
Pa. Lissenberg, Haltpstraat 9; Pa. T. v. d. Reijden, Tolweg 14;

Camping „De Zeereep".

hebben het zo naar onze zin dat wij

nog een paar dagen langer

vakantie houden

Vanaf 4 augustus zijn wij weer geopend.

Paradijsweg 2, telefoon 5602.

Geeft uw huid

te drinken

Donderdag 24, vrijdag 25 en zaterdag

26 juli is de Juvena schoonheidsspecia-

liste in onze zaak aanwezig voor des-

kundige huidadviezen.

Bij inlevering van onderstaande bon
ontvangt u van haar bij aankoop van
25,— Juvena artikelen GRATIS een Mas-
caroller t.w.v. 13,95.

WAARDEBON VOOR GRATIS

JUVENA ATTENTIE

DROG. MOERENBURG
HALTESTRAAT 8 — TELEFOON 6123.

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKiND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

VACATURE GEMEENTE ZANDVOORT

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort roepen sollicitanten op
voor de functie van:

parlceer-, miiieu- en

belastingcontroieur

Salaris van ƒ 1350,— tot max. ƒ 1732,— bruto per maand, en
onregelmatlgheidstoelage.

Zij, die bekend zijn met het opmaken van processen-verbaal en
rapporten genieten de voorkeur.

Aanstelling per 1 oktober 1975.

Sollicitaties binnen veertien dagen na verschijnen van dit blad in te

dienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort.

zonneklaar
Onze Kollektie zonnebrillen is afgestemd op een zonnige zomer.
Wat ons betreft kunt U de zon uiterst modieus én goed voorbereid
tegemoet zien. Vandaag nog.

een kollektie die gezien mag worden

A.G.SLINCER, OPTICIEN

Grote Krocht 20a, Zandvoort.

Telefoon 4395.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

HOieS S|ueen!e - RotÊsserie Frangaise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Restaurant La Reine - Patisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

EEN BLOEMETJE OP TAFEL STAAT ZO

LEUK EN FLEURIG

BLOEMEN-
MAGAZIJN ffERICAn

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

BOEDHA CLUB

PRESENTS:

in the
BEACH
CLUB

Stationsplein 11, Zandvoort

VRIJDAG 8 AUGUSTUS A.,S.

20.00 uur

LIVE IN CONCERT

THE
TRANNPS

KAARTEN è ƒ 15,— PER PERSOON.

KAARTVERKOOP:

Radio- en grammofoonplatenzaak Peeters, Haltestraat 56, Zandvoort. Te-
lefoon 02507-3618; Boedha Club, Haltestraat 12, Zandvoort. Telefoon
02507-2808; Aan de zaal Stationsplein 11, Zandvoort Telefoon 02507-

6010.

CENTRALE VERWARMING
Technlscb insUUtUe banaa

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon S845*.

Oedlpl. instaU. . Erlc. A.CJ. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

Gevraagd per l augustus

JONGEN voor de avondafwas

± 18 Jaar

Afwasmachine aanwezig.

Snackbar-Restaurant Harocamo
Kerkstraat 14. Tel. 2102.

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICBTINO

Voor SPECIAAL BEHANQWEIIK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en lenen van alle bekende merken

BREEDTAFUT, ca. Hatema, Desso, K.V.T.,
PioegtapUt ens.

DIVANBEODEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-

ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —
BIEZEN MATTEN.

Unolenms Krommente — VUtieil —

•

Balatred — Tapiflez — Hengafelt tegels.

Alles voor uw woning I

Lnxaflez jalonzleën — Balastons.

BALTESTRAAT S7-29 —TEL 2596-3769*4015

GEBOORTEKAARTJES
VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN
VISITE-KAARTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn.
Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93

cDurcDirPM
ALLE

LOODGIETERWERKEN
OAKLEKKAGES

SANITAIR
Telefoon 02507 - 41 61 - 71 5ft

Snellere service door
mobilofoon

"^
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.Trammps'' bijt op 8 augustus het spits af

Voormalig 'Monopole'
wordt evenementenhal
ZANDVOORT — Wat eens Monopole, The Blue Note, The Beat Note
en de feesttent van Lou van Burg was, wordt nu de evenementenhal
'Beach Club'. Op vrijdagavond 8 augustus zwaait Liva Lock de deuren
van zijn evenementenhal op het Stationsplein voor het eerst open
voor de Amerikaanse negergroep 'The Trammps', in gezelschap van
hun uit twintig man bestaand begeleidingsorkest 'The mothers, fa-

thers, sisters and brothers' of om korter zijn M.F.S.B.

De BocddUa Club exploitant hoopt op

een volle tent, hetgeen wil zeggen dat

vUfhonderdtachtlg zitplaatsen bezet zul-

len zljn. Het ligt In de bedoeling, dat de

hal uitsluitend tijdens evenementen open

gaat en dus niet zoals in het verleden

het geval was, alleen tijdens het zomer-

seizoen of helemaal niet.

Vcrenigingea

Wat voor evenementen iii zljn hal ko-

men. Interesseert Liva Lock niet. 'Als

ergens vraag naar is, dan gaan we er wat
aan doen. Zelf breng Ik artiesten In mlJn

hal, maar als een toneelvereniging, een

kamavalsklub, een balletgroep, een mu-
ziekvereniging of wat dan ook In de hal

terecht wil dan kan het. Het is meer
het Amerikaanse systeem, men betaalt

niets aan zaalhuur en ik probeer zo'n

avond eruit te springen via mijn drie

bars.'

Llva Lock gelooft stellig dat een derge-

Hlke had in de badplaats in een behoefte

(Adv. Ingez. Meded.)

zal voorzien en ht) zegt: 'Naar mlJn idee

zit Zandvoort reeds lange tijd op een

evenementenhal te wachten. We kunnen
nu immers alles naar Zandvoort halen

en in Zandvoort brengen waaraan be-

hoefte is. De akkommodatie is geweldig.

Er zljn drie bars en verder allemaal zit-

jes door de hele zaal verspreid. Voorts

zijn er toiletten, kleedkamers en een po-

dium, dus wat wil men eigenlijk nog
meer. De zaal leent zich bijvoorbeeld

ook uitstekend voor cabaret.'

rr-t,

Bar-reslaurant

Liva heeft de ruimte voor een aantal

jaren kunnen pachten van zljn schoon-
vader Hans Elsinga, die het gehele pand
van de Amsterdamse Blue Note eigenaar
Kempers heeft gehuurd met de bedoe-
ling in de voormalige Whisky b, go go
bar of zoals de bar aan de achterzijde

van het pand aan de Van Alphenstraat
ook wel heette de 'Monopole bar', een
bar-restaurant te beginnen. De zaak zal

eveneens 'Beach Club' heten en opent
volgende week donderdagavond 31 juli.

Hans Elsinga ^vil er een sfeervol bar-
restaurant van maken waar de gasten
zich bij de open haard en de 'vleugel

voor iedereen, die pianospelen kan' moe-
ten thuisvoeleu.

ZU, die het eerste evenement in de
Beach-club op 8 augustus willen meema-
ken kunnen zich nu reeds in de voorver-

koop verzekeren van een plaats i vijf-

tien gulden per persoon. De voorver-

koopadressen zUn: De Boeddha Club en
Radio Peeters belden in de Haltestraat

Beach Club.
en aan de zaal van de evenementenhal

FIAT
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

Weekend 26 en 27 juli

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. B. Bouman, Koninginneweg 34A,
telefoon 5600
verdere iniichtingen omtrent de w/eel<end-

diensten w/orden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen:

Anderson 2058, Drentti 3355, Flieringa

2181 en Zwerver 2499

Tandarts: tel. 023-313233

Apotheek: van vrijdagavond 25 juli lialf

zes tot vrijdagavond 1 augustus half zes
de Zeestraat Apotheek. N. v. Berkel,

Zeestraat 71, tel. 3073.

Wijkverpleging- zr. S. M. Molenaar-de
Wilde, Van Lennepweg 93 rood, tel. 2720.

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, fiat 2, tel. 4437

Hulpdienst: tel. 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch do Veeartsendienst te

Haarlem, tel. 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: tal. 3737, ook
buiten kantooruren

Politie: tel. 3043

Brandweer: tel. 2000

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BXmG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

Hete vis en hitsige

dans voor drie knaken
ZANDVOORT — ^Vc hadden wel dui-

zend kaarten kunnen verkopen nadat

de woensdagavond melding had ge-

maakt van onze opcnluchtvismaaltyd'

zegt een van de organisatoren Leo Dui-
venvoorde enthousiast. Voor wc donder-

dagavond bü lün bier-, wijn- en tris-

drankentcntjc midden op het Ga&thuis-

plcin kunnen aanleggen zün ons de eer-

ste klachten vanachter de dranghekken
reeds ter ore gekomen. 'Waarom moet
die Katwljker hier de vis bakken. Kun-
nen de Zandvoorters dat zeU niet?'

Aangezien wtj beslist niet naar de Katte-
kers gaan voor een gebakken vis, omdat
Tilj goede ei-varingen hebben met het
konsumeren van het in Zandvoort be-

reide zeebanket, spelen we deze vraag

Als je geen paraplu bij je had, legde je

Ttiaar een papieren servet op het hoojd.

Of deze noodmaatregel een afdoende
bescherming bood tegen de regen is zeer

de vraag.

direkt door aan Leo Duivenvoorde. Wc
zijn tenslotte zelf ook ietwat nieuws-

gierig. Achteraf bezien hadden we er

beter aan gedaan een ander blnnen-
komertje te bedenken, want de opmer-
king schoot Leo gelSJk een graat dwars
in de keel.

'Hoe vaak moet ik dat vanavond nog
horen. Ik word er doodziek van. We
hebben ons uitei-ste best gedaan om een

Zandvcorter voor deze klus te krijgen,

maai' of men had het te di-uk, of men
was te duur. Noodgedwongen zün we
daarom naar een vishandelaar in Kat-
wijk gegaan. Je kunt hier ook niets

organiseren of er mankeei-t wel wat aan.

Waarom doet men zelf niet eens wat
inplaats van altUd een grote bek te

hebben. Men vergeet echter dat er in

Zandvooi't niets zou gebeuren als de
evcneraenleukommi.ssie en de VVV zich

niet inspamien.'

Stank voor dank dus, maar de baklucht
was geenszins verpest. Tv\'eehouderd-

tweeënzeventig vlsliefhebbers hadden
voor dit smikkelfestün voor zeven gul-

den en vijftig cent optie verkregen op
een met gemengde sla en stokbrood ge-

stoffeerd stuk visfilet, aangevuld met
remouladesaus en een konsumptie.
Nadat echter heel Nederland via de buis

kennis had gemaakt met de Zandvoortse
specialist in zeebanket Jan Bennie en
een vlsetende heer Van Gogh. liep het
storm bü de kaartverkoop, maar toen
waren er nog slechts tweeenzeventig
vismaaltyden te verkrijgen.

Lid van de evenementenkommissie mej.
Bep Roozen: 'In de voorverkoop waren
we al tweehonderd kaarten kwijt en
aangezien we met tweehonderdtweeën-
zeventig aan ons maximum zitten moes-
ten we vele mensen, die van bulten
Zandvoort kwamen teleurstellen.'

Als we langs de lange tafels lopen be-
merken we dat verveling zich van de

gasten meester maakt als de vis een-

maal door het keelgat gegleden is. Maar
gelukkig komt juist op tyd boerenkapel
'De Kwallentrappers' het culinair festijn

opvrolijken. BU de eerste de beste kar-
navalstopper pakt Jan Bonnie een vls-

etende schone met stoel en al op en het
Ijs Is gebroken.
Tegen negen uur lopen we een moppe-
rende Wurf-voorzitter de heer Steen te-

gen het lijf. HlJ vindt het de hoogste

tlJd, dat zUn leden een stuk folklore ten

tonele brengen. 'Dat willen de mensen,'
zegt hij. 'Het is natuurlijk leuk, dat ze in

oud-Zandvoorts kostuum de vis serve-

ren, maar ze kunnen nog meer en dat
zullen we nu eens even laten zien.'

Het volgende ogenblik heeft de heer
Steen de mlkrofoon reeds in zyn handen
en kondigt een optreden aan van fol-

klorevereniging 'De Wurf '. Haastig bren-
gen de sei-veersters de laatste extra por-

ties voor drie gulden naar degenen, die

aan één vismaaltje niet genoeg hebben
en om de tijd te doden duwt de heer

Steen de microfoon onder de neus van
een Duitse gaste.

HU heeft in de roos geschoten, want de

vrouw blijkt een liefliebster van Zand-
voort^ en van vis te zijn.

Ze biengt al voor het vijftiende jaar

haar vakantie door in de badplaats. Het
enige dat zU op Nederlandse Noordzee-
kust tegen heeft is het klimaat en nu
het al weer regent denkt zU er hard over
om het volgend jaar eens op zoek te gaan
naar de zon in het zuiden.

Alarmerende berichten en wederom moet
de zaak wttt opgevi'oltjkt worden. Het
lukt Wurf-lid Gansner wonderwel: 'We
gaene nu brenge een Mexicaense dans.
De Mexlcaene benne heter as de Hol-
landers en nou motte jullie allegaer effe

oplette, want strakkles motte jullie het
ook doen.'

Het hitsige van de dans bleek te zitten

in het handjeklap. Een ondeugende dans.
want als er op de maat geklapt moest
worden, gebeurde dit achter de nek van
de danspartner en blJ de handeling die

nodig was om de handen achter het
hoofd van de partner ineen te krijgen,

was een konfrontatie met datgene dat
een vrouw zo aantrekkelijk kan maken,
niet te vermijden.
Ja. ja. de snoepers kwamen donderdag-
avond op het Gasthuisplein aan htm
trekken.

Zondag 27 Juli

MRD. .SERVORIMDE KERK
9.15 uur Pfarrer Eugen Lemke uit Berlijn.

10.30 uur dienst

GFnEFORMEERDE KERK
10 uur dr. P. N. Holtrop te Rijnsater-

woude. 19 uur ds. S. Oegema te

Castricum.

mi:;er!.4Ndse prot. bond
diï-.st

nOOMS KATHOLIEKE KERK
st. Agatha
zaterdag 19.30 uur en zondag 11 uur

vieringen
""'"*•

0.1. Vrouwe Sterre der Zee
zondag 9.30 uur viering

JEHOVA'S GETUIGEN
zondagmorgen 9.30-11.30 uur oo?: ' -

bijeenkomst in Gemeenschapshuir
ingang Willemstraat

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
tot nadere aankondiging Madoerasira?!
1, Haarlem-Noord, zondag 9.3C en 16 uui.

woensdag 20 uur

NEDERLANDSE CHR. BOND
voorlopig geen samenkomsten m huize

'Pnlél'. nadere inlichtingen tel. 4778

VOLLE EVANG. GEMEENTF
iedere dinsdag 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

Vrijdag 25 juli 4.31-16.57

Zaterdag 26 Juli 5.05-17.30

Zondag 27 Juli 5.40-18.02

Maandag 28 juli 6.11-18.32

Dinsdag 29 juli 6.44-19.06

Woensdag 30 juli 7.22-19.46

Donderdag 31 juli 8.07-20.34

Vrijdag 31 Juli 8.07-20.34

Vrijdag 1 augustus 9.04-21.33

SpringtiJ: 25 juli. DoodtiJ: 2 augustus.

Voor het berekenen van de laagwater-

standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.

BURGERLIJKE,
STAND '

Gelioren buiten de gemeente:
Jolanda Ilona, dv Stefanus George Ben-
jamins en van Margrletje Maria Ter-
maat; Mike Vincent, zv Ronald Jan
Hoogervorst en van Hendrlka Pietemella
Marljtje Schuiten; Melvln Johannes, zv
Peter Willem BUrer en van Maria Eli-

sabeth Johanna Dohmen.

Ondertrouwd:
Jan Jacobs en Johanna Petronella Dirks;

Arnoldus Theodorus Maria Kortekaas en
Sara Johanna Hormina van Gog; Ge-
rardus Leonardus Maria Sedcrs en Maar-
tje Molanus.

Overlederi:

Josephus Christiaan Blankert, oud 77

jaar, gehuwd geweest met Emma Pau-
line Brodin.

Overleden builen de gemeente:
Jan Paap, oud 69 jaar, gehuwd met Adr'i-

ana Koper: Petrus Adrianus Antonius
Bouweni,. 63 jaar; Geertruida Maria van
Tongeren, oud 89 jaar, gehuwd geweest
met Josephus Johaimes Beere; Martlnus
Johaimes SncUens, oud 71 jaar, gehuwd
met Froukje Verhorst.

'Laat

larmoe

maar
de pest

krijgen
ZANDVOORT — Waar.'^clilinUik otidOi-

de indruk van hot lo'. nu toe slcc':t g"-

.slaagde seizoen, hebben een aantal

werknemers en werkgevers in de Zand-
voortse Horcca-bédrijven een nieuwe ver.

vereniciine opgerirlit die de wlirl.so naaui
heeft gekregen van Zandvoortse As.so-

cltitie van Armoede Haters <ZAAH>.
Het motto van do nieuwe verenlgm? i.s:

'Laat de armoe de pest maar krijgen'

en de leden moeten de zinncsjjreuk on-
derscluljven: 'Wie in het vak zit ver-

zuurt iiiel'.

Het doel ts, de onderlinge band in hot
Horcca-bedrljf te verstevigen. De tipzs'l

heeft een enigszins carnavalesk kaï-ak-

ter. 'Hoe gekker hoe mooier' blijft de
grote troef.

Men wil onderlinge gezellige avonden
gaan beleggen. Iedereen, (ook vrouwen)
kunnen lid van de nieuwe vereniging

worden. Voor lieden, die zijdelings h\\

het Horecabedrijf Ixitrokken zljn, zal

een strengi: selektie worden toegepast.

De foto toont het bestiuir van de Asso-
ciatie met een enthousiastelingc. Hoe-
wel niet verplicht, wordt er wel naar ge-
streefd, dat de (bcstuurs) leden zoveel

Met oog en oor

de badplaats door
Aliobs
De onlangs door de NS geplaatste

automatisch werkende halve spoor-

bomen bij de spoorwegovergangen
aan de Sophiuweg en de Haltebtraat

IilÜken een enorm sukses Ic zün.

Niet alleen Is het lange wachten hier

nu verleden tijd geworden, maar men
staat er versteld van hoe zowel kin-

deren als ouderen zich stipt aan de
voorschriften houden. Men steekt niet

over. wanneer na het passeren van
de trein de bomen weer omhoog gaan,
maar blijft wachten, tot het rode
licht is gedoofd. De ouderen zijn hier
de kinderen ten voorbeeld. Zo er ooit

een grote verbetering is ingetreden,

dan is dit hier wel het geval. Van
roelceloo.sheid door kinderen, waar-
voor aanvankelijk nog wel eens ge-
vreesd werd, biykt geen sprake te zljn.

Ondraaglijke slank
Er bereiken mij steeds meer klachten

over de oiidruagriijke slank, die de
rloolzuivcring.sinstallatie verspreidt.

De rioollucht is soms büna met om
uil te houden en blijft ook 's avonds
en 's nachts in de huizen liangen.

Vooral de direkle omwonenden heb-
ben liier veel last van. De overlast

van het circuit — zo die er al is —
/inkt hierbij in hot niet heeft men
iiiü gezegd.
Ik heb er eens naar geïnformeerd,
maar er scliijnt weinig aan te doen
te Zljn. Veel hangt al van de wind-
richting, mi '• oolc biykl de installa-

tie te klein te zljn om alles te kun-
nen verwerken. Er worden nu stap-
pen ondernomen, om dit euvel op te

lossen. In de gemeenteraad werd
enige tyd geleden reeds een voorstel

in deze lichting aangenomen en geld
beschikbaar gesteld. Maar hel zal

nog wel even d'^ren, voor het m de

dat er Intussen al weer voor meer
dan de helft opzet.

En wat krijgen ze voor dagjesmensen
in deze bouwvakvakantietljd die ei-

genlijk topdrukte zou moeten bren-

gen elke dagV Het weer is er ook niet

naar om de mensen naar het strand

te lokken. En u zuil het toch met me
eens zijn, dat een paviljoen op het

strand een zéér lukratief bedrijf is.

Zou het in verband hiennee geen
aanbeveling verdienen dat onze
slrandpachters (voor eigen risico)

ook in het winterseizoen op het

strand zouden kumien blijven?

Het elk jaar weer opbouwen en af-

breken brengt enorm veel kosten mee,
die op deze wijze zouden kuimen wor-
den uitgespaard. En hoeveel mooie
weekenden liebben we dikwijls nog In

het late najaar. Ja In de winter en
het vroege voorjaar. Indien dat zou

kunnen, zouden onze strandpachtei-s

daarvan de vruchten kunnen pluk-

ken, het bespaart veel kosten en
maakt het risico a..nzienlljk kletaer.

Ik meen, dat een permanente stand-
plaats van hogerhand niet is toege-

staan maar zou ons gemeentebestuur
in dit opzicht niet eens kunnen
trachten iets Ie bereiken? Het 'nee'

heb Je al, het 'Ja' zou Je misschien
kunnen krygen

Vis uit Katwijk

omgeving van de/e instaUatie weer
i?oed toeven is. waar thans het wan-
delen geen onveidoeld genoegen is

en het wonen in de nabijheid even-

min.

Drukle
Velen met mij hebben zich verbaasd

over de ojitimislisolie geluiden die

radio, televisie cii sommige dagbla-

den de laatste dagen lieten horen

Dver de grote toevloed van gasten

langs de Noord/eckust.

.Ms je dat allemaal zo aanhoorde,
moest Je haasl wel gaan denken, dat

Zandvoort ecu jaar luaakl als nooil

tevoren. Maar i.Is je met .ie iieu.s op
de feiten gedrukt wordl dan zet je

acliter dit alles toch wel een vraag-
teken en een groot vraagteken ook.

In elk geval geldt die drukte dan niel

voor Zandvoort. want het seizoen lol

nu toe viel eerder tegen dan mee.
Merlvt u wat van bijzondere drukte?
Ik niet. int"gendecU Er is nog plaats

te over in de hotels en pensions, een
enkele uitspringer daargelaten en de
parlikulicre verhuur is zonder meer
knudde. VVV direkteur Hilbers sprak
inaandajjavond daar ook reeds over

111 een Interview voor het teJovisie-

ANP Joiiinaal. Hij dacht dat de grote
firukte uit Duitsland binnenkort nog
liomen moest. Zo blijf Je jezelf maar
kietelen, want aanvankelijk werd die

grote drukte emd vorige week al ver-
wacht. Ik geef toe. dat de campings
lol zün. overvol zelfs. Maar daarvan
kan her uorn weinig of geen winst
feilen, dat zyn wereldjes op zichzelf.

Enfin, wo wachten maar af want len-
slolte doet hoop leven.

Stille siraiul

Het zit in verband met bel boven-
staande ook oiw.c RtvandpacUtcrs niet

mee. Hoeveel stralende weekeinden
hebben 7c gehad? Ik ineen van twee
tol nu toe in dit seizoen, een seizoen

Voorop zU met de meeste nadruk ce-

steld dat de opculuehtTismaaltlid,

vorige week donderdagavond op het

Gastlmisplcin gehouden, In vele op-

zichten een grandioos sukses is ge-

weest Een evenement, dat zeker

waard is te worden lierliaald, zo mo-
gelijk meerdere malen per seizoen.

Alle kaarten waren uitverkocht en als

er meer plaats geweest was, zouden
er zeker tweemaal zoveel mensen ge-

komen zün.

Want het is een bijzonder 'euk eve-

nement, aal als typisch dorpsgelieu-

ren vooral onze gasten sterk aan-
spreekt. Juist dat dorpse karakter
doel'et'm. Maar juist daarom deed
het, om het maar niel sterker te zeg-

gen, wat vreemd aan, dat een vis-

iiandelaar uit Katwijk de vis leverde

en bakte. Hy was met zlJn fraaie wa-
gen naar Zandvoort gekomen erf

kieeg een standplaats op het Cïast-

huisplein. Wat ik daarover niet heb
moeten horen is niet mooi meer. Men
heeft mij gevTaagd. of de Zandvoortse
vishandelaren niet kapabel waren om
dit te verzorgen.

Die avond verleiden de oi-ganlsatoren

mlJ, dat er blJ de Zandvoortse bedrij-

ven geen animo voor bestond. Dat is

niel heleraa..l Juist, want missoliien
waren er wel enkelen die er geen zin
in zouden hebben gehad, maar ik heb
bü diverse vishandelaren geïnfor-
meerd en vernam, dat men hel zells

iiict eens is komen vragen! Ktjk, dat
is natuurlyk niet Juist en het heeft
Dij de vishandelaren, die ik gesproken
lieb, nog al wat kwaad bloed gezet,

begrijijelljk overigens, want een zui-
ver plaatselijk evenement voor een
deel te laf en verzorgen door een han-
delaar van bulten af, is vanzelfspre-
kend aanvechtbaar. En het enige,
oude bruine dorjjscafé dat ons liisto-

risclie Gaslhuisjjlein bezit, kreeg ook
geen Kans om het koude tapbier te

serveren.

Ook de eigenaar van dit café werd
i.et gevraagd of hy hel wilde doen.
In de plaats daai-van kreeg men lauw
bic- uit fle.sjos. En wanneer ik daar-
bij dan nog bedenk, dat de vooiv.iUer
van de Pederalic Handelsvereniging/
Hanze, die het 'U woont in Zand-
voort. U koopt in Zandvoort' in ' aar
\aneii \ocit, een dikke riuger in de
pap had bij de organisatie van dit
gebeuren, dan zal hier toch wel iets

scheef, iels dal zeer velen een nare
smaak in de mond heeft gegeven. Ik
kan mli dan ook heel goed voorstel-
len, dat er zwaar over wordt gepraat.
Misschien heelt men er niet zo bU
slil gestaan en nooit gedacht, dat er
zo znaar aan zou worden getild, maar
laat men by volgende gelegenheden
— al doende lerend — trachten, der-
geliike vervelende dingen te vennlj-
dcn. Nogmaals; een Zandvoorts ge-
beuren behoort door Zandvoorters te

worden verzorgd, daar is geen speld
tussen te krijgen.

C. Kuj-per sr.

mogelijk in het zwart zullen verschijnen

op de vercniglngs-avondcn. of althans

In het toniio. dat men by de vei-vuUing

van zyn funktle draagt.

Hel bestuiu- werd als volgt samengesteld:

M. A. Philippi. voorzitter. B. Duivenvoor-
den. vice-\oorziltcr. sekretaris R. Bou-
man on jjciiningmcestcr D. Rozenkrans.
Tot holnar werd benoemd de heer L. B.
Fyma.

Eind voiige week ts men al enige avon-
den oj) jn-opagandatoer geweest, hetgeen
een flink aantal leden heeft oiJgoleverd.

Cartoons

van Tenniel
ZANDVOORT — Tot 11 augustus expo-
seert liet antiktüariaaf 'De papieren
waercld' cartoons van de cartoonist en
ilhisirctor John Tenniel, die veel op-

drachten maakte voor het satirische

Engelse blad Punch.

Tenniel werkte voor 'Pmich' van 1850 tot

1901 en de hier tentoongestelde houtgra-
vures geven u een kostelijk overzicht van
de politieke en sociale items in die tyd.

Een noodzakelijke bron als u meer wilt

weten over kostuums en gewoonten in de
laatste helft van de negentiende eeuw in
Engeland.
De prenten van Tenniel zyn op woens-
dag van 10-13 uur, donderdag en vrydag
van 19-22 uur en zaterdag en zondag
van 13-17 uur te bezichtigen. Toegang
gratis. Kanaalweg 2. Zandvoort.

Standwerker

voor één dag
Z.WDVOORT — Behoudens goedkeu-

ring van liet kollege van burgemeester en
wethouders organiseert de Evenementen-
kommissie VVV Zandvoort op vrijdag 8

augu.slus van 19 tot 22 uur een markt

op het Kerkplein. Het wordt echter geen

gewone markt. Iedere Zandvoortse on-

dernemer kan voor .f 17.50 een kraam
Iiurcii van waaruit maximaal 4 artikelen

uit zljn assortiment ten verkoop mogen
worden aangeboden. De verkoop zelf

dient echter te geschieden door bekende
Zandvoortse ingezetenen die geen bc-

roepsverkoper mogen zUn.

De detailhandelaar kiest zelf zyn ver-

koper. Een jury beslist welke 'lekenver-

koper' over het meeste vcrkooptalent be-

schikt. De winnaar-verkoper ontvangt

een geschenk. Er komen slechts 20 kra-

men. Ter dekking van de kosten moet
een percentage van de omzet worden af-

gestaan aan de Evenementenkommissie
VVV. inschryving kan — uitsluitend

schrlfteiyk of telefonisch — gescliiedcu

by de voorzitter van de Evenementen-
kommissie Mej. B. Koozen, Burg. van
Alplicnstraat 55-18. tel. 4295 of by geen
gehoor by de heer L. Duivenvoorde (Ho-
lel Keur) tel. 2023. Toewyzlng van een
kraam geschiedt naar volgorde van bin-

nenkomst van de Insohryvlngen.

AANRIJDING
HALFWEG — Toen zondagavond een
pci'sonenauto stopte voor het verkeers-
licht op het Rottepolderplein dat op
oranje stond knalde een vrachtauto —
waarvan de bestuurder veronderstelde

dat de wagen voor hem wel zou doorrij-

den — achterop de personenauto, die

aan de achterkant helemaal in elkaar
werd gedrukt.
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LET OP JUISTE ADUES, vanuit Heemstede over de
CKUQUIUS-BRUG rechtsaf en dan direkt na 100 m.
DE EERSTE WEG LINKS bij bord industrieterrein Cru
quius NAAHT DE KONGRO, Spaamevreg 75. Telefoon
023-288151 Alle dagen geopend van 9.00-17.30 uur. Ook zaterdag.

EEKSTK WEU LINKS bij bord industrieterrein Cru-
s NAAHT DE KONGRO, Spaameweg 75. Telefoon ahj - ^r,rt..-,^«
188151. Alle dagen geopend van 9.00-17.30 u
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Wie nu bif ons een Vauxhall koopt,

, „ kan van gelukspreken • „,. s

GRANDIOZE UITVERKOOP
IN TAPIJTEN - GORDIJNEN - VITRAGES - COUPONNEN TAPIJT - VILT - NOVILON TEGEN BELACHELIJK
LAGE PRIJZEN.

Vrijdagavond koopavond van 19.00-21 .00 uur.

ninliiaT.W.cncx.
General Moton
Continental Nederland

5
5

General Motors staat er ochtM

Uw Vauxhall/GM Ranger/Bedford dealer:

VAN LENT -VAUXHALL - BEDFORD
Raadhuisstraat 49-6S, HEEMSTEDE. Tel. 023-281 B50*
HeemsteedSB Dreef 261, HEEMSTEDE. Tol. 023-281 550*
OosteindorwegllO, AALSMEER. Tel. 02977-20990
Kam. Onnessttaat 15, ZAIMDVOORT. Tel. 02507-5346
Ffnandaflng mosnlljk via het GM ACN-pJsn.

Dag
bankstel,
Dag twee- en driezitters, dag
bestieren hoekje. Jullie moe-
ten weg, samen met dat mooie
bankstel in ribcord, de ele-

menten en die andere hoog-
kwalitatieve soortgenoten.

>k

wandset,
Dag kasten en wandmeubelen,
aanbouwwanden en bergmeu-
belen.

Jullie zijn inderdaad prachtig,

maar ja, 't is inruim-tijd en
dan ga je weg beneden de
prijs.

Dag Koopster, wacht niet te

lang en kom vlug kijken.

Harde argumenten en zachte
prijsjes pleiten voor een snel-

le beslissing...

Dag koning klant. Kies maar
uit dat rijke sortiment best

bergwerk. Keus genoeg en...
voor prijzen waarover u niet

zult kniezen...

V.

miva interieur
dennenlaanSS-zwanenburg • telefóon O2907-459O/5909

middenin de hoofdstraat van Zwanenburg
De grootste in eksklusieve meubelen
Voor partikulieren elke dag geopend

Maandagmorgen gesloten en vrijdagavond koopavond tot 9 uur

Een bezoekje is zeker de moeite vifaard

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

koUektle echt DAMESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

KLEINE HOUTSTRAAT 11 — BAARIiEM.
Telefoon 32.13.06.

.J

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

als engels

IJzerhandel ZWAGER b.v.
HoofdweR 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111. Lelden.

Voor rcparatie's van alle

merken wnsautouaten

GLANDORPS
MEUBELEN

II wee! wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 11S, Haarlem
t/o De Vries

BAKKER's BEHANG
SLAAT DE PRIJZEN

AAN STUKKEN!
U zult begrijpen dat een
beschrijving van alle mooie
dessins behang diewe
voor hele lage prijzen gaan
verkopen een onmogelijke
zaak is.

KOM... en overtuigt uvan

de geweldige kortingen

van 40-60% diewe geven

oponzewandbekleding

Ais u werkelijk voordelig
een mooie kamer wilt
hebben, profiteer dan van
dit UNIEKEAANBOD
EENGOED ADVIES
KRIJGT U ER GRATIS BIJ!

Prijs- en kwaliteitsbewuste
mensen die tientallen
guldens willen verdienen
worden uitgenodigdom
binnen te stappen bij

BAKKER'S^tTBEHAMG
Bakker's Behang Gen. Cronjéstraat 135 Haarlem, tel. 023-255432
Filialen: Herensingel 5, tel. 322377 (bij de An^sterdanistraat) ,- A'nëgarig"28,-^ell 321312.
BAKKER'S BEHANG een NAAM om te ONTHOUDEN !!!.. ,,

Te koop:

S PEES. BUNGALOW-
TENT
met luifel en grondzell,

ƒ 400,—.

Telefoon 023-240865.

HOUTWORM — MIEREN
EN WESPEN
Dan even bellen 023-252478
of 02550-15154.

H. HEINSBERGEN
VOOR BETER SCHILDER-
EN WITWERK
Telefoon 262366.

De zaak w.nnr dp service

goed. snpl en voordelig Is.

telefoon 023-252760.

I
VoorrUkostcn ƒ 7.50

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasaiito-
maten, koelknslen, eenlri-

fugcs, stofzuigers.

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarlem

WAT HEET UITVERKOOP

40-60% KORTING

op honderden

soorten BEHANG
GRATIS THUISBEZORGD

WAAR?

NATUURLIJK BIJ

Jouw2cv
betaaltdie
van haar...

WIJ MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR O

Set fiödcHttti^
AUêên '

Schagcbelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Van part. te koop:
PEUGEOT 204 bj. 1971

Na 17,00 uur td. 280085.

In- en verkoop

Jnvrelen, Goud en Zilver.

H.W. DAMES
KRdISSTR. 19. HAARLEM,
bl) de Rldderatr.. tel. 320431.

ELECTRISCHE WEKKERS
voor huls en op reis

reeds vanaf ƒ 25,—.

JUWELIER SMIT.
Raadhuisstraat 89,

tel. 280267, Heemstede.

Zijlstraat 96a, Haarlem. Tel. 310321. Naast het stadhuis.

ADVIESBURO
FRANK EN VRIJ
Vrt) met Prank en Vrl)

voor uw sohuldenregellngen
op gunstige ba.sl8.

Frank en Vrij voor al uw
verzekeringen en andere
geldzaken.
Frank en VrU, tel. 02526-
4926.

Dame, 53 Jaar, zoekt
LICHTE BEZIGHEDEN
op een bedrUf of Inrich-
ting In prettige omgeving.

Tel. na 19.00 uur 243597.

DE BABY BOX
heeft voor leder

jong gezin een

ruime keus.
Binnenweg 140, Heemstede

Voor het betere
BEHANG EN WITWERK
belt u tel. 02603-676L

Leer deze winter
TENNISSEN IN
CLUBVERBAND

InUchtingen 02520-15436.

AUTO-TAX NIEUWKOOP

CITRÖÊN^2CV
AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg - hoek Leidsevaarf-
Westelijl<e Randweg
Haarlem- tel. 023- 248221

RADIO - T.V. ETC.
DEFERT?
WtJ garanderen u vlotte

en korrekte service.

SMIT Technische Dienst,
Kcmphaanlaan 22,

Heemstede. Tel. 285095.

AUTO SPUITEN
BLOEMENDAALSE
SPÜITINRICHTINO

Kerkplein 5A, tel. 2.51304.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

Set Pt«9cU|nt|0
Alléén

Schngchelstrant 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Jacqnar XJ 6 de Luxe 2,8 '71

Renault 12 Combi 19)3
Peuseot 2M 'Jl-'Jï
Renault 12
Opel Manta met radio •71-'72
Flat 125 Spec. »Jl-'72
BMW 2500 1971
Ford Taunus 1300 combi 1973
Citroen GS club '72

Slmca Ralley 1971
Opel commandore
Foid Capri 1300
Ford Capri 1700 GT
Mercedes 226 D 1971-1972
Mercedes 220 D 1971-1972
V.W. Variant 1970
Ford Escort GT 1970
Datsnn 1600 4 drs, 1971-1972
B.M.W. ICOZ 1973
Renault 16 1971
Opel Kadett
Renault 6 1970-1971
B.M.W. 3500 type 1972
Alfa Romeo 17S0 GTV
Ford Escort 400 bestel 1973
Peugeot 204 Break diesel
V.W. Variant antom. '71

Datsun Cherry 1972
B.M.W. 2800 BUtom. '70

Anstin GUder 1972
Opel Rekotd 1700 tTpe 1974
Eend 1971
Opel Bekord 1967
Ford 1600 li Comkl
Audi 100 L8 1970
Renault 4, 1971
Renault 6 TL, 1972
Austin Seven, groen
Taunus 1300 Conpt 1971
Ford Capri XL rood 1971-1972
Peugeot 204 1970
V.W. bus 1971
Audi 60 1971
Renault I5TL 1973-1974. met radio
Opel Rekord 1070
Austin Mint, 1969-1970
Vauxhall Victor, 1971
Opel Asrona 4-d 1971-1972
Alfa Romeo Berlina
Peugeot HM, 1971
Taunus 1600 GT conp6
Simea 1100. 1970
Mini inoo, 1970-1971
Ford Transit, 9 pers.
De Tomaso Panters GTS, 1973
Plat 128, 1973
Flat 128, 4-denrs, 1971
V.W. 1600 1972
SImra 1000 Spec, 1972
Renault 6 TL
Slmcs 1100, 1S7I .

Mercedes 450 SL Amerikaanse uitv, t. 1974
Peugeot 504 t. 1972
Peugeot 404 1971 stationcar
Peugeot 404 1971

Peugeot 304 1971
SImea IIOO OLS t. 1972
Cltrofn 2 CV 4 1971-1972
Renault R4 lichtblauw 1972
2 X Renault R4 groen 1970-1911
Fiat 128 geel 1972
Escort combi 1972
Escort wit spec. wielen 1972
Escort 1971. wit,
Toyota Corolla 1209 igi71

Plat 127 1972 geel
Plat 127 1972 geel
Flat 127 1972, blauw
Fiat 124 Spider Cabriolet
Ford oranada Coupé 1972
Ford oranadl Conpt vlnjl top 1972
Capri 1700 GT 1979
Capri 1500 OXL 1911
Ford 1300 h blne metallic 1971
Ford 1300 1971. bmlD,
Slmca Ralle», 1971

M.0. TD 1949 originele itut
Plat 850 I97Z
Ford Cortlni Estate 1971
Ford Tannna 12 M 1970

6950,— ot 250,— pjn.
5950,— of 190,— p.m.
3950,— of 140,— p.m.
2950,— of 110,— p.m.
5950,— of 190,— pjn.
2950,— Of 110,— p.m.
5950,— Of 190,— p.m.
7950,— of 260,— pjn.
3950,— of 140,— p m.
2450,- Of 100,— p.m.
4650,— Of 155,— pjn.
3950,— of 140,— p.m.
3950,— of 140,— p.m.
8950,— of 290,- p.m.
9450,— of 290,— p.m.
1950,— of 80,— pjn.
2950,— Of 110,— pjn.
.1950,— of 140,— p.m.
8950,- of 190.— pjn.
3250,— of 120,— p.m.
1450,— of 70,— pjn.
2950,- Of 110,— p.m.
7950,— Of 260,^ p.m.
.'!450,— of 170,— p.m.
2950,— of 125,— p.m.
4950,— of 150,— p.m.
3950,— Of 140,— p.m.
5450,— Of 170,— p.m.
4450,— Of 140,— p.m.
3450,— of 110,— p.m.
7950.- of 260,— p.m.
1650,— Of 65,- p.m.
1650,— of 65,— p,m.
8950,— of 195,— p.m.
2950,— of 110,— pjn.
2950,— Of IIO,— p.m.
3950,— of 110,— p.m.
1650,— of 70,— p.m.
4950,— of 160,— p,m.
5950,- of 170,— p.m.
2250f— of 95,— p.m.
3950,- Of 145,- p.m.
2950,— of 120,- p.m.
8650,— of 195,- p.m.
2950,— of 110,— p.m.
22S0r- of 90,— p.m.
2950,— of 110,— p.m.
4950,— of 155,- p.m.
39.50,— of 125,- p.m.
4650,— of ISO,— p.m.
5950,- of 160,— p.m.
2950,— Of 110,— p.m.
2950,- Of IlOr- p.m-
4950,— Of ISS,— p.m.

27JiW,—
4650,- of ISO,— p.m.
3450,- of 130,— p.m.
3950,— of 145,— p.m.
3450,— of 130,— p.m.
39S0,— of 145,— p.m.
29S0,— of llOr- P.ni.

S9S0,— of 160(— p.m.
3950,- of 120,- p.m.
3650,— of IIS,— p.m.
3950,— of 120,— p.m
3950,— of 126,- p.m.
2650,- ot 90,— p.m.
3950,- Of 120,— p.m.
29S0,— of 100,— p.m.
3950,— ot 120,— p.m.
3SS0,— Of 115,— p.m.
4950,- of 140,— p.m.
2950,- Of IM,— p.m.
3950,— Ol 120,- p.m.
42S0,— Of 12S,— p.m.
44S0,— ot 130,— p.m.
39S0,— Of 110,— pjn.
1950,— Of 7B,— pjn.
6950,- of 17S,— p.m.
6950,- of 176,— p.m.
39S0,— of 12«,— p.m.
4950,— of 14*,- p.m.
3950,— ot 120,— p.m.
4650,- of ISO,— p.ra.
2950,- Of 100,- p.m.
99S0,— ,ot 200,- p.ra.
ÜSSOt— of 100,— p.ra.
26S0,— of 90,— p.m.
2650,— 01 SO,— p.m.

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!
Dorpsstraat 2S, Nieuwkoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481
(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS
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Herinueringeu aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD
De franse overheersing
Het is een opmerkelijk feit dat uit de
periode van de franse overlieeising', die

toch noe: maar betrekkelijk kort acbter
ons Het, weinig of niets voor het na-
geslacht is bewaard gebleven. Veel
waardevol historisch materiaal is in de
loop der jaren verloren gegaan door
allerlei oorzaken.

En toch is deze periode aan Zandvoort
ziïker niet onopgemerkt voorbygegaan,
integendeel, het was een kommervolle
tijd. Het was, achteraf bezien, de tyd,
die voorafging aan een rooit verwachte
bloeiperiode toen Zandvoort in de laat-

ste periode van de negentiende eeuw
van armoedige vlssersplaats, tot bloel-

ende badplaats werd. Maar dat geen
mens daar In het begin van 1800 ook
zelfs maar aan dacht. Is wel zeker.

Vóór die tijd maakte Zandvoort nog
tijdens de Franse bezetting een periode
van bittere armoede door. Want de bijna
onafgebroken oorlog tegen Engeland
was vooral voor de vissers — en daar-
van moest Zandvoort het in hoofdzaak
hebben — zeer moeilijk. Men kon prak-
tisch de zee niet op. En ondanks de
vrede van Amiëns in 1802, was de toe-
stand in 1803 nog zó onzeker, dat de
Baad van Marine der Bataafse repu-

Een iraaie foto van de oude Zandvoort-
se dorpskerk. In betvogen perioden al-

tijd een toevluchtsoord voor velen.

bliek op 10 oktober In dat jaar de aan-
schrijving deed, om de pinken achter
het duin te Ijergen.

In 1804 mocht men wel weer bU dag uit-

varen, maar men moest zich stipt hou-
den aan alle bevelen van de t>ezetter

en zich op een overeengekomen sein

dadelijk bergen wanneer er viJandelUke
schepen in zicht kwamen. Het was al

september 1804, toen men eindelijk ver-
lof lo-eeg, ook 's nachts op zee te mogen
blijven maar toen was in ons dorp de
nood ook hoog gestegen. De Muncipa-
liteit vertiood reeds op 13 mei in dat
jaar alle openbare vreugdebetoon en
en een kermis mocht niet worden ge-
houden, vanwege de 'ongelukldge tijden'.

In Amsterdam werd zelfs een kollekte

gehouden ten behoeve van de vissers-

dorpen wyk aan Zee en Zandvoort.
En In 1807 kreeg Zandvoort ook een deel
van de gelden, die de inwoners van
'Kaap de goede Hoop' voor de arme
vissers van de door de oorlog getroffen
Hollandse zeedorpen hadden bijeenge-
bracht. Zandvoort telde in die tijd bijna
800 inwoners. Hiervan waren er 649 her-
vormd, 95 Booms Katlioliek en 3 Lu-
thers.

Het grootste deel van dit geld werd
echter door de bezetter omgezet in

schuldbrieven voor de Nationale schuld,

zodat slechts een klein gedeelte direkt

werd uitgekeerd.

In datzelfde jaar gaf koning Lodewijk
Napoleon — die de beroerdste niet was

— ƒ200,— aan de familieleden van de
bemanning van twee Zandvoortse vis-

versboten die op 2 april door de Engel-
sen waren ingepikt. In februari 1810
schonk hiJ noè eens ƒ 400,— voor de ar-
men van Zandvoort.
Op 28 oktober 1805 raakte tijdens een
beschieting door de Engelsen, waarbij
vele inwoners het dorp ontvluchtten,

voor de kust van Zandvoort een vissers-

boot in brand, maar een jonge Zandvoor-
ter, Mathijs Molenaar wist ondanks het
blijven vuren van de Engelsen, de brand
te blussen. Het Constitutioneel gezel-

schap te Haarlem, voorheen de Volles-

vergadering, beloonde zijn dappere daad
en schonk hem een zilveren tabaksdoos
met inscriptie. Vorig Jaar werd deze
door door zijn nabestaanden geschonken
voor de Zandvoortse oudheidkamer, zo-
dat dit historische en waardevolle stuk
voor het nageslacht behouden Is geble-

ven.

Geen animo
Het heeft mij wel eens verbaasd, dat
de animo om dienst te nemen in het
Napoleontische leger, niet zo erg groot
was. In de laatste bezettingsperiode van
1940—1945 was deze ten opzichte van
de Duitse bezetting, veel groter. Een
wonderlijk verschijnsel, wanneer men
bedenkt, dat de Zandvoorters altijd te
porren waren voor nieuwe ontwilckelin-

gen.Waaraan dit heeft gelegen, is moei-
lijk vast te stellen. Vermoedelijk heeft
het geringe aantal inwoners er ook wel
een rol bij gespeeld. Er waren maar
weinig 'Frans gesdnden'.

In 1800 waren er slechts drie aangewor-
ven voor het Bataafse leger, van wie er
nog één deserteerde en in 1810 had men— nadat scherpere t>epallngen waren
uitgevaardigd, nog slechts vier Zand-
voorters voor dienstneming kunnen
krijgen. Van hen keerden er twee terug
in hun geboortedorp, die de beruchte
'toch naar Moskou' overleefden, het
waren ene Molenaar en ene Van der
Mije. Er zullen in onee gemeente stel-

lig nog wel nazaten van hen zijn, maar
over hun barre belevenissen is nooit iets

bekend gemaakt.

Bevrijding
Op 21 november 1813 kwam eindelijk
de bevrijding. Prins Willem I landde
op 30 november in Schevenlngen. Men
had. gehoopt, dat deze landing In Zand-
voort zou gebeuren, maar het liep an-
ders uit, hetgeen waarschijnlUk te wij-
ten was aan het feit, dat Zandvoort
geen goede verbinding met het achter-
land bezat, De zandweg door Aerden-
hout naar Haarlem was slecht berijd-
baar. Keeds in 1802 dienden de grond-
eigenaars van Aerdenhout een 1)ezwaar-
schrift in bij het Staatsbewind, waarin
werd gemeld, dat er zoveel kuilen In de
weg waren dat deze 's winters, vooral bij

sneeuwval, zeer gevaarlijk was voor
zwaarbeladen wagens en 's zomers door
het mulle zand 'inpractlcabel'.

Zo zien we dat Zandvoort In die tijd

ook een barre periode meemaakte. Een
tijd van ongekende armoede, angst en
ellende. Maar de dageraad gloorde.
Toen de Fransen verdwenen waren,
kwam er vrijwel direkt een groeiende
belangstelling voor het arme vissers-
dorp.

Die belajigstelllng kwam vooral uit

Aerdenhout en Haarlem en ten dele
ook lüt Amsterdam. Men had Zandvoort
'ontdekt' en men zag iets In de heil-

zame werking van het zeewater en de
mogelijkheden, die een badplaats kon
bieden. In 1823 vormde er zich een kom-
missie, die zich voorstelde, om te komen
tot een bestrating van de Zandvoortse-
laan van de Herenweg in Haarlem at
tot aan het dorp Zandvoort. Doel was,
om Zandvoort uit 'deszelfs diep verval
op te beiu-en, alsook om in Zandvoort

^Er kan geen spruitje meer bij

UITBREroiNG MET
50 VOLKSTUINEN

ZANDVOORT — Nu de Zandvoortse

volkstvinders voor het derde jaar de

vruchten plukken der arbeid op het

complex aan de Keesomstraat begin-

nen de echte volkstuinen eich af te te-

kenen. Alles is groen op een enkele

kale plek na, maar daar hebben dop-

erwten gestaan en ?iU7t tijd is voorbij.

Maar de kale plekken vallen nauwelijks

op, want het aardappelloof staat hoger

dan ooit tevoren en de bonestaken

dragen een rijke oogst.

De Volkstulnders Vereniging Zand-
voort verheugt zich na drie jaar in

een nog steeds groeiende belangstel-

ling. 'De belangstelling voor een eigen

groentetuintje wordt met de dag gro-

ter,' zegt de seltretaris van de Zand-
voortse verenigde volkstuinders Anton
Steen. De sekretaris is één van de vijf-

tig leden, die over circa tweehonderd-
veertig vierkante meter teelgrond mag
beschikken voor een jaarlijks bedrag

van om en nabij de honderd gulden.

Uitbreiding

Zij, die zich op het ogenblik bij de heer

H. Bullee aan de Heimanstraat no 8

melden om In aanmerking te komen

i;!'''1l'|li,if''''ïi''s;i'!iii''i'i'

j liefIk

Anton steen . . . verlangen naar week-

ende.

voor een miniatuurakker voelen zich

ongetwijfeld de bietenbrug opgaan als

zij te horen rijgen dat er ruim veertig

wachtenden voor hen zijn. Wortel
schieten op een wachtlijst is nu ook
weer niet de bedoeling'. Het ergste leed

is echter geleden, want voor het nieuwe
zaad de grond in gaat hoopt de Zand-
voortse Volkstulnders Vereniging te

bescliikken over een lap grond, waarop
een lUeine zestig amateurtuinders zich

in hun hobby kunnen uitleven.

Begin volgend jaar kunnen we al onze
leden aan een tuin helpen. We hebben
in verband met de uitbreiding naar
achteren een erg fijn onderhoud ge-

had met Jelle Attema, de wethouder
van publieke werken en momenteel
wordt er door publieke werken een
kostenbegroting gemaakt. Het laat zich

ernaar uitzien, dat de nieuwe tuinen

ongeveer dezelfde huur gaan doen als

de bestaande teellandjes,' aldus Anton
Steen.

Vriendjespolitiek

De sekretaris is sinds maart van dit

jaar aktief lid van zo'n vereniging toen

zijn volgnummertje aan de beurt kwam.
'Wtj kennen hier geen vriendjespolitiek.

Wij houden ons strikt aan de nummers.
Wie aan de lieurt is krijgt een tuin.'

Sinds Anton Steen de schoffel en spa
hanteert Is hij er achter gelcomen, dat
tuinieren een fascinerende bezigheid

is. 'De groenten vliegen de grond uit.

Mijn diepvrieskist zit al stijfvol, terwijl

het land nog steeds zijn vruchten

braakt,' merkt de amateurtuinder in

gevleugelde woorden op.

Dat de diepvrieskisten nu reeds voller

latten, dan aan het eind van de zomer
van de voorgaande jaren wijt Anton
Steen aan de kombinatie veel zon en
regen, de hogere grondwaterstand en
de bemesting van het land gedurende
drie jaar.

'Er kan op het ogenblüc geen spruitje

meer bü. Ik heb niet eens meer plaats

voor een tuinhuisje, maar ik ga wel

een bouwtekening indienen, want het
volgend jaar wil ik bouwen.'
Om te voorkomen, dat de tuinders hun
woning in de zomermaanden verhuren
en zelf een paar maanden in hun tuin-

huisje kruipen is bepaald, dat van
's avonds elf uur tot 's morgens vijf

uur het volkstuinenkomplex gesloten

blijft.

Misbaksels
BU het indienen van de bouwtekenin-

gen is men gebonden aan een maximale
grondoppervlakte van vijftien vierkante

meter. 'Door deze bouwtekeningen
krijgen we tenminste geen 'misbaksels'

zegt Anton Steen, die zün hobby een

vorm van rekrcatle noemt voor de ge-

middelde burger
Om het goed te doen moet je echter

elke lag op de tuin doorbrengen, maar
Anton Steen en ai ziJn medetuinders
hebben 'hot er graag voor over.

'En natuurlijk het weekend. Als je me
dan lieben moet kun Je me altijd sa-

men met mUn vrouw op de tuin vinden.'

Franse dansgroep oogstte sukses
ZANDVOORT ~ Het slechte weer in

aanmerking genomen, hoewel het geluk-

kig droog bleef, was de belangstelling

voor het optreden van de Franse folk-

lorevereniglng, dinsdagavond op de Grote

een etablisement voor zeebaden op te

richten.' Dit laatste naar Engels voor-

beeld.

Het plan kreeg gestalte en in maart
1828 vras de weg gereed. Zandvoort ging

een periode van ongekende groei tege-

moet. Een bloei, waarvan men niet had
kunnen dromen. Er kwam een tram, er

kwam een trein en hoewel men aan-
vankelijk nog wat onwennig stond te-

eenover deze overgang van vissersdorp

naar badplaats, ging men de mogelijk-

heden inzien en ontwikkelde Zandvoort
zich tot een der meest geliefde badplaat-
sen aan de Noordzeekust. De glorende

dageraad na een periode van diepe duis-

ternis, kwam tot zon-overgoten jaren,

waaraan opnieuw de bezettingsperiode
1940—1945 een Wel zeer verdrietig einde

maalrte. C. KÜYPEB Sr.

Krocht, verheugend groot en zeer velen

hebben bijzonder genoten tjori deze ge-

heel aparte volksdanskunst. Onder hen
bevond zich ook enige tijd burgemeester

A. Nawijn. Het optreden kwam tot stoTtd

via de evenementenkommisie van de
Zandvoortse VVV en bracht een wel-

kome o/IeidfTtff in het anders 's avorUls

vrij uitgestorven dorp, waar weinig of

niets te beleven valt.

Deze dansgroep Is een onderdeel van
de Assoclation Sportlve Culturelle du
merisier et des etangs en gevestigd in

een voorstad van Parijs, namelijk in

Aulnay-sous Bols. De groep bestaat uit

16 meisjes en 8 jongens plus vier bege-

leiders en is thans op toernee door
Duitsland. Dank zij een aktie in de
plaatselijke pers konden zij allen op
13 gast-adressen in de badplaats worden
ondergebracht.
De groep aiTiveerde dinsdagmorgen om-
streeks 12 uur in Zandvoort, werd ont-

vangen door de evenementenkommissie
van de Zandvoortse VW en kreeg daar-

na een lunch aangeboden in hotel Keur.

Onder leiding van de heer C. P. G. van
Elteren werd daarna het dorp bezich-

tigd, een rondleiding gemaakt langs

strand en boulevards waarna om vier

uur door de heer N. W. Bouwes een
voorsteling in het Dolfirama werd aan-
geboden. Het gezelschap bleek deze on-
verwachte ontvangst bijzonder op prijs

te stellen. Na te zijn afgeleverd op de
diverse logeer-adressen, volgde des
avonds om half negen het optreden van
de groep in een twee uur durende show
van volksdansen uit vele Europese lan-

den.
Het werd een boeiend en op hoog ni-

veau staand gebeuren en een demonstra-
tie van perfekte volksdanskunst. Naast
Pranltrijk, waaraan — uiteraard — de
grootste plaats was ingeruimd, kwamen
ook vele andere Europese landen ten
volle aan hun trekken, onder andere
Polen, Hongarije, Roemenië en Spanje.
Opvallend fraai waren de kostuums,
waarin men optrad, steeds geheel ge-

richt op het land, dat men uitbeeldde.

Prachtige kostuums vielen te bewonde-

ren en dat alles gepaard gaande met
perfekte en beheerste volksdanskunst,
maakte dit evenement tot een belevenis,

waardoor elke toeschouwer (ster) van
begin tot einde geboeid bleef.

Met het binnenhalen in Zandvoort van
deze unieke volkdansgroep heelt de
evenementenkommisie van de Zand-
voortse VVV dan ook wel een zeer
goede beurt gemaakt. Dergelijke evene-
menten op hoog niveau zouden veel meer
in de badplaats moeten plaats vinden.
VVV-dlrekteur Th. B. Hllbers schonk na
r.floop van de voorstelling aan alle me-
dewerkenden de nieuwe, onlangs in om-
gebrachte souveniers-tegel van het wapen
van Zandvoort als blyvend aandenken
aan dit optreden.

Rijverbod
BADHOEVDORP — Tijdens een alko-
holkontrole vorige week in Badhoeve-
doi-p werd een rijverbod opgelegd aan
een inwoner uit Badhoevedorp en een
inwoner uit Nieuw-Vennep.

UW WAS
lakens en droogwas,
vóór 14.00 uar
gebracht,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en af te halen.

SNELSTOMEN
binnen 1 dag:.

CHEMISCH

REINIGEN
binnen enkele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OUD bedrijf met een JONG Itart

BLEKERSVAARTWEG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026.

Openingstijden van 's morgens 8.00 uur tot
's avonds 19.30 uur.

Zaterdag gesloten.

BOEKEN
Nu kunt tt profiteren van extra lage prijzen.

SCHOL
KANTOOR-BOEKHANDEL

V. Ostadepleln 4, Heemstede. Telefoon 285866.

KONTAKTLENZEN

Ook vooru heeft Konmkilens-
initituut 'Loomon passende
lemen In- voorraad lowel de
conventionels; horde ols de
cornfortabelè zachte lenzen

Vraag gralfs Inlichtingen en
folder cl maak direkt uw al

spraak. Gratis proelpetlode

LOOMAN
Haltestraat 5, Zandvoort,

02507-2174

Voor een onbezorgde vakantie zijn er:

,,CAIVIPING-GAZ"
KOOKTOESTELLEN

LAMPEN EN
WARMTESTRALERS

J. H. VERMEMS B.V.

v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort, telefoon 5204.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwijl u wacht.

Ook autosleutels,

Volgens codenummer I

TEL. 023-280490
Binnenweg 13, Heemstede
Zaterdag 's middags gesloten

Olt ontzag voor uw lange

armen hebben wU
UVEKHEMI>EN MOUWL. 7

in voorraad. Zells het gehele

hemd is 10 cm langer dnn
normaal, terwil) ook dat
extra Icnoopje niet vergeten

la.

In wit en bovendien 13 mo-
deUeuren.

SPIERUiaS
heren- en Jtinlormode,
Hoofdstraat 178, Hillegom.

KUNSTGEBITTEN-
REPAhAT'ES

Tandtechn. Laboratarlttm
R. Ackema, lordensstr. 60,

b/h Houtplein, Haarlem.
Teleroon 315934.

Iedere heftijd heeft zijn charme . .

.

maar buit die chca-me dan ook uit !

Ans Gelsins^'^^^^^^^'^'«^9
Cj Kuurbehandelir

Estheticiënne

Kuurbehandelingen
Panniculosebehandellng
Manicuren — Fedlcuren

Burg. van Penemapleln 22-1, Zandvoort.

Telefoon 02607-6481.

V.

TE HUUR GEVRAAGD

voor permanent:

4KAMERFLAT
Huur tot ƒ 1000,— per maand.

Brieven onder nr. 586 bur. v. d. blad.

TANDTËCHNIKER

A. RITMAN
Reinwardtstraat 20, Zandvoort. Tel, 4365,

ArWEZIG TOT 5 AUGUSTUS

w
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MINOS'

KNAKWORST'
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SLAOLIE Superieures fiesHAWEimR géénj.5!rn<<1.29
DARIO-

TOMATEN KETCHOP Uit de fabriek van DELIVIONTE!
fles 340 gram géén 1.42 nui

GOUDA'S
GLORIE SLASAUS fles HALVE LITER géén 1.39nux

SONNI DIEETMARGARINE
met meervoudig onverzadigde vetzuren, dus goed voor hart en

bloedvaten (verlaging van het choiesterol-gehaite)!

DUBBELE
KUIP dus GEEN

MPONOWnu:

BLIKKEN

SJNAS-LIMEuf

BAVARIAPILS
PER BLIK 55ct1iJa|

per set liLStuks:

KAHREL ROODMERK KOFFIE
gemalen en HEEL ^^^"
vacuüm verpakt o^^ir^ ^^
DUBBEL PAK dus POND elke dag: I

m

mim.

\dati'

EIERBESCHUIT
13 in een rol

GEEN
JT-MAAR

jUeod

NSeM MEE OP VAKANTIE OF NAAR DE CAMPING! '^' - -' "i

KIPPE-OfVLEES-

RAGOUT iggmet lekker veel vlees!

blik 425 gram
GEEN^12'NU:

met zo'n pikante saus!

blik 300 gram

GÉÉN -

2.25MAAR:

HieSMAAR UIT!

roestvrijstalen BESTEK
KOFFIELEPELS29

Vul nu aan VORKEN 49
voor deze LEPELS 49
prijzen: MESSEN 99

^***»»»*»»*»****»*******»**»***04»»*»»»»*44»*»»«************»**»»»f******»*»*»\ '

nylonCLOSETBORSTELS

Vernieuw die oude
in uw houder!,

GEEN2^ MAAR

SHAMPOO
met handige
"anti-glip greep"

GÉÉN
J.98rMAAR:

'm)
CREMÈ\)f
DENNEN.

n

GARTA
MAALTUDEN

KAHSKOOPJe!
BRYLCREEM

EXTRA ÉMnc
GROTE POT #51
210CC #
géén>2^;m^ Hl'

STAR

WASMIODEL
voor een heldere witte was

KOFFER
CA. 2000 GRAM

GEEN
J,45'->?^MAAR:

i^-^}^A

die

irriteert

'^
die prikt

niet in

de oogjes!

naar keuie:

pikante macaroni
bami goreng -

nassi goreng

GEENJ-M'
NU:

KINDERSHAMPOOi

91

in leuke dierenfiguren

kikker, goudvis,
dolfijn, schildpad

KIES UIT:
GEEN^Str

WITTE
KAT

batteruen:
voor uw radio e.d.: 4 PENLIGHT voor uw
lantaarn, speelgoed enz.: 2 MON0 1,5 volt.

KIES UIT:
GEEN J.,eff

MAAR:

ie kunt het heter bij

DIRKWN DEN DROEK

ennu ook t

ZANDVOORT, Burg.

Engelbertsstraat 21

(volop parkeerruimtti)

Amsterdam-NOORD,
MOTORKADE 10

(bij de Maeuwenlaan)

A'damGEUZENVELD,
RUYCHAVERSTR. 10

haleni
o AMSTERDAM, Mercatorplein 49.53 / Jan van Galenstraat 79-85 / Bilderdijkkade 41 -S3 / 2e Nassaustraat 26-30 / Lijnbaansgracht 31 32 /

Tussenmeer 1 (winkelcentrum Osdorp) / winkelcentrum Delflandplein 188-194/ Burg. de Vlugtlaan 133/ Johan Huizingalaan 180-188
ZWANENBURG. Dennenlaan 19a - HOOFDDORP, Kruisweg 840 / Graftermeerstraat 28 (MOBY DICK, industrieterrein Noord)

'W
«!
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ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

zandvoorts ^^J
nieuwsblad

mrm-r-rr^^ wnm ^»L.,^!ia^>i!^.—

j

W'WL-j;^' *»»L.^!?«'Mi;^.^jli^^^^JtffP"

Oltgave B.V. Bandstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AakmeT,
telefoon 02977-25141, a lijnen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschünt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuisplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelijke kontrakttarieven op
3p aanvrage. Ook kombinatietarie-

fen met de overige bladen van RP.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779,

Postrekening 302871.
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MISS HOLLAND WEIGERDE ZUSJE TE KRONEN

Marjolijn Snippe, de
nieuwe miss Zandvoort

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

vrijdag 8 augustus > 3.29-16.00 uur
zaterdag 9 augustus > 4.14-16.44 uur
zondag 10 augustus > 4.59-17.29 uur
maandag 11 augustus > 5.44-18.12 uur
dinsdag 12 augustus > 6.29-18.57 uur
woensdag 13 augustus > 7.16-19.44 uur
donderdag 14 augustus > 8.10-20.41 uur

vrijdag 15 augustus > 9.18-21.53 uur

springtij > 9 augustus
doodtij > 16 augustus

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.

ZAïTOVOOBT— Sinds zaterdagavond heeft Zandvoort weer een eigren
miss. In het buitenbad van sportfondsenbad 'De Duinpan' wees de
jury, bestaande uit drie sponsors en raadslid Pieter Joustra, mode-
fotograaf Kees Pot, liair-styler Eric Renout en voorzitter van de ge-
organiseerde Zandvoortse middenstanders Leo Duivenvoorden, na
drie verplichte shownummers, te weten dag-, avond- en badkleding,
Marjolijn Snippe uit Badhoevedorp aan als de mooiste van de bad-
plaats. Als tweede van de twaalf missen eindigde de zestienjarige
scholiere Jacqueline Seilbergen uit Amsterdam, terwijl Charlotte
Simmerman, twintig jaar en aankomend stewardess in Rijnsaters-
woude beslag legde op de derde plaats.

Hooguit driehonderd toeschouwers waren
zaterdagavond getuige van een romme-
lige miss-verklezing. De geringe opkomst
viel de organisatoren zwaar tegen, maar
je vraagt je wel af, op hoeveel toe-

schouwers men dan wel had gerekend.
Om negen uur zou het feest beginnen,
maar op dat tijdstip was er al geen blik-

je bier in de bar in de hal van het
zwembad te krijgen.

Toen men het bier aan liad laten rukken
sloegen de stoppen door met het gevolg,

dat het nog langer duurde eer het gets-
tenat op temperatuur was gekomen.
Jammer want we luisteren liever naar
een combo, dan naar de dilve-in showers
Tom Collins en Frans van der Beek, die
het minister van Doom nog steeds kwa-
lijk nemen, dat Veronica uit de ethef is.

Maar tegen hun luidsprekers ktm je niet

op, dus je moet er wel naar luisteren.

Geluidoverlast
In het dorp dacht men er echter anders
over. BiJ de politie kwamen klachten
binnen en tegen het middernachtelijk
uur moest het gehele gezelschap naar
binnen, maar toen was de nieuwe miss.

. Zandvoort toiai net" geliróond;1ïet "zou

'

tot tien uur duren eer de eerste miss op
het zeer labiele en gladde plankier zou
verschijnen. Maar de biertjes bi) de
tulnbar, ook al werden ze in plastiek be-
kei-tjes getapt, smaakten koel en lekker.

'.-•mm

^ KM" Vvl
Lynda Snippe 'er wordt toch maar ge-
ktetst'.

Het gerstenat zorgde voor ietwat leven
In de brouwerij en doodde de tijd.

De miss verkiezing verliep al even róm-
melig als het voorspel. Zittend de mis-
sen bekijken werd een omnogelijkbeid,
'omdat een iedet zich achter de drang-
hekken opstelde. De missen misten 'op

de gammele stijger In het 'golvenbad
eveneens luxe. Organisator Dick de Bols:
'Ik heb voortdurend de zenuwen gehad,
zo bang was ik dat er een meisje in het
zwembad zou glijden. Men heeft de ver-
keerde planken gebruikt. Geverfde plan-
ken worden nu eenmaal spekglad als er
water op komt.'

.

Nooit meer
Dick de Bols had het overigens wel ge-
zien in 'De Duinpan' en hij merkte na
afloop op: 'Toen ik 'dit kompleks zag,
was Üc er helemaal verkikkerd op, maar
wat is het me tegengevallen. Een miss
verkiezing in de buitenlucht moest hier
lukken dacht ik, maar het kan gewoon
niet. En dat terwijl we het weer mee
hadden. Bulten mis je gewoon de sfeer,
die je bij dergelijke evenementen nodig
hebt.
-Hlcr-In-het-«wembad doe'-Ucliet nooit
meer. Door de geringe publieke belang-

'

stelling moet er vanavond geld bij. Mis-
schien organiseer ik nog wel eens een
miss-verklezing in Zandvoort, maar dan
wel in een gezellige ruimte en zonder
drive-in show, want ik geloof stellig, dat
Je miss-verklezingen moet houden voor
publiek tussen de dertig en vijftig jaar.'
Na de drie verplichte nummers (de ruim
ccn half uur durende pauzes tussen de
ronden werden opgevuld met een ko-
mische springgroep en de drlve-in show)
begonnen de moeilijktaeden pas goed,
toen Lynda, miss Holland, Snippe wei-
gerde haar twee jaar jongere winnende
zuster te kronen.
'Al kreeg ik vijfhonderd gulden, dan nog
doe ik het niet' zo vertrouwde ze ons
toe. Aanvankelijk weigerde Ljnda ver-
der konunentaar te geven, maar na lang-
durig aandringen kwam het er toch uit.
'In het vorig jaar werd mifn zuster In
Hoofddorp tot miss Oranje gekozen. Ik
heb haar toen gekroond en daar heb ik
nu nog spijt van, want hoe er later over
ons gekletst werd. dat is niet maoi meer.
Een miss Holland, die haar zuster aan
een miss-titel helpt. Enfin je kent die
praatjes wel,'

Toen Dick de Bols mij vroeg om miss
k zou komen onder voorwaarde, dat ik
Zandvoort te kronen heb ik gezegd dat

* vanaf zou zien als Marjolein het zou
orden. Wel nu, dat is gebeurd.' Dick de

Bols: 'Zo is het inderdaad afgesproken
en ik kan Lynda geen ongelijk geven.'

Voor het laatst.

Zeventienjarige, men kan kletsen wat
men wil, maar mooi is ze wel, Marjolein
Snippe liet het allemaal langs zich heen-
gaan. Gekletst werd er toch wel. maar
men vergeet, dat Marjolein in 1974 al

miss Kaag was, toen men in Nederland
nog nooit van zuster Lynda had gehoord.
De leerlinge van de vütde klas havo zet

na deze dei-de miss-tltel een punt achter
haar missen-carriêre. Na haar schooltijd
gaat ze of op een reisbureau werken, of
ze gaat au pair naar Frankrijk.

'Ik heb het gedaan voor de lol. Ik wil

. mezelf blijven en niet geleefd worden en
Idaai'öm-houd ik-^rmëe op.. Ik" heb het
ook wel een beetje ge'daan 'om de mooie
prijzen. Ik gan nu heerlijk met mijn
vriend genieten van de prijs: Een geheel
Verzorgde veertiendaagse vliegvakantie

naar Ierland. Mijn vi^nd vindt het bo-
vendien ook maar nlejt^ die miss verkie-
zingen.. Niet, daf4ii|Ket iit"^bu maken-
hoor, niaar' leuk vüidt hij het niet. Ach
en je voelt je eigenlijk niet veel meer
dan een vooi-werp als je langs de Jiury

loopt.'

De twaalf deelnemende missen. Miss
Zandvoort gehurkt gelieel linies. Tweede
dierdr ^Jacqueline ' Seilbergen ' (Staande
tweede van links). Op de derde plaats
eindigde Charlette Simmerman (staande
derde ron rec7itsj.

Topdrukte in

tropisch Zandvoort
ZANDVOORT— Een emotievol weekeinde is achter de rug. Een week-
einde, dat door het bijzonder warme weer tienduizenden naar de bad-
plaats lokte, waardoor een situatie ontstond, zoals men die in vele

jaren niet heeft meegemaakt.
Met inbegrip van het naaktstrand (2,5 km) acht de strandpolitie

het aantal bezoekers, (buiten de bezoekers aan de motorraces op het
circuit) op ongeveer 140.000! Het merkwaardige en nog niet eerder

meegemaakte feit deed zich voor, dat over het gehele negen kilometer

lange strand het overal even druk was, waarbij die van zondag die

van zaterdag nog overtrof.

volle naaktstrand) ongekleed buiten het

Naaktstrand aangegeven gebied had begeven.

,WURF-PRAET"

WULLUM V. d. WIIRFF
A< de len maer ichalnl, dan kemme
ze wel, iet eud-welhouder Van der
Wetlf (Stroople) en Ie ktalgl nog
geialk ook.

Niet miss Holland, maar een sponsor
kroonde Marjolein.

Het 21 km. lange naaktstrand bleek een
ongekende aantrekkingskracht te heb-
ben. De strandpolitie, die enkele malen
kontroleerde, schat het aantal naturis-

ten op dit betrekkelijk kleine stukje
strand op 15 tot 20.000 naaktlopers. Van
veel akkommodatle was nog weinig te

bekciuen. Er was een haringwagen,
(komplete restatuant-uitrusting) voorts
een verkoper van frisdranken en een
frultverkoper. Het ging allemaal nog een
beetje onwennig, maar goede zaken wer-
den er wel gemaakt. Wel mocht worden
vastgesteld dat dit naaktstrand vooiul
onder de buitenlandse bezockers(sters)

een grote aantrekkingskracht had. In
enkele gevallen moest de politie optre-

den, omdat men zich (door het over-

Verdrinkingsoiigeval

Helaas werd deze zorgeloze en zonover-
goten zondag overschaduwd door het
verdrinkings-ongeval, dat de 32 jarige

Duitse badgaste Gleselaar Faust, echt-

genote van K. H. Hölscher. wonende in

Maimhelm aan de Ruhr zondagmiddag
jl. overkwam. ZU werd door strandbe-

zoekcrs aangetroffen in het eerste zwin.

Over haar doodsoorzaak valt geen zinnig

woord te zeggen. Leden van de strand-

politie en van de Zandvoortse reddings-

brigade trachtten door mond-op-mond-
beademlng de levensgeesten weer op te

wekken, doch dit mocht niet meer ba-
ten. Ia ijltempo , werd het slachtoffer

naar het Dlaconessenhuis in Haarlem
vervoerd, waar slechts de verdrinkings-

dood kon worden vastgesteld. Omtrent
de oorzaak van dit tragische ongeval
tast men in het duister, daar de zee zo
glad was als een olievlek, honderden
badgasten zich in haar omgeving in zee

bevonden en bU laag water (omstreeks
kwart voor drie toen het ongeval plaats

had), men zich zonder enig bezwaar tot

borsthoogte hi zee kon begeven.

Duinbrand
Zondagmorgen omstreeks 11 uur werd
een duinbrand gemeld ter hoogte van
de Westerduinweg in Bentveld, vermoe-
delijk veroorzaakt door een achteloos

weggeworpen peuk uit een personen-
auto. De brandweer was spoedig ter

plaatse, doch kon niet verhinderen,

dat ongeveer 50 km2 dulnbegroeling in

vlammen opging.

Grote ergernis van de terrasbezoekers

wekte zondagmorgen een inwoner uit

Amsterdam, die zich met een ten dele

ontbloot onderlichaam nestelde in een
van de terrasstoelen. Hij was blijkbaar

in de veronderstelling, dat hij zich op
het naaktstrand bevond.

De café-exploltant sommrerde de man
zich aan te kleden, doch deze gaf daar-
aan geen gevolg, waarop ht) door de
exploitant met krachtige hand van het
terras verwijderd werd. Ongeveer een
half Uur daarna kwam hü echter weer
terug en weer in dezelfde kledij.

Toen — nadat de politie van het feit In
kennis was gesteld, doch verklaarde, dat
dit een aangelegenheid was, die slechts
de café-exploltant aanging, begaf de ei-

genaresse van het café zich persoonlijk
naar het politiebureau en met sukses,

De recalcitrante zon-aanbidder werd
naar het politiebureau vervoerd om over
ziJn zonde na te denken. Procesverbaal
wegens openbare schennis vaui de eer-

baarheid werd opgemaakt.

Zoekgeraakte kindereii
Opvallend was, — ondanks de nog nooit
meegemaakte drukte — het aantal zoek-
geraakte kinderen. Tot des avonds zes
uur bedroeg dit ongeveer zestig jieuters,

Die allen in de loop van de dag weer aan
de doodongeruste ouders konden worden
afgeleverd. Een dergelijk klein aantal
werd op dergelijke topdagen nog nim-
mer bereikt.

Een feit, waaraan velen zich hebben
geërgerd, was, dat vele zgn. 'Duinsla-
pers' thans de kerktuln van de Hervorm-
de kerk aan het Kerkplein als geliefd
overnachtingsoord hadden verkoren.
Tussen de grafzerken en aan de voor-
kant van de tuin had men öch (vrij-
wel de gehele dag en nacht) gelegerd,
voorzien van de nodige voorraad pils,

patates en frisdranken. De politie greep
(nog) niet in doch wU vernamen, dat
aan dit euvel in de toekomst paal en
perk zal worden gesteld.

Mocht u uw kinderen op deze warme
dagen kwijtraken op het strand dan is

het goed te weten, dat de telefoomium-
mers van de politiepost in De Rotonde
gewijzigd ziJn. Voor opgave van zoekge-
raakte kinderen is het niunmer 4445,
terwijl men voor uitsluitend poUtie-
aangelegenheden 3545 moet draalen.

LANGS DE VLOEDLIJN

Hel It maar goed dal at en toe een
donderbui, vergezeld van plenzende
regen, de lucht xulverl. Wai dal niel

xe, dan zou lelft de ion gaan ver-

velen. H. Heine (1797-1856)

Ons Weekblad/Streekblad

naar Randstad Publicaties
AALSMEER — Tussen Perscombinatie n.v. te Amsterdam en het drukkerij-

en uitgcvcrijbedrijt Lodewcgcn van der Neut b.v. te Uithoorn is overeen-

stemming bereikt over het voornemen tot overname door de Perscombinatie

van de uitgavcrechten van de nieuws- en advertentiebladen cOns Weekblad'

en 'Het Streckblad' van Lodcwegcn van der Neut b.v.

'Ons Weekblad' verschijnt in Uithoorn en omgeving. 'Het Streckblad' heeft

zijn -verschUningsgebied in Wilnis, Mijdrecht, Vinkcvecn en omgeving. De
totale oplage 12.000 exemplaren. Beide uitgaven zullen worden ingebracht

in b.T. Randstad Publicaties, de in Aalsmeer gevestigde dochteronderneming
van de Perscombinatie. Randstad Publicaties geeft de Aalsmeerder Courant,

de Uithoomse Courant, De Ronde Vcner, de Zwancnburg/IIalfwegse Cou-
rant, Badhoeve/Slotense Courant, de Hccmsteedse Courant en het Zandvoorts
Nieuwsblad uit in een oplage van 53.500 exemplaren.
Het drukkerijbcdrljf van Lodewegen van der Neut b.v. wordt zelfstandig

voortgezet. De werkneemersorganisaties, het personeel van de betrokken
vennootschappen, alsmede de Centrale Ondernemingsraad van Perscom-
binatie n.v. zijn over de voorgenomen overname ingelicht. De transactie heeft

geen nadelige gevolgen voor de werknemers van Lodewegen van der Neut b.v.

(Adv. Ingez. Meded.)

NLM
RONDVLUCHTEN BOVEN AMSTERDAM EN HET

IJ TIJDENS SAIL AMSTERDAM 700

op 16, 17, 18 en 19 augustus ƒ 30,- p.p. (haif uur)

TICKETVERKOOP:
KLM Leidseplein
KLM Museumplein
NLM Schiphol-C. (telefoon 020-495070).

INLICHTINGEN: 020-495070, 492781 en 493905.

VERZEKER U TIJDIG VAN EEN PLAATS !

RtSTORANTE ITALIANO PIZZERIA'

ff

//LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE BESTADBANT

BOUWES PASSAGE 2-4 — TELEFOON 6785,

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna - Spaghetti - Canneloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Mario Martino - £nzo Santoro.

yf

Bezoeict u ook eens Visspecialiteitenrestaurant

DE MEERPAAL >y

Haltestraat 61, telefoon 2171; Maltre de Cuisine B. L. Roosen.

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERU KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 8950 — ZANDVOORT

Atletiek
ZANDVOORT — Zaterdagmiddag 16

augustus aanvang 1 uur zal op het Duln-
tjesveld zowel voor de jeugd als de ou-
deren de vaardlgheidsproef atletiek af-

genomen worden aan die leden die aan
de atletiekbeocfening gedurende deze

zomer liebben .deelgenomen.
Deze proef bestaan uit: 1 loopnummer
(boven 16 Jaar 2 loopnummers) , 2 werp-
en 2 springnummers.
Vooral voor de leden boven de 16 Jaar

zijn de eisen vrü scherp gesteld zodat

bij deze groep een interessante strijd Is

te verwachten, doch bü de strijd van de
Jeugd, zullen onge'''vijteld vele ouders

en verdere belangstellenden de verrich-

tingen In het praclitlge dulntjesveld ko-

men volgen.

verrukkelij'ke fondue- en
dipsauzen uit eigen keulcen.

W.A. PREMIE BLIJFT
S 165,— PER JAAR.

/VLL-UISKS
v.a. ƒ 375,— per jaar.

voor auto's met nieuwi^rijs
onder ƒ 8.000,—.

DORSMAN
De Wittstr. 7 — Zandvoort.

Tel. 02507 - 4534, b.g.g. 2775.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en naclit bereilcbaar.

H.W.COSTER

Makelaar o.g.

03
LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FIJVT of WONING.

Taxaties Hypotheken
Assnranttën
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TOT 31 AUGUSTUS BIJ ALLE 350 SIMCA-CHRYSLER DEALERS!

(§> Hogeinruilprijzen!

(§) Extra accessoires!

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.
Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTtE-AANBrEDING

GEKOOKTE ARDENNER WORST
150 gram 1,09 NU

BLOK KAAS
blank en met komijn per blok 2,59 NU

NIEUW
PaTÉ D'ARDENNE

PaTÉFORESTER

HËMA
AVONDVERKOOP VAN MAANDAG T/M ZATERDAG

VAN 19 UUR T/M 21 .30 UUR.

0.98

2.45

2.45

tweewiel voordeel

DAMES- EN HERENRIJWIELEN
compleet met famp, dynamo, slot en
jasbeschermer, tijdelijk slechts . ƒ 225,7

Een lieie nieuwe Peugeot bromfiets
al vanaf ƒ 780,-

Versteeee b.y.

@ Alle aandacht voor uw
wensen!

^
SIMCA-CHRYSLER

Ifgq Uw proefrit

siMCA wordt profijtrlt!

TINATIEK
OUelampen-Curiosa

Letterkralen

.Esoher Posters

Vra entree

F

Gasthuisplein

"t.o. Bakker v. d. Werff

haltestraat 18 telefoon 4499 zandvoort

De schoolbel gaat. Fiets snel en fijn op een tweewieler van
VERSTEEGE B.V.

zonneklaar
Onze kollektie zonnebrillen is afgestemd op een zonnige zomer.

Wat ons betreft l<unt U de zon uiterst modieus én goed voorbereid

tegemoet zien. Vandaag nog.

een kollektie die gezien mag worden

A.G. SLINGER, OPTICIEN

Grote Krocht 20a, Zandvoort.

Telefoon 4395.

Protestants Coöp, Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — TeL 31 37 53 - 31 04 57
Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUiSPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02507-71M.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen xeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws,

[ADIATOR
IROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845'*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

WM^^jm^MWMMW^

Trouwen betekent gelukkig zijn en

daarom moet een bruid stralend zijn in

de ogen van hem en voor iedereen

In de bruidskamers van A & K vindt u een collectie uit de
beroemdste modehuizen van Europa samengesteld.

Bestaande uit NOSTALGISCHE

BRUIDSJAPONNEN

vanaf 149,75
''''

"1l*l"ii!

'

ALTERNATIEVE BRUIDS

JAPONNEN

vanaf
/
228.

IIÉ!

EXASSIEEX

BRUIDSJAPONNEN

vanaf

M nlilli'lll

348,'

Ook aan de bruidsmoeders en baar
familie besteedt A & K veel aan-
dacht.

Uniek is onze collectie.

ftiliïiiyiirjiïlif'l

Tot bruid van de maand werd Mej. S. Broers
- M-.. verkozen- :,•'.

-

Zy die uitverkozen wordt ontvangt het bestede bedrag: van haar
bruidsjapon terug.

ModehuisA&K
Grote Houtstraat 12, Haarlem. Tel. 023-324487.
Winkelcentrum Schalkwijk-Haarlem. Tel. 023-330127.
Breestraat 38, Beverwijk. TeL 02510-23534.

.^ ..ÉF ^

dit is het b£gin.^KlJK«nVEROELIJK!

'Bom

DIRK V.D. BROEK-PRIJS:

oom
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DIRK V.D. BROEK-PRIJS:

ERU6N

O

fpgpfRUBY
WHITE

DIRK V.D. BROEK-PRIJS:

^CINZANO

DIRK V.D. BROEK-PRIJS;

AM,

u

HIGHLANDER
1 jaar oude SCHOTSE

WHISKY

DIRK Vb BROEK-PRIJS:
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DIRK V.D. BROEK-PRIJS;

..•-r.«(it

^BO
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SUPERSUJTERUEN

DIRK VAN DEN
WMisrf?^95oeue,

2ZrfS

AMSTERDAM, Lijnbaansgracht 33 / Bos on Lommerweg 1 Ibij de
Haarlemmerweg) / Martini van Geffenstraat 47 (Osdorp, achter onte
supermarkt) / Plein OO-^B nr. 3 / winkelcentrum Detflandplein 182
Kamperfoeliewcg 13 - ZWANENBURG. Dennenlaan 17 -
HOOFDDORP. Graftermeerstraa; 28 (MOBY DICK MULTIMARKT)

nü 16.95

J^rTS"

ZANDVOORT, Burg.
Engelbertsstraat 21,
bij onze supermarkt
AMSTERDAM-NOORD,
Motorkade 10 (bij de
Meeuwenlaan)
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Mai Regina won op 'eerste klas' kortebaan

DRAVERIJ TROK WEINIG PUBLIEK
Zandvoortse pikeurs
waren onfortuinlijk
ZANDVOORT — Burgemeester A. Nawijn.mocht tijdens de prijsuit-

reiking: in hotel Keur nog zo de loftrompet steken, feit blijft, dat de
kortebaandraverij, die vrijdag dankzij de stichting hippodrome Zand-
voort op het rechte eind van het Zandvoortse circuit werd gehouden
zowel plus- als minpunten telt.

Natuurlijk heeft de zurgemeester van Zandvoort gelijk als hij zegt,

dat de stichting hippodrome Zandvoort een bijzonder belangrijke

zaak is voor de badplaats. Het is alleen zo jammer, dat er zovelen zijn,

die het belang van de stichting wel inzien, maar er geen blijk van
geven door niet te verschijnen op de eerste officiële 'uitvoering' van
de stichting.

Het aantal betalende bezoekers haalde vrijdag nauwelijks de duizend,

terwijl de organisatoren min ot meer op drieduizend toeschouwers
badden gerekend.

Zoals gebruikeHjk bU tegenvallers werd
ook nu naar excuses gezocht en het ar.

gtiment als zou het weer te mooi geweest
zyn itjkfc aannemelDk. Je vraagt je In

dit verband echter wel af, of het evene-
ment op een later tijdstip van de dag
duizenden bezoekers zou hebben getrok-

ken. Want neem nou de zniss Zandvoort
verkiezing, die een dag later om negen
uTir in de avond in 'De Duinpan' werd
gehouden. Organisatorisch kan men daar
nog heel wat leren van de stichting hip-

podrome 'Zandvoort, maar dit even ter-

zijde, want het heeft uiteindelijk niets

met de hamvraag' te maken: Waarom
bestaat er telkens weer zo weinig pu-
blieke belangstelling bU 'Zandvoortse
evenementen.

Misschien was het vrijdag wel de toe-

gangsprijs van zes gulden en zaterdag
de zeven gulden en vijftig centen, die be-

langstellenden moesten neertellen. Het
kan allemaal best zljn, de vefklarlng, die

wij vrydag hoorden van een bezoeker
van de kortebaandraverij lijkt ons toch
de meest voor de hand liggende: 'Wat
Je ook doet, in Zandvoort loopt men niet

warm voor evenementen. Al kondig je

van tevoren aan, dat Sophia Loren in

de badplaats In haar blote kont wordt
gezet, dan komt er nog geen hond kU-
ken'.

Op de prijsuitreiking maakten de loven-
de woorden van burgemeester A. NawUn,
en de heer G. A. L. v. d. Windt, voorzitter
van de vereniging van eigenaren veel

goed. De heer 'Vaii der Windt was van
mening, dat Zandvoort het er buiten-
gewoon kranig vanaf had gebracht voor
wat betreft de organisatie. Het aantal
ereprijzen noemde hü een voorbeeld voor
de andere gemeenten, die kortebaandra-
verljen organiseren.

'Er is geen betere l(orteb»an in Neder-
land en wat de castvrUheid in Zand-
voort betreft, die is geweldig', aldus de
voonltter van de verenlfing van eige-

jiaren, die van oordeel was, dat het pu-
bliek niet was opgevaUen vanwege de te

grote akkomodatie, die bet circuit van
Zandvoort biedt.

'Een dorpsstraat, waar deze draverüen
veelal worden gehouden, had met het
publiek van 'Zandvoort vol gestaan, al

moet ik hier' hieraan toevoegen, dat ik
meer mensen op Zandvoort liad ver-

* wacht. Ik geloof dat het weer te mooi
was. Een beetje bewolkt was voor u be-
ter geweest', zo richtte de heer Van der
Windt zich tot de organisatie.

Melkkoe
Burgemeester Nawljn vond vrijdag een
heugelijke dag en lUj zei: 'Ik vond het
verrukkelijk een hele dag te genieten van
een schouwspel, dat zich In Zandvoort in
het grUze verleden heeft afgespeeld,
maar dat ik in deze mooie gemeente
nooit heb gezien'.

Burgemeester Nawljn legde er de nadruk
op dat een eerste badplaats van Neder-
land behoefte Iiad aan dergelijke evene-
menten van hoog niveau. 'Ze bieden
meer ondergrond voor de hotellerle en
dat Is echt wel nodig, want Zandvoort
is echt geen onuitputtelijke melkkoe,
zoals velen denken. Het is hier heus niet
alles goud dat blinkt', aldus Zandvoorts

De finalerit tussen Mai Regina (links)

en KristaZprice.

eerste burger, die de prijzen uitreikte.

Winnaar werd Ouus Knljncnburg met de
vierjarige bruine merrie Mal Begina van
stal de Ster.

Geen verrassende winnares want zo zei

Amold Mollema, de pikeur die voor de
Zandvoortse eigenaar Nico Poster Uoyd
en Ovatlo rtjdt: 'O Manüke was de over-
grootmoeder van Mal Regina en dat
paard won kortebaan op kortebaan.'
Mal Regina treedt in het voetspoor van
haar moeder, want de maandag tevoren
was zU ook al de snelste geweest in Voor-
schoten.

MoUema: 'Ze is een echte kortebaner.
Het Is een bijzonder flegmatiek paard,
dat zich van de hele wereld niets aan-
trekt. Andere paarden worden nerveus,
maar de haren van Mal Regina blijven
droog. Ze Is voor de kortebaan geboren'.

Gunstige loting
Rijder Guus KnUnenburg toonde zich
zeer tevreden over de loting en dat
mocht hlJ ook wel zlJn. In de eerste om-
loop ontmoette hU Keizerin Myria met
aan de teugels Onrust. Mal Regina had
in twee ritten niet de minste moeite met
haar twee jaar oudere sexegenoot.
In de tweede omloop was Larges Careless
van de Zandvoortse eigenaar Arle Bos
kansloos tegen de uiteindelijke winnares.
Mol Regina had niet een beslissende
kamprit nodig om zich te plaatsen voor
de finale, want ook in de derde omloop
maakte zU korte metten met Max v. d.

Lente.
In de finale lootte Mal Regina bijzonder
gunstig. Favoriet Marlon Fortuna lootte
tegen Krlstalprlce en dat betekende, dat
Mal Regina zich kon gaan voorbereiden
op de finale, terwijl Krlstalprice en Ma-
rton Fortuna nog moesten strijden om
de finaleplaats.. Krlstalprice bleek in de
kamprit over de langste adem te be-
schikken, maar in de finale bleek de
slopende seml-finale toch te veel van
haar krachten te hebben gevergd. Een
moegestreden Krlstalprice was tegen
Mai Regina kansloos.

Eerste klas baan
Na afloop wilde Ouus < Knljnenburg ook
nog wel wat kwtjt over Zandvoort. 'Het
is een eerste klas baan en z'n baan is het
waard meer publiek te krijgen. Voor zo-
wel paarden als rijders is Zandvoort
ideaal. Ten eerste, omdat we alle ruimte
hebben met uitlopen en ten tweede om-
dat de toeschouwers op veilige afstand
staan. In dorpen maak Ik het jjikwijls

anders mee. Daar moet je vaak Uitke-
ken, dat je rdet over de voeten van de
kinderen rijdt, die op de stoeprand zit-

ten.'

Nadeel in Zandvoort vond de winnende
riUder de start en bij vertelt: 'Er werd
gestart in de Tarzanbocht en dat was
een handicap voor alle paarden, omdat
de baan daar schuin wegloopt. Mal Re-
gina vertikte het gewoon om schuin naar
beneden te draaien. Ze draalde alleen
maar met de neus naar de bovenkant
van de baan gericht en daar moest ik
extra rekening mee houden met star-
ten.'

Baa Bos, die met pikeur Nico Poster
Zandvoort vertefenwoordigde had de-
zelfde klachten. De oplossing zag Bas
overigens vlak voor de deur liggen.
'Waarom de start niet dertig meter naar
voren. Het luui makkelUk. want we heb-
ben alle ruimte op het circuit.'

De zesentwlntigjarige Bas, zoon van el-

genaar Art Bos, had het aan trainer Jan
de Leeuw te danken, dat hy in Zand-
voort van de party was. Jan vond dat
een Zandvoorts pikeur in zljn eigen
plaats moest rijden en daarom stond hU
zlJn plaats op de sulky achter Jo Rood-
noot af aan Bas. Fortuinlijk was Bas
echter niet, want na drie ritten tegen
John Buitenzorg kon Jo Roodnoot weer
in de veewagen.

Door toeval trad Bas toch weer aan in
de tweede omloop. Cees de Leeuw reed
namelijk zowel Max v. d. Lente als Lo-
dewljk B naar de tweede ronde en het
toeval wilde, dat de paarden in de twee-
de omloop tegen elkaar moesten lopen.
Bas klom nu achter Max v. d. Lent en in
twee ritten werd Lodewljk B verslagen.
In de voorlaatste omloop moest ook Max
V. d. Lent afhaken, toen hy het moest
opnemen tegen Mal Regina.

Doodsteek
In zeven jaar paardensport heeft Bas
Bos de wind nog niet veel mee gehad en
hy zegt: 'Ik heb altyd hard moeten sap-
pelen, maar heb weinig winnaars gere-

den. Als pikeur en dat ben ik nu drie

jaar, moet je gewoon de kans krygen en
een goede kans heb Ik In feite nooit ge-

had. Mijn doodsteek is de militaire

dienst geweest. Zei er maar weer eens
tussen te komen na een afwezigheid van
achttien maanden. Het ryden zie ik nu
dan ook meer als een hobby. Deze zomer
werk ik op een camping In Otterlo. In de
winter hoop ik weer op de lange baan te

verschijnen, waarschyniyk met het paard
dat ik zelf train. Wiens paard het wordt
weet ik niet, maar misschien heeft myn
vader voor de winter wel een paard voor
me.' '

In vertrouwde omgeving waren de Zand-
voorters niet fortuiniyk, want ook Nico
Poster werd met Gloriant reeds in de
eerste ronde uitgeschakeld door de favo-
riet op Zandvoort Marlon Fortuna.

Voetselvérgiftiging

Tot twee maal toe ging Gloriant In de
fout. Gloriant was erg onrustig en toon-
de teveel energie, hetgeen reeds In de
eerste rit tot uiting kwam, toen de tien-

jarige vosruln na de driehonderd vyitien
meter, nog eens een kilometer op het
rechte eind doorliep.

Nico Poster: 'Ik kon hem niet meer hou-
den Het beest moest teveel energie kwyt
door die twee dagen op stal. Maandag
-heeft Gloriant nameiyk voedselvergifti-

ging opgelopen in het Zandvoortse duin.

Hy graast er altyd, maar door dit war-
me weer kun je Insekten In duin krygen,
die een paard schaden. Woensdag had
Gloriant bulten zo groot als een vuist.

Gelukkig zyn ze nu weg en Gloriant
mocht ook weer lopen, maar als het niet
in Zandvoort was geweest had ik hem op
stal gelaten.

Ik heb ontzettend veel met hem getraind,

want Ik wilde Gloriant in puike kondltle
aan de start brengen, HU is nu echter
overtraind, want zoveel training en dan
twee dagen voor een koers absolute rust
is natuuriyk voor zo'n paard funest.

Krijgt hy zoals vrydag dan opeens weer
de vrye teugel, dan komt alles er tege-
lyk uit. Dan wil het paard teveel en dan
gaat hy in de fout.'

Met Gloriant is Nico voor het laatst op
de kortebaan geweest. Hy zet hem weer
In op de langebaan, omdat het paard te

nerveus Is voor de korte afstand. Een-

Bas Bos- 'De doodsteek was mijn mili-

taire dieitsttijd.'

zelfde geluld horen we van Stef Dooye-
weerd, die Jacky Spencer in Hoofddoi-p
had gelaten. De maandag voor Zand-
voort liep Jacky zyn eerste kortebaan in

Voorschoten en Stef vertelt: 'Het paard-
je Is daar te neiveus gebleken voor de
kortebaan. We hebben dan ook besloten
om hem alleen nog op de langebaan in

te zetten.'

Nu hadden de Dooyeweerds Leone Be
mee naar Zandvoort genomen. Via een
kamprit kwam Jan de eerste omloop
door ten koste van Jolige Jan. maar in
de tweede omloop was Leone Be kans-
loos tegen Krlstalprlce.

Dc uitslag

1. Mal Regina met rüder Guus Knynen-
burg. Eigenaar Stal de Ster. 2. Krlstal-

price met ryder M. Pools. Eigenaar Stal

Gruno. 3. Marlon Fortuna met ryder M.
Bouwhuls. Eigenaar A. Riethof. 4. tot en

met 6. Koentje Dartel met ryder J. Ge-
luk. Eigenaar E. de Vries. Lyrana met
ryder H. Pools. Eigenaar mevr. H. Schou-
ten. Max v. d. Lente met ryder B. Bos.

Eigenaar J. de Leeuw. De hotel Keur
verrassingsprys ging naar C. de Leeuw
met het paard Lodewyk B. De door Arle

Bos beschikbaar gestelde beker voor het

snelste paard ging naar de eigenaar van
Marlon Fortuna. terwyi de ryder een
geldprys ontving. De fles jenever, die

sportschool Buchel over had voor de
snelste Zandvoorter ging naar N. Pos-

ter. De heer Pools kreeg van de vereni-

ging van eigenaars een verrekyker. Hy
werd tweede met Krlstalprice. Voorts"

had de 'Play In' een sierdeken voor de
trainer van het winnende paard, G.
Knyncnburg. Aangezien Knynenburg
eveneens de ryder was mocht hy tevens

het tuig In ontvangst nemen van de fe-

deratie Handelsverenlglng/Hanze. De
Kerkstraat winkeliers hadden een prys
van tweehonderdvyttig gulden beschik-

baar gesteld, terwyl 'Old Dutch' een zil-

veren paard beschikbaar stelde voor de
eigenaar van het als tweede aankomende
paard.

Zandvoort trophy zondag van start

35 toerwagens in

4 uur durende race
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ZANDVOORT — Om 13.50 uur zal zon-
dag 10 augustus de startvlag op het cir-

cuit van Zandvoort vallen voor een veld

van meer dan 35 auto's die dan begin-

nen aan een race van 4 uur welke het
uiterste zal vergen van materiaal en rij-

ders en een interessant schouwspel kan
brengen voor Jtiet publiek met spektakur
lalre pltstops. Een breed en strijdbaar

startveld: 7 drie liter BMW's, 8 Porsche
Carrera'8 en 3 Zakspeed Escorts, een
vloot BMW's 2002, en aangevuld met In-

teressant materiaal zoals een VW Siroc-
co, een Toyota Cellca en een Volvo 142.

Het startveld is te verdelen in vier klas-

sen t.w. GT, Toerwagens boven 2 liter,

tot 2 liter en tot 1600 cc,

Startveld

Privérijders met door de fabrieken —
voomameiyk BMW — up to date ge-
brachte auto's zyn dit jaar in de meer-
derheid. Boven aan de lUst met inschry-

vingen prykt de naam van Alaln Pel-

tler, de Belg die het Europese kampioen-
schap tot op heden aanvoert. Peltler —
vorig jaar ook een van de grote kans-
hebbers —eindigde onlangs nog als twee-
de op de Nürburgrlng tydens de vler-

uurraces. HÜ rydt samen met Slegfried

Muller hl een BMW Alplna's driellter

coupé, die door BMW dealer Rüdlger
Faltz uit Essen Is Ingeschreven. De twee-
de BMW Alpina is voor Harald Grohs
en Helmut Keileners, de winnaars van
de meest recente toerwagenrace op de
Ring, Dan is er een derde exemplaar
waarvoor' tot op dit moment niet bekend
is wie het stuur in handen zal nemen.

De tweede volgende BMW's zyn van een
nieuw team In de toerwagenwereld: dat
van de Zwitser Herbert MUUer, die als

ryders Arm en Brun en de gebroeders
Keiler onder zyn hoede heeft. Voorts is

er een inschryvlng van een Franse BMW
en de 3.5 BMW van Allmpo/Levi's met
Huub Vermeulen en Pred Frankenhout.
Overigens Is Pred ook Ingeschreven voor
de Levl's Opel Commodore waarmee hU
op Monza dit jaar een race won en ook
aan de 24-uurrace van Pranchorchamps
deelnam.

Ford
BMW's eeuwige tegenstander Ford is dit

keer minder sterk vertegenwoordigd, al-

thans in de grote klasse; slechts twee
Ford Capri's (wel goed geprepareerde ex-

fabrteksauto's)< uit Spanje (Jorge de
Sergation) en Duitsland (Frttzlnger) ko-
men aan de start,

GT's
Het samenryden van toerwagens en GT's
tydens de nationale races is ook tydens
de vleruurrace het geval; alleen zÖn er

nu een flink aantal in vergeiyking met
de ene, enkele Porsche van Cees Ble-

wertsen. Cees zal zondag ongetwyfeld
een eindzege willen zien, wat gezien de
kwaliteiten van zyn co-equipler, Gijsvan
Iiennep, niet onmogeiyk is. Lukt een en
ander niet, dan zal Slewertsen in leder

geval revanche willen nemen op de twee-
de Porsche lijder Hartwig Bertrams, die

enkele weken geleden Slewertsen de baan
uitreed.

Ook een Porsche uit hetzelfde team van
Bertrams, met als ryders Bic van Kem-
pen en Ros de Olaxa de Salvi. ISen by-
zonder goed initiatief van deze twee res-

pektieveiyke Formule Ford en Ford Es-
cort ryders om in een dusdanige race
van start te gaan om zich zo te meten
met de Europese Toerwagen top.

Han Tjan, de Datsunryder brengt niet

zyn Datsun 1200 coupé aan de start (vo-

rig jaar klassewinnaar tydens de Tro-
phy), maar de Datsun 240 Z, waarmee
Rob Janssen in het verleden reed. De
wagen Is nog eens extra, geprepareerd,
en zal met Tjan Tom Comel aan het
stuui* zeker goed zyn voor een hoge klas-

sering, ondanks een aanmerkeiyk gerin-

ger vermogen dan de Porsches.

Tot 2000 cc

Niet te onderschatten Is dit jaar het
startveld de 'kleine' klasse tot 2000 cc.

De kampioen vtm vorig jaar — Hans
Heyer — reed immers toen ook met een
2 liter Ford Escort BDA van de Duitse
preparateur Zakowskl. Vandaar de naam
Zakspeed Escort. Er zyn drie van die

Zakspeeds Ingeschreven. De snelste zal

ongetwUfeld zyn die van Heyer en de
Italiaan Flnotto, terwyi Manfred Mohr
en Lulgl Colzanl (ook uit Italië) een
tweede exemplaar ryden. Op de derde
wagen zit Peter Hennige met een nog

niet bekende koUega.
Als enige werkeiyke tegenhanger van
formaat van de Zakspeeds moet deBMW
2002 van Ochs/Tibor worden beschouwd;
die is niet zo snel als de Fords, maar wel
betrouwbaarder, getuige de vUfde plaats

van deze BMW op de 'Ring' enkele we-
ken geleden. Een Interessante verschy-
nlng Is verder de 3 liter Toyota Cellca

van Manfred Schurti en Henny Hem-
mes. De tweeliterklasse wordt volge-
maakt met een aantal BMW's en een
Volvo 142 Uit België.

Tot 1600 cc
Een speciale klasse tydens de Zandvoort
Trophy Is die tot 1600 cc; dbarin kunnen
een aantal kleine onder de toerwagens,

onderling voor een leuke stryd zorgen.

De twee Interessantste auto's daarby zyn
een tweede Toyota Cellca en — voor het
eeist in Nederland — een prachtige en
snelle Volkswagen Sirocco, Verder in de
klasse tot 1600 co nog een, paar snelle

Duitse BMW's en niet te vergeten Peter
van Zwam en Rob Redeker, een duo dat
als een der weinige uit ons land regel-

matig met hun Alfa GTA in het buiten-

land deelneemt aan Europacup-wedstry-
den. Bekyken we de deelnemersiyst ver-
der dan zien we èen Datsun 120 A voor
de Zandvoortse Ernst Antonldes en Evert
Bolderhey en de altyd snelle Duitser
Peter Wlsskirschen ta zUn NSÜ.

vrydag 8 augustus
15.00-17.00 Officiële Training Groepen

II en IV
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FERRY de RIJCKE
en

TITIA de RU
geven, mede namens hun ouders, kennis van hun
voornemen in het huwelijk te treden op vrijdag

22 augustus om 14.00 uur te Zandvoort.
Huwelijksinzegening om 15.00 uur in de Hervorm-
de Kerk te Zandvoort.

Heceptie van 16.30-17.30 uur in Paviljoen „De Vij-

verhut".

Ons adres is: Plantage Middenlaan 26'", Amster-
dam.

Met diepe droefheid geven wU u kennis dat
heden na langdurig ziekbed voorzien van de
H. Sacramenten der zieken van ons is heen-
gegaan mijn lieve vrouw en onze zorgzame
moeder, behuwd- en grootmoeder

Bernadina Elizabeth Bosdriesz

eclitgenote van

Johaimes Gerardus Jozef Zonneveld

in de leeftijd van 82 jaar.

Uit aller naam
J. G. J. Zonneveld

Zandvoort, 6 augustus 1975.

De eucharistievieringen worden gehouden op
donderdag 7 augustus a.s. om 19.30 uur avond-
mis en vrijdag 8 augustus om 14.30 uur de ge-
zongen uitvaartdienst, waarna de begrafenis
in het familiegraf aldaar.

Moeder is opgebaard in het rouwcentrum van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7, Zandvoort.
Bezoekuur: op donderdag van 16.00 tot 17.00
uur.

Gelegenheid tot condoleren, na de begrafenis,
In het gebouw „De Krocht" naast de kerk.

Op 1 augustus overleed mijn innig geliefde

man, onze lieve broer, zwager en oom

Hendrik Willem Borst

op de leeftijd van 66 jaar.

Uit aller naam
A. J. A. Borst-Kuiper

Marisstraat 8
Zandvoort

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

M^ar het weer
spelmaker is

Geen strandweer? Geen noodt Er zijn in Zandvoort water-

genoegens te over. Hetzij in het Dolfirama, hetzij in Bouwes
Palace. Tracteer u en de uw/en bijvoorbeeld eens op een
flitsende, boeiende dolfijnen- en zeeleeuwenshow. Dagelijks

om 10.30, 12.00, 2.00 en 4.00 u., en bovendien 's dinsdags-,

vrijdags- en zaterdagsavonds om 9.00 u. Of duik anders zelf

eens in het (niet zilte) nat. Vlak naast de deur ligt een over-

dekt zwembad, dat elke dag open is van 7.00 - 10.00 u. n.m.
Er IS trouwens nog veel mèèr onder dit ene grote dak van
Bouwes: een sauna, het Panorama Restaurant van Bouwes
Palace, het bowling-, kegel- en biljartcentrum ... Allemaal

attracties, waar het weer spelmaker isl

DOLFIRAMA
ZMDVOOKT
tegenover NS-station,

met een zee van parkeerruimte. r
GEBOORTEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN
TROUWKAARTEN

VISITE-KAARTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn.

Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93

Peuterspeelklas „KLIMOP"
begint weer op 18 augustus.

Aanmelden peuters

"Agatha Kleuterschool, Lijsterstraat 3,

of mevr. Geerts, telefoon 5517.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat 13a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekieding
Betonreparatie en vioercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bnreaa

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingb Ormesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Gedipl. install. • Erk. A.Ca. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

Kamerplanten leven

met ie mee
Haal ze in huis!

ERICABLOEMEN-
MAGAZIJN
GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

Denkt u in deze drukke tijd nogwel KONTAKTLENZEN

even aan

UW vakantie in

september of oktober
of b.v. een overwinteringsreis in de zon.
(We zijn er nu al bijna aan gewend.)

Vraagt eens inlichtingen bij

REISBUREAU
KERKMAN
Grote Krociit 20, Zandvoort.

Ook voor u heeff Kontaktlens-

jnstituut Looman passende
lenren In voorraad rowel de
conventionele harde als de
comfortabele zachte lenzen.

Vraag gratis inlichtingen en
folder of maak direkt uw af-

spraak. Gratis proefperiode,

LOOMAN
Haltestraai 5, Zandvoort,

02507-2174.

10-50^ KORTING

bij PEETERS
in de Haltestraat OP ALLE HiFi apparaten,

electronische apparaten en televisies.

Als u dacht, wat je ver haalt is lekker dan bent u vanaf

dit moment abuis. Wat u ver haalde krijgt u nu voor

dezelfde prijs, bijvoorbeeld

SET I

SONY VERSTERKER Ta 88 2 X 12 W 548,— 228,—
DUAL DRAAITAFEL Cs 18 inci. dyneiement 448,— 348,—
HI-FI BOXEN 15 W stel 218,— 218,—

Schoenboetiek Harms

heeft een prachtige sortering

klompen en sandalen

GULDENS GOEDKOPER

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat), Zandvoort

SPECIALE AANBIEDINGEN— SPECIALE PRIJZEN.

Verf - glas - behang
Voorradig glas en behang in vele soorten.

KEUR VERF
Paradijsweg 2, telefoon 5602.

VOOR UW PBIVé,
VEBENIGINGS- EN
HANDELSOBDKWERK
Dnikkerl) F. H. v. Deorsen
Schoolstraat - Telef. 2503

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. BESSELS
Leidsevaart 82, Haarlem.
Teleïoon (023) 316092.

Nu ook in Zandvoort:
KUNSTGEBIT-
REPARATIES!

A. RITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klsar<!

Te koop:

MAZDA 1800 jr. 1973

i.z.g.st., uiterste prüs.

ƒ 6250,—.

Telefoon 3179.

Naast onze eerenommeerde
woonvitrines worden ook
eiken hoekkasten voor n op
maat gemaakt bQ Wete-
rings nandvitrines.

Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspeet.
Het boogtepunt van aw
bruiloft is een gedicht van
FIGARO, onvergetelijk als

uw trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspeet.
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Receptie 23 augustus in Gemeenschapshuis

'Jong Zandvoort'

zestig jaar oud
ZANDVOORT — Op 18 september 1915 werd in Zandvoort opgericht

de kinderoperettevereniging 'Jong Zandvoort'. Voorzitter was de heer

L. van der Mij e, een Ijveraar op muziekgebied, die ook voorzitter was

van het Zandvoorts Mannenkoor.
De vereniging bestaat dus binnenkort zestig jaar en Is daarmee een

der oudste verenigingen in Zandvoort geworden, die weliswaar vele

ups en downs heeft gekend, maar zich al die jaren door heeft weten

te handhaven.

zltter, de heer 1». van der Müe, Mevrouw
M. van der MUe is sekretaresse en sinds

1965 belast als hoofdregisseuse met de
algemene leiding. Mevrouw F. van der

Vfexa tenslotte is penningmeesteresse.

Receptie

Er was van de aanvang af veel belang-

het hoogste aantal dat werd bereikt even
stelling voor deze Jeugdvereniging die

van start ging met ruim 50 leden, terwijl

boven de zestig lag, terwül men nu over

gemiddeld 35 leden beschllit.

Eerste dirigent was de heer Boele, doch
deze bleel maar kort want reeds in het
tweede seizoen werd de heer J. Post uit

Haarlem benoemd, die vele jaren lang,

(omstredcs 20 Jaar) deze funktie ver-

vulde en de vereniging tot grote hoogte
voerde.

HiJ nam met zlJn koor deel aan vele con-
coursen en er werden heel wat prijzen

gewonnen. De iainilie Schuiten, die ook
vele jaren ha«r krachten aan de ver-

eniging gaf, schonk 'een fraai vaandel.

terwijl in het voorjaar van dit Jaar met
veel succes als laatste optreden vóór het

Jubileum 'De ondeugemde watemimf'
werd gebracht.

Sinds 1960 is de muzikale leiding In

handen van mevrouw F. Nierop-Petiet,

bijgestaan door de dames N. Keeaman
en H. Paap alsmede de heer J. Hekkers,

welk drietal de regie voert en tevens

deel uitmaakt van het bestuur.

Van 1962 af is de heer J. van der MUe
voorzitter, de zoon van de eerste voor-

Het bestuur bereidt een receptie voor op
zaterdag 23 augustus van i tot 8 uui in

het Gemeenschapshuls en doet een drin-

gend beroep op de oud-Zandvoorters,

speciaal op de oud-leden, om eventueel

nog' In hun bezit zUnde historische foto's

uit het bestaan van de vereniging, deze

voor deze receptledag te willen afstaan,

waarna men ze weer terug ontvangt.

Men wil door het ophangen van deze

foto's namelijk aan deze receptie een

extra attraktief tintje geven.

Mea kan zich hiervoor in verbinding

stellen met mevrouw M. van der Mije,

Koningstraat 22' te Zandvoort.

Stijgende lijn

Kaarmate de vereniging groeide, werd
ook de leiding uitgebreid. Mevrouw
Huyer werd tot regisseuse benoemd en
na haar kwam mevrouw Falllé. Onder
leiding van beide dames steeg het peil

van de vereniging, doordat men zich

meer en meer op de uitvoering van vol-

ledige kinderoperettes" ging toeleggen,

die werden uitgevoerd in het vroegere

Patronaatsgdxniw en in de theaterzaal

van restaurant 'Zomerlust'.

Dank zU de enorme aktivitelt die men
ontwikkelde, kon vrijwel altijd op een
uitverkochte zaal gerekend worden.
Hoogtepunten van Itlnderoperette-ult-

voerlngen waren 'Eén dag kalief', 'de

dertiende fee', 'de Moorse markies', "Het

rozenprinsesje', 'Kapsonus met Taconus'

Gratis films

kijken in de

wereldwinkel
ZANDVOORT — Een speciaal gevormde
fümploeg gaat het komende weekeinde
proeven nemen met openbare gratis

toegankelijke }UmvoorsteUingen in de
zijruimte van de taereliwinkel aan de
Kleine Krocht 3 te Zandvoort.

Gestart wordt met films die de ont-
spanning, natuur, kunst en het mense-
lÜk samenleven als onderwerp hebben,
gericht op de vakantie. De voorstellingen
beginnen zaterdag- en zondagavond om
zeven en half negen met een maximale
vertoningsduur van circa drie kwartier
per voorstelling.

Het programma wodt samengesteld uit
negen korte en middellange films in
overleg met de bezoekers van de voor-
'stellingen. Aansiuitehd aan de voorstel-
ling is er gelegenheid voor gesprek over
het vertoonde materiaal. Voo'* dit expe-
riment is subsidie verleend door de Na-
tionale Kommissie Voorlichting en Be-
wustwording Ontwikkelingssamenwer-
king.

Om binnenkort ook zelf met films te
kutmen werken, wordt er binnenkort, als
onderdeel van het open Jeugdwerk, In de
wereldwinkelruimte een donkere kamer
Ingericht. Belangstellenden en toekom-
stige medewerkers kunnen hiervoor,
evenals voor genoemde filmvoorstellin-
gen, kontakt opnemen met Jan Hoogen-
dUk, Boerlagestraat 17 la Zandvoort, te-
lefoon 6576.

Zo blijkt uit enquête

Gasten ergeren

aati

hondepoep
ZANDVOORT — Vrijwel alle sasten, die in Zandvoort verblijven er-

geren zich in de badplaats aan hondepoep en honden op strand, zo

blijkt uit een enquête die de afdeling statistiek van de gemeente

Zandvoort momenteel houdt onder circa vijfentwintig honderd Duitse

en Nederlandse gezinnen.

De enquête is pas van start gegaan en

van de honderd formulieren, die op het
ogenblik terug zijn ontvangen zijn er ne-
genennegentig voorzien van de honde-
poepklacht. De formulieren worden
Zandvoorts gasten toegezonden, die bU
de gemeente staan ingeschreven. Bo-
vendien liggen de formulieren in alle

hotels, pensions en bij de gemeente be-

kend zijnde 'partlkUliere'lumerverbuur-
ders.

In 1961 en 1968 werd eveneens een en-
quête onder de gasten gehouden en op-
merkelijk is, dat ook toen geklaagd werd
over de uitwerpselen van honden op
straat. De enquête duurt tot half sep-
tember en uiteraard gaan we dan nader
In op de antwoorden van de in de en-
quête gestelde vragen. Om te weten
welke wensen en verlangens bU de gas-

ten leven teneinde hieraan zo mogdljk
tegemoet te komen heeft men onder an-
dere de volgende vragen gesteld.

Hoe zijn de konsumptiepiïlzen naar uw
mening?

Hoe is de service in de winkels, in cafés

en restaurants?
Voorts vraagt men naar de kwaliteit
van de maaltQden, de akkommodatle in
hotel, pension en camping, de iüdsbe-
steding als het strand niet bezocht
wordt, of er in Zandvoort behoefte is

aan licht amusement in het dorp, bio-
scoopvoorstellingen, tentoonstellingen,

openluchtspelen, sportgelegenheden bui-
ten het strand en concertuitvoeringen.
Ook wil men weten, waarom de gast
Zandvoort als vakantieoord heeft geko-
zen.

Is het om de goede wegverbindingen

vanaf uw woonplaats, de nabijheid der

grote steden, de mooie omgeving van
Zandvoort, het mooie strand, het zee-

kllmaat, de gezelligheid In het dorp .of

het circuit, zo stelt men in de enquête.

Om tot een zo objektief mogelijke me-
nliMï te komen, worden gacten, die in

Juli (dus met slecht weer) Zandvoort

als vakantiebestemming hebben uitge-

kozen, formtilieren nagezonden.-

Najaars

autorally
ZANDVOORT — Sportclub Unicum '73,

de sportclub van het woon- en veiwr-
gingscentrum 'Nieuw tinicum' te Zand-
voor^r, wil in samenwerking met de au-
tosportvereniging 'Sandevoerde' een au-
torally organiseren. Het is de bedoe-
ling dat deze rally een Jaarlijks terug-
kerend festijn gaat worden. Dit Jaar zal
zaterdag 8 november de dag 4jn,
Het inschrijvingsbedrag is ƒ S,— voor le-

den en ƒ 7,50 voor niet-leden.
De rally zal over een afstand van 35
km. gereden worden in de gemeente
Zandvoort.
Kr wordt gestart vanaf het sportcom-
plex op het terrein van 'Nieuw Unicum'
waar men eerst een slalom rit moet
maken alvorens men de rally kan gaan
rilden. Het einde vaa de rit is het cir-
cuit van Zandvoort.

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEU 02507-4665.

Circus

Boltini

doet

maaudag
Zandvoort
aan
ZANDVOORT — Plaatsgenoten die

vroeg opstaan of die misschien laat thvis

komen, kunnen in de nacht van zondag
10 augustus op maandag een wonderlij-

ke optocht Zandvoort siere bin»ienriiden.

Het is de circuskaravaan van Tont Bol-

tini, een stoet oon ruim. tweehonderd
voertuigen, die een dag halt houdt op
het parkeerterrein bij het circuit, waar
maandag voorsteüingen worden gegeven
om 16.15 uur en om 19.30 uur.

Behalve vader Abrahams nationale ta-

lentenjacht 'Tussen, hoop en trapeze'

worden 't hooggeëerde publiek nummers
aangeboden ols: De voetballeTide henden
van Dogsi uit Engeland; de adembene-
mende vliegende trapeze van de Zem.ga-

no's; de sensationele schommel-act van
negen Boemenen; de jameuze Marok-
kaanse pyramidebouwers; de beroemde
beren van Ferdinant Berousek en na-
tuurlijk ontbreken paarden, chimpan-
sees, olifanten, cloums en akrobaten

niet.

Uniek is het nummer van Karl-Antoine
uit Frankrijk met zijn gedresseerde

adelaars met een vleugelwijdte van an-

derhalve meter.

'NLM rondvluchten

boven Amsterdam
AMSTERDAM — Gedurende de vier

dagen dat zich in en om het U het

evenement Sall Amsterdam 700 afspeelt,

gaat de NLM rondvluchten boven het
havengebied houden. Dit als voortzet-

ting van de rondvluchten die tijdens

Mokum 700 werden georganiseerd en
waarvoor zeer grote belangstelling be-
stond.

Zaterdag 16 augustus wordt gevlogen
vanaf 10 uur, zonddag 17 augustus vanaf
14 uur, maandag 18 augustus vanaf 13

uur en dinsdag 19 augustus vanaf 12
uur.

De vluchten gebeuren in Fokker Priend-
ships. Er is plaats voor 44 personen.
Gezien de grote belangstelling Is bet
zaak tijdig voor deze trips (duur onge-
veer een half uur) te reserveren. Tele-
fonisch kan dat bij de NLM-balie, 020-

495070, 492781 of 493905. Maar ook by
de kantoren van de KLM op het Leid-
seplein en Museumplein' te Amsterdam.

Konmiissie-

vergadering
ZANDVOORT — Maanda^uvond komt
de kommissie van bijstaTid voor de fi-

naTiclën in openbare vergadering bijeen.

De vergadering begint om 8 uur in het
raadhuis,

BURGERLIJKE,
STAND

Geboren buiten de gemeente:
Liesbeth Martine Johanna, dv Jan Her-
man van der Sluis en Alida Martina Jo-
hanna Britikman; Maarten, zv Johan-
nes Hendrikus Amoldus Prins en Jo-
hanna Carolina Gerrits; Andrea Elisa-

beth, dv Christlaan Werkhoven en Hen-
derina Comelia Oslnga; Shiela, dv Die-
derik Jan Jansen en Hendrlka Reinilda

Deul; Pauline Christine, dv Jan Brug-
geman en Marion Derr.

Ondertrouwd:
Erik Martin van Veenstra en Lucienne
Bveline van der Does; Richard Johan-
nes Blommestijn en Alida Johanna
Genmia van Staveren; Petrus Wilhel-
mus Juljus van Staveren en Petronella

Antonla Maria Dleben; Boleslav Marinus
Hooft en Doortje Laverman; Willem
Paap en Ellsabeth van den Hoek.

Getrouwd:
Jan Jacobs en Johanna Petronella Dirks.

Overleden:
Rosa Ecker, 67 jaar, g.g.m. Johannes
Pieter Röttger; Johanna Maria van der

Mei!, 88 Jaar; Hedwlg Maria Wesolowski,
67 jaar, g.g.m. Pieter KruUswijk; Johan
van Huffelen, 73 jaar, g.m. Gerda Llndt-

ner; Anna Puister, 82 jaar, g.g.m. Willem
de Jong.

Overleden buiten de gemeente:
Barend Burggraaf, 75 Jaar, g.m. Maria
Slinger; Hendrik Willem Borst, 66 jaar,

gjn. Aldia Johanna Christlna Kuiper.

Zondag 10 augutlu»

NEDERLANDS HERVORMDE KERK
9.15 uur Pfarrer P. Kloess, Hellbronn;
10.30 uur 'ds. C. de Ru, Heerda

GEREFORMEERDE KERK
10 en 19 uur kand. J. Q. Luinstra,

Amsterdam

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND
geen' dienst

ROOMS KATHOLIEKE KERK
St. Agalha
zaterdag 19.30 uur en zondag 11 uur
vieringen

O.L. Vrouw St*rr« d«r Zm
9.30 uur viering

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
tot nadere aanicondiging Madoerastraat
1, Haariem-Noord, 9.30 en 16 uur;

woensdag 20 uur

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE BOND
voorlopig geen samenkomsten in huize
Pniël'. nadere inlichtingen telefoon 4778

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
iedere dinsdag 20 uur sam8nl<omst in

gebouw Brugstraat 15

JEHOVA-S GETUIGEN
9.30-11.30 uur openbare bijeenkomst in

Gemeenscliapshuls, Ingang Wiilemstraat

WEEKENDDIENSTEN
Weekend 9 en 10 auguatu*

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. G. Mol, Emmaweg 2, telefoon 5091

;

verdere Inilclitingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrel<t via de
telefoonnummers van de huisartsen:

Anderson telefoon 2058,
Drenth telefoon 3355,

Flleringa telefoon 2181 en
Zwerver telefoon 2499

Tandarts: van vrijdag 8 augustus 17.30

uur tot vrijdag 15 augustus 17.30 uur:

De Zeestraat-apotheek, N. van Berkel,

Zeestraat 71, telefoon 3073

Wijkverpleging: zr. C. Havers,
Gasthuishofje 27, telefoon 2791

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
LInnaeusstraat 3, fiat 2, telefoon 4437 .

Huipdienti: telefoon 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste ails raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon 3737,

ook buiten kantooruren

Politie: telefoon 3043

Brandweer: telefoon 2000

Met oog en oor

de badplaats door
Abuis

In ons artikel in het nummer van vo-
rige weck is een storend abuis ontstaan,

toen wU het erover badden dat Willem
van Keulen als oudste Zandvoortse in-

woner, 95 jaar was geworden en woonde
in de Wiilemstraat nr. 21. Dit moest zUn
Koningstraat nr. 41.

Hoe dit abuis is ontstaan, is ons een
volkomen raadsel. Waarschijnlijk, omdat
in de loop van het gesprek de naam
Wiilemstraat nogal eens werd genoemd,
waar een van zijn dochters woont, maar
die woont op nr. 25. In de Willemstraat
21 woont Burkle, (bü de oude Zand-
voorters wel bekend). Hi) heeft er een
heleboel last van gehad, waarvoor onze
excuses. Kwaad is geen mens erom,
maar vervelend was het wel, waarvoor
nogmaals onze verontschuldigingen.

KerkbezJcliUging

Het is een verheugend iets, te mogen
vernemen, dat de bezichtiging van Zand.
voorts oude dorpskcrk op het Kerkplein,
die elke woensdagavond plaats vindt,
aanvangend des avonds om T uur, zich
in een steeds toenemende belangstelling
mag verheugen.

Sinds enkele Jaren Is men er nu gedu-
rende het seizoen mee doende onder de
eminente leiding van de heer M. Jansen,
die een uitgebreide studie heeft gemaakt
van de historie van het kerkgebouw en
op charmante en populaire wijze de
meute rondleidt, daarbij drietalig een
verklaring gevend van hetgeen men te

zien krügt. De heer Jansen doet dit ge-
heel vrijwillig, jondor enige vergoeding
en levert daarmee müns inziens toch wel
een belangrijk stuk kultureel en propa-
gandistisch werk.

Het zijn vooral onze gasten (Nederlan-
ders, doch in hoofdzaak buitenlanders)
die van deze rondleiding genieten, die

dan ook in vele opzichten zeer beziens-

waardig en interessant is. Woensdag-
avond 30 Juli bereikte het aantal belang-
stellenden een absoluut hoogtepunt en
record, toen ruim 200 bezoekers (sters)
werden geteld. Michiel Jansen, die

steeds tijdens de rondleiding het kerk-
orgel bespeelt, (waarschijnlijk onder de
indruk van deze grote belangstelling)

maakte er een kompleet orgelconcert

van, toen hij, tezamen met de heer Van
Zwieten verschillende korte orgelnum-
mers ten gehore bracht.

De bezoekers (sters) waren opgetogen,

dat zij dit zo van naby konden meema-
ken. De rondleidingen duren nog elke

woensdagavond in de maand augustus,

doch men overweegt. Indien de lielang-

stelling blijft voortdxuren, er nog enkele

woensdagavond in september aan vast

te knopen. In elk geval hulde Michiel

voor dit uitermate belangrijke werk dat

Je ven-icht!

De Ru preekt zondag

In een vakaturebeurt, zondag 10 augus-
tus, zal in de Hervormde kerk ds. C. de
Ru uit 'Wapenveld, (thans wonende te

Hcerdc) om^ half elf voorgaan in de
normale kerkdienst.

Ik ben ervan overtuigd, dat zeer velen

dit eenmalig optreden van een predikant,

die zovele Jaren bij het kerkelijk leven

in onze gemeente betrokken was en in

brede kring zich een grote populariteit

wist te verwerven, zeker niet in het

minst door zUn grote aktivitelt op het

gebeid van het Christelijk onderwijs,

deze dienst zullen gaan bijwonen. Zon-
dag zal stellig Ol^jken, dat Zandvoort

ds. De Eu zeker niet is vergeten.

Duinwandpling

Graag vestig ik nog even uw aandacht
op de avondduinwandeling, die de afde-

ling Zandvoort van de Koninklijke
Maatschappij voor tuinbouw en plant-

kunde op vrijdag 8 augustus weer orga-
niseert in de Waterleidingduinen.

Start 7 uur, finish pl.m. halt tien. Laat
deze laatste gelegenheid niet voorbij-

gaan. Het kost een habbekrats (50 et.)

maar u geniet voor zeker een tientje I

De volgende wandeling zal niet eerder

plaats vinden, vóór dat er flink was
sneeuw ligt en daarop zitten we al Jaren

lang te wachten (oude Zandvoorters be-

weren, dat we ecu strenge winter krij-

gen met veel sneeuw!)

Hittegolf
Er zijn een heleboel mensen die my ver-
telden, dat het voor mij in deze periode,

waarin we eindelijk weer eens een hitte-

golf meemaken, waarop wc al zo lang
gewacht hebben, een koud kunstje is,

om onic rubriek 'Oog en oor' vol te

schrijven.

ilfaar dat's hielcgaer niet waar mensen,
want eigenlijk is er niks gebeurd. Nou
ja, we hebben zondag op ons negen kilo-

meter lange strand zo'n 150.000 m.ensen
gehad (met inbegrip van het 2,5 km
lange naaktstrand, waar zo ongeveer
20.000 blote knapen en mcisies hun toe-

vlucht hadden gezocht). Kunt u de lol

ervan inzien? En wanneer we dan er

nog eens een aantal vluchtelingen bij-

tellen, die het strand te heet vonden en
uitzwermden over het dorp en de bijna

10.000 bezoekers aan het circuit, dan zijn

we met een totaal aantal vaii 200.000

zeker niet aan de hoge kant.

Twee ton beznckers(sters) en laten we
nou eens een gemiddelde nemen uon 50

kg per bezoeker(ster) dan is'' dat één
miljoen kg mensenvlees dat Zandvoort
dit onvergetelijke weekeinde, dat zijn

weerga in vele, ja waarschijnlijk nooit
gekende jaren niet heeft gehad, een
historische gebeurtenis op zichzelf. Oud
raadslid (wethouder) Willem van der

Werff, (Stroopte) heeft eens gezegd: 'als

de zon maar schijnt, dan komen ze wel'.

Hij krijgt op zulke dagen waarachtig
nog gelijk ook!

Zandvoort beleeft op het moment dat ik

dit schrijf (dinsdag) gouden dagen.
Daarmee is de grilligheid van het sei-

zoen weer overduidelijk bewezen. Want
veertien dagen geleden schreef ik over

die 'arme strandpachters' die geen stui-

ver verdienden, maar dat zijn we nu al

lang weer vergeten. Opmerkelijk is, dat
het naaktstrand zozeer in trek is, voor-

al bij de buitenlandse gasten. Van mij

mogen ze genieten in hun blootje, als

het maar niet zó wordt, dat in komende
jaren Zandvoort één naaktstrand wordt.

Wat mij betreft, mag het weer zo tot

aan de Kerstdagen voortduren. Maar
we moeten het niet te gek maken men-
sen.

strand of aan de Boulevard, daten en
Ik vernam, dat een harlngljoer, (tegen-

^

woordig haringrestaurateur) op het!

strand of aan de Boulevard, dat weet'^

ik niet, tien gulden had gerekend voor^

twee mootjes kabel]ouwfliet, (aan d<i
wagen gebakken) dat lykt me vrij stevit

J
aan de prijs. Trouwens, wat die prijzen,

betreft, lijkt daarmee door menige Zand-i*

voortse neringdoende wel te worden ge-

goocheld. Het 'gryp wat Je grijpen kunt'',

heeft ook grenzen. Want vergeet u niet,

dat er in het buitenland wel over wordt >

gepraat.

In elk geval mensen: we draalen lekker!

Zandvoort heeft het druk als nimmer te

voren, nu al enkele dagen achter elkaar.

Moge het nog heel lang zo blijven. En
onze strandpachters wens Ik sterkte,

want ze moeten wel beulen!?
C. Kuypers sr.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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't Hollandse Huis

speciale ver

grote sorteringikussen - ranken en

wortelnoten glazen kasten

Hou ze miiaieiEi^die kOometerkosten...Koop nuuw
Bedford Dieselgoedkoper!

orgineaf handwerk

tegen zeer gereduceerde prijzen

DOLF VAN GRAAS ^
Grootste speciaalzaak voor west-Nederland _

Lange Veerstraal 25-33, Haarlem. Tel. 023-320606. _

NIEUW!

TUIN- en BALKONHEKKEN
VLECHTSCHUTTINGEN

VAN ONVERWOESTBAAR AZOBÉHARDHOUT
Kant en klare elementen voor „DOE HET ZELF",

Div. modellen VLEGHTMATTEN ƒ 1 4,50 per in2

HEK-ELEMENTEN 70 cm hoog, 140 cm lang

reeds vanaf .............. ƒ 22,95

Bijpassende palen vanaf - • • ƒ 2,90

ALLES KANT EN KLAAR TE LEVEREN!

IN EEN KLAP UW „OMHEBNINGPROBLEEM"

OPGELOST!

Tevens hekplanfen en ronde palen in EIKEN en

NAALDHOUT.

EIKEN ƒ 5,- p. meier. NAALDHOUT ƒ 4,- p. meter.

Kom zelf kijken, of vraag ons de prachtige

kleurenfolder!

KOSTER EIKEHOUT b.v.
Cruquiusdijk 79 (bij het gemaal), Vijfhuizen.

Telefoon 02508-457.

Eenheel spedaal, tijdelijk aanbod stevige korting op de koop toe. Maar
We hebben namelijk een aantalBedfoKi wacht niet te lang. Het aanbod is tijdelgk

Bestelwagens met dieselmotor kuimen en beperkt
reservereaVoor een lagere prijs! BEDFORD BESTEL : Bestelwagens•
Profiteer mee. Met die zuimge, robuuste chassis met kabine •Korte oflange
dieselmotor bespaartU voortaan een vrielbasis «Benzine of diesel
hoop kosten en ... U krijgt nog een

m
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zandvoorts^
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD ^

VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

«r^ ^••^SS!*^
nieuwsbladw '- ^Mp -— ap ^'^ —^tf»

uitgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, 'postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, Aalime»r,
telefoon 02977-25141, 5 lünen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ45,—.

Versoliijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleir 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
AantrekkelUlce kontrakttarieven op
jp aanvrage. Ook kombinatletarie-

cen met de overige bladen van RP.
Banlcrelatle: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Twee 'ouwe getrouwen'

namen afscheid van P.W.

Repetities

muziekkapel

ZANDVOORT — In het Gemeenschapshuis aan het Schoolplein vond
'woensdagmiddag: 6 aug. het afscheid plaats van twee oud-gedienden
bij de Dienst -ran Publielce Werken te Zandvoort, de heren J. C.
Kraaijenoofd en L. Melland. Zü'^gen beiden met vervroegd pen-
sioen wegens aficeuring voor de dienst.;De heer Kraaijenoord was 31,

de heer Meiland 22 jaar bij genoemde dienst wericzaam.

Onder de aanwezigen bevonden zich be-
halve vele oud gedienden en het groot-
ste deel van het huidige personeel van
P.W., de vrijwel voltallige direktle van
de dienst, met uitzondering van direk-
teur C. H. Vogt, d)e wegens ziekte ver-
stek moest laten gaan en'het raatislid

de heer H. E. Bosman.
Adiunkt-direkteur N. Wertheim ver-

welkomde de, aanwezigen en sprak zijn

vreugde uit over de grote opkomst. Hy
herinnerde ^raan, dat beide . anibtena-
rcn in , dezelfde rang de dienst gingen -

verlaten op een maandsalaris, waarmee
als jaarsalaris begonnen werd.'' Een rat-
tenvanger en een tuinman-kovenier
gaan nu de dienst verlaten, beiden po-
pulaire^figuren, wier .heengaan een ge-

voel van weemoed achterlaat,' aldus de
heer 'Wertheim. -Namens het gemeente-
bestuur overhandigde hij beide heren

' onder woorden van dank voor hetgeen
- zij voor de Zandvoortse gemeenschap
betekend_hadden, de gebruikelUke en-
veloplpe met inhoud.'
De wethouder van- Publieke 'Werken, de
heer J. Attema, ging in een sympathie-
ke toespraak nader in op hetgeen beide
heren voor de Zandvoortse gemeen-
schap betekend hadden. Hij noemde in

het algemeen een afscheid, na jarenlan-
ge pUohtsvervulllng een vreugdevolle
dag, doch wanneer om gezondheidsrede-
nen dit afscheid moet word.en vervroegd,

zit er toch ook wel een triest^ kant aan.

De heer Meiland schetste hü als e«i

uitermate deskundige op het gebied van'
de plantsoenen en groenvooraiening,
een mllieuexpert, die zich voor de volle

'

honderd procent van- zjjn taak kweet.
DaarbU was hU een bevoorrechte inwo- •

ner van Bentveld, waar alles nog wel
wat gemakkeiyker gaat, omdat de zgn.

'zoutgrens| daar.reeds verscheidene kilo-

meters gepasseerd is. Spreker bracht de
heer Meiland liartelUk dank voor alles,

wat hil in het belang van de gemeente
Zandvoort had verricht en schonk hem
namens de dienst van P'iblieke Werken
een drietal boeken over de natuur en
zyn vrouw een ''raai bloemstuk.

i

De heer J. C. KraaUenoord noemde spre-
ker in Zandvoort bijzonder populair.

Als ratten-bestrijder kende iedereen in

Zandvoort i^em en door zün prettig op-
treden, wist hij zich.) in brede kring veel
vrienden te vergaren. 'Het valt wel bij-

zonder "moeitUk, van zó'n man afscheid

te moeten nemen," eindigde spreker,

waarna hij hem namens de dienst een
radio schonk en zyn 'vróuw. een bloem-
stuk. ',

De heer A. Paap sprak namens het per-
soneel (de kwartjespot) en schonk, na
waarderende woorden' over de prettige

en kojleglale verstandhouding, de heer
Meiland een boo'ienljon en de vheer

Kraaijenoord een portemonnee.

De heer G. van Bakel sprak als voor-
zitter van de personeelsvereniging en
overhandigde aan deTheer Kraauenoord
een boUpoint-set. Dg, heer J. van der
Beüden sprak namerfe.de ABVA (Alge-

mene Bond van Amotenaren) de heer
Kraayenoord toe. Noemde hem een
trouw lid en vriend van iedereen, waar-
na hy hem een geschenk en zyn vrouw
bloemen overhandigde.,

De heer C.,L. Seeders richtte namens de .

KABO (Katholieke Arbeidersbond Over-
heidspersoneel) het woord tot de heer
Meiland en. schonk hem na een harte-

lyke Joespraak een boekenbon.

Enige tijd bleef öien daarna, onder het
ophalen van vele herinneringen uit

vroeger jaren, nog in onderling samen-
zyn.byeen..

ZAND'VOORT — De vakantie is weer
-voorby en de repetities zün weer begon-
nen voor Zandvoorts Muziekkapel is dal
's maandagsavonds vanaf 8 uur in het
gpmeenschapshuis. De majorettes oefe-

nen op dinsdagavond om 7 uur in hel ge-
meenschapshuis. 'Wy zoeken nog '"enkele

flinke meisjes van 10 jaar ter aanvul-
ling van de majorcttegroep.

Duinbrand
ZAND'VOORT — 'Vorige week -vrydag
omstreeks half zes ontstond er een duin-
brand langs de spoorbaan by het statign.

De brandweer werd liet vuur weliswaar
de baas, maar kan niet verhinderen dat
er. al 150 ni2 duinbeplanting verloren
ging.

Brommer owex de kop

ZANDVOORT — Zondag omstreeks
kwart over drie ging op de Zandvoortse-
laan een bromfietser over de kop, nadat
zyn voorspatbord was losgeraakt. Be-
stuurder en duopassagier moesten per
ambulance naar het Diaconessenhuis in

Haarlem worden overgebracht. Hun toe-

stand is thans redeiyk.

Op hoek Yog

Nieuw
se en Bekslaan

1^^.»-"^ -•'Y^f--* .^•:<^^''->.;jJ«v^'A'^ •»' JnAiw-tPs* 1 - -*a^-

en tehuis
St. Joseph
'\'OGELENZANG — Onder grote belang-
stelling, onder meer van de kant van het
ministerie van justitie, is woensdagmid-
dag aan de Bekslaan achter Casa Ca'r-

meli de eerste paal de grond ingegaan
voor de bouw van ,een nieuw klooster
voor de zusters Carmelitessen en drie
nieuwe paviljoens voor de ongeveer veer-
tig pupillen van het bijbehorende St. Jo-
seph kindertehuis.
De paviljoens, midden tussen de bomen,
zullen de kinderen die hier door de af-
deling kinderbescherming van het mi-
nisterie van justitie 'n-orden geplaatst,
een<fyne, ruime en frisse leefruimte bie-
den. De totale boU'wtijd wordt geschat op
veertien maanden.

De gebouwen zyn een ontwerp van het
Heemsteedse architelrtuurbureau Cees
Koster en worden uitgevoerd door aan-
nemingsbedryf J. P. A. Nelissen te Haar-
lem; het konstruktlewerk is in hancïen
van het eveneens Haarlemse bedryf Ne-
con.

De paal die "woensdagmiddag door zuster
Bernarda met een helm op de kap vak-
kundig de bodem werd ingestampt vormt
een van de pyiers van de paviljoens. 'Pa-
len die het nieuwe huis een rotsvaste
bodem zullen geven/ zoals koördlnerend
dlrekteur van alle tehuizen van de con-
gregatie Steeghs opmerkte In zyn toe-

spraak temidden van de met fèestmut-
sen getooide zusters en kinderen. 'Voor

. die feéstmutsen was alle aanleiding want
in totaal heeft het byna veertien jaar
geduurd voor de plannen tot nieuwbouw
werkeiykheid konden worden.

Witte villa

De zusters Carmelitessen kwamen kort

na de oorlog naar 'Vogelenzang, waar zy

hun intrek namen in de markante witte

villa op de hoek van de Bekslaan. De
achterliggende gebouwen .dienden aan-
vankeiyk als vakantiehuis' voor de kin-

deren van het Haarlemse kindertehuis

St. Joseph. Korte tyd later evenwel be-

gon justitie er kinderen onder te bren-
gen van ouders die uit de ouderiyke
macht waren ontzet of om andere re-

denen niet in staat werden geacht zelf

voor hun kinderen te zorgen. De behui-
zing voldeed echter nauweiyks aan rede-
lyk te stellen eisen. Eén van de gebou-
wen' is een koetshuis uit het begin van
deze eeuw; het zal verdwynen zodra de
eerste twee nieuwe paviljoens klaar zUn,
om ruimte te scheppen voor het derde
paviljoen.

De kosten van de nieuwbouw worden ge-
dragen door Justitie. l

HEEMSTEDE — De eerste palen zijn. al

de grond in ten zuiden van de Schielcain,

waar Nationaal Gro7idbezit 37 ivoningen

bouwt in de vrije sekior. foto Paul Kramer

SPAARNESTAD
Verwarmingsservicé

i
SKVEM .

IISIEB8

• GAS- EN
OLIESTOOK-
INST-ALLATIES

• ONDERHOUD
• OMBOUW OLIE

OP GAS
Tel. 023-310440*
Friese Varken-
markt 4 - Haarlem

Drenkelingen Filmtheater in

uit zee gevist wereldwinkel
ZANDVOORT — Strandpolitie en red-
dingsbrigade haalden afgelopen zater-

dag twee drenkelingen uit zee. De eerste

keer gebeurde dal om kwart over elf,

de tweede keer om 4 uur. Beide drenke-
lingen werden voor onderzoek naar een
Haarlems ziekenhuis gebracht, waar hun
toestand echter dusdanig gauw verbe-

terde, dat zy naar huls konden terug-

' keren.

„WURF-PRAET"

WULLUM V. d. WURFF
Er Is aan tooie rugge gleii gebrek.
Op 't strand niet en bal de strand- -

pachters ook niet.

Een overzicht van het gebied waar het nieuwe klooster en het kindertehuis St. Joseph is gepland. foto Paul Kramer

gaat verder

ZANDVOORT — Komende vrydag- en

zaterdagavond Van half acht tot lialf

tien worden er weer films gedraaid in

de zyruimte van de wereldwinkel aan de

Kleine Krocht 3 te Zandvoort.

De initiatiefnemers hebben besloten tot

dit vervolg van deze gratis tocgankelUke
filmvAtoningeh, omdat do start hier-

mede in het vorige weekeinde goed Is

aangeslagen. Door hel draaien van kor-

'

te en middellange fllmsi die door de be-
zoekers zelf uit negen beschikbare film-

rollen gekozen kunnen worden, kunnen
de bezoekers vrij in en uitlopen. Doordal
tevens de projeklieruimle een dircktc

verbinding met de straat heeft, ontstaat

hierdoor een soort straatcinoma. Het
hlerby, tydens de pauze, aangeboden
eveneens gratis kopje thee verhoogt do
genoegiykheid van liet filmgenleten, wat
ook de filmbrengers byzondcr op prys
stellen.

De iniliatiefnemers willen graag deze
eenvoudige vorm van filmbeleven ver-

volgen, wanneer ook na het zomersei-
zoen er voldoende belangslelling is, die

dan tevens behulpzaam wil zyn by de
filmkeuze voor langere termyn. Er zyn
nog voldoende films die nooit in de
bioscoop of l.v. vertoond worden en
toch de moeite van het zien waard zyn.

Ook stomme,eii geluidfilms uit privé-be-

zit zyn welkom.

Voor het vervolg van dit proefprojekt
kan subsidie worden verstrekt door de
N.C.O. kommissie. Tot de films voor het
komende weekeinde behoren o.a.: Bal-
lade van de hoge hoed. Morgenochtend
opnieuw. Glockcu ubcr dem Waldcrn,
Geschiedenis van de bioscoop. Het vlot,

Spokkie, Beauty, Bloemen en Amster-
dam.

Glaasje op
ZANDVOORT — Zaterdag 9 augustus 's

nachts om lialf twee werd een vracht-
wagenbestuurder aangehouden, die een
borreltje te veel op bleek te hebben. De
in Haarlem woonachtige chauffeur reed

verdacht slingerend en pikte, een ver-

keersbord mee. Hy werd ter ontnuchte-
ring ingesloten.

Twee uur tevoren was in de Haltestraat

een 2S-jarige autobestuurder uit Haar-
lem aangeliouden, die ook niet 'brood-

jenuchter' meer was. Hu ramde twee
aldaar gepai'kecrd staarde auto's en
werd eveneens enige lüd opgeborgen.

Brommerdieven
ZANDVOORT — De Zandvoortse politie

greep afgelopen vrydag omstreeks 8 uur
twee jeugdige Amsterdamse bromfiets-
dieven in de kraag. De 'Lieverdjes' wa-
ren 14 respektieveiyk 16 jaar oud.

WINTER-

REISGIDSEN
Snel beslissen voor de

KERSTREIZEN
van

MAGNEET-EUROTOURS-
FIT-CHRISTOFFEL enz.

SPOED ! ! !

^fk0^ reisbureau
QEMAGNEETBV

Binnenweg 187, Heemstede,
'

' telefoon 287281.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

.Dag en nacht bereilibaar.

^'r-';-'; .

LANGS DE VLOEDLIJN

De schippers leren varen, niet in de
stille zee, -maar in de felle baren.

Jacob Cals (1577-1660)

H.W.GOSTER

Makelaar o.g- LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
KLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotbeiien

BOUW. EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespacialiseerd in het
waterdicht malcen van
woningen en fiat

Tel. 02507-50 86 en «091.

MODES

zoekt voor haar boetiek in Zandvoort

EEN VERAttDERNAAISTER

die tevens in de verkoop kan adviseren.

Soll. na tel. afspraak 023-312418 of 023-421912.

' BQUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERU KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 — ZANDVOORT

tt

//

„RISTORANTE ITALIANO PIZZERIA'

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BQUWES PASSAGE 2-4— TELEFOON 6785.

Specialiteiten

:

Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna - Spaghetti > CannelonI Uw gastheren zijn:

Div, sorteringen pizza's Marlo Martino - Enzo Santoro.

fy

Bezoekt u ook eens Visspecialiteitcnrestaurant

DE MEERPAAL 9f

Haltestraat 61, telefoon 2171. Maitre de Cuisine B. L. Roosën.

centrale verwarming

„TECHNISCH WERK'
Erkend installateur - Zandvoort - Par.ndijswegf 4 - Tel. 7147 of 3270.
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Op dinsdag 19 augustus om 2 uur trouwen

FREDHALDERMAN
en

SYLVIA KROONE
op het stadhuis te Zandvoort.

Receptie in Rest. De Vijverhut, van 16.30 tot 18.30 uur.

Enige en algemene l^ennisgeving.

Op dinsdag 5 augustus ging toch onverwacht
van ons heen mijn goede man, onze zorgzame
vader, lieve opa en schoonzoon

Dirk Anne Everl Deinum
op de leeftijd van 78 jaar.

L. E. Deinum-Scholl

Zandvoort:
D. H. Deinum
B, M. Deinum-Jurrjens

Zandvoort:
E. C. Pil. Deinum
L. Doinum-de Zwart

Overveen:
E. E. E. van Wijk-Deinum
Th. van Wijk
kleinkinderen

Aerdenhout:
E. E. Grüter

Aerdenhout, 7 augustus 1975.

Mr. H. Enschedéweg 16.

Ingevolge de wens van de overledene heeft de
crematie in stilte plaatsgehad.

Heden is na een langdurige ziekte toch nog
geheel onverwacht van ons heengegaan, mijn
lieve Man, onze beste Vader, Behuwd-, Groot-
vader, Broer, Zwager en Oom

Chtisiiaan Visser
op de leeftijd van 67 jaar.

A. A. Visser-Nieuwhart

Californië:
C. Visser en echtgenote
Urban, Miranca en Edward

Zandvoort, 10 augustus 1975.

Burg. van Alphenstraat 29.

De teraardebestelUng heeft inmiddels plaats-
gevonden.

Maandag j.l< is de overblijfklas

begonnen.
In de Julianaschool kunnen de kinderen terecht van
11.15 - 13.30 uur. Kleuters kunnen worden gehaald

en gebracht.

Nadere inlichtingen: mevr. Hogkamer,
Brederodestraat 39.

Techn-Bur.A. VADER
02507-6747 ofPrinsesseweg 52a, tel.

3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

DE VOS
voor ccn goed

GEBRUIKT
RIJWIEL
T.a. ƒ 50,—

fictsklaar.

Ook vertegenwoordiger van nieuwe merklietsen.
Imruil mogelijk.

Onze werk]3laats is gevestigd in de Dr. Gerkestraat
omhoog by DE SCHELP box m-. 23 en 24.

Van maandag t.m. zaterdag geopend van 10 tot 20 uur.

TELEFOON 02507-7255.

Voor een fiets voor groot en klein moet u bü de Vos zijn.

„BLACK EN DECKER"
heeft voor elke beurs een

BOORMACHINE
vanaf ƒ 59,

—

f 249,00

J.H.VEIIMEIJSB.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltestraat 1, Zandvoort. telefoon 5204.

Builen zon!

Binnen zon!

Met een bloemetje van

Blocmcnhuis

V. d. MEY"
.1. BLÜYS
Hallcslraal 65 - Zandvoort

De specialist in al uw blocmwcrken.

WONINGRUIL
AANGEBODEN:

Ie woonlaag van flat met 3 woonlagen, gevestigd in

Diemen aan de rand van A'dam. Prachtig vrij uitzicht
naar Ajaxstadion.

Woning bevat (L) huiskamer niet balcon — 2 slaap-
kamers — keuken met balcon — hal — badcel —
W.C. — box — gr. zolderkamer, kan evenwel als

slaapruimte ingericht worden.
Autobox onder huis kan apart gehuurd worden.

Prachtige entree. — Nette stille trap.
Huurprijs p. mnd. ƒ 308.—, zonder autobox ƒ 260,50.

VRAAGT:
WONING IN ZANDVOORT.

Ongeacht — maar wel aantrekkelijk.
Te bevragen: telefoon 020-940133.

TEKOOPAlNGEBODENi

FAZ«NTENSTRAtT7

HALFVRIJSTAANDE

VILU
met royale tuin, c.v.-gas, dubb. garage.

Ind. beg. grond: hal, toilet, kelder,

woonkamer met open haard, moderne
keuken.

Ie verd.: 2 ruime slaapkamers, 2 kleine

slaapkamers, douchekamer.

2e verd.: bevloerde zolder.

Incl. stoff. vraagprijs / 178.000,-—.

Inl. Mak. G. A. Cense

Telefoon 02507-2614.

Onze werkplaats Willemstraat 12

is vanaf maandag

18 augustus weer geopend

TWEEWIELERBEDRIJF

VERSTEEGE B.V.
Haltestraat 18, telefoon 4499.

Denkt u in deze drukke tijd nog wel

even aan

UW vakantie in

september of oktober

of b.v. een overwinteringsreis in de

zon.

Vraagt eens inlichtingen bij

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, .

Zandvoort.

FA.GANSNER&CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

Deskundlr advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS enz.

ETNA. FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpenplein. Tel. S068, 3612, 2518.

TE HUUR GEVRAAGD

FLAT(evt. bovenwoning)

Per 1 oktober 1975 (of ev. later voor
inwoner van Zandvoort voor
PERMANENTE BEWONING.

(flat of ev. bovenbewoning met) liefst

uitzicht op zee en strand!

Brieven met opgave van JAARHUUR
onder nr. 599 bur. van dit blad.

Ankernaaimachines
SPECIALE AANBIEDING:

Vrije arm vol zigr-zag machine,
geheel compleet ƒ 650,—

.

JanGeylvoetJr.
Haarlem, Doelstraat 35. Tel. 023-311712.

VOOR Ali DW BEHANG-,
WIT- EN SCHHDEBWEBK

ScJilldersbedrijf

DE BOET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-5635.

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen dagelijks weer nette

goederen worden Ingebracht

ol afgehaald.

SousterraiD De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Tel. 2164 ol

3713. Privé na 6 uur 66.'j8.

Veüingdirektie
Fa. Waterdrinker.

Naast onze gerenommeerde
noonvitrines worden ook
eiken hoekkasten voor u op
maat gemaakt bQ Wete-
rings wandvltrines.

Jaa van Vanrenstraat 2,

Nunspeet.
Bet hoogtepunt van atv

bruiloft is een gediclit van
FIGARO, onvergetelijk ala^

uw trouwdatum.
Jan van Vnurenstraat 3,

Nunspeet.

Nu ook in Zandvoort:
KÜNSTGEBIT-
EEPARATIES!

A. RITMAN,
telefoon 4365.

Binnen 1 uur klaar !

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 316092.

VOOR UW PRIVê,
VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
Drukkerü F. M. v. Deursen
Scboolstraat - Telef. 25 0}

VERHUIZINGEN
A. J. Behage & Zn

Azalealaao 11, Heemstede
Telefoon 023-28 62 74

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

Drog. Parf. Reform
MOERENBURG
Haltestraat 8, tel. 6123.

VOOR VOGEL
HOMEOPATHIE (

Drog. ParJ. Reform
MOERENBURG
Haltestraat 8, tel. 6123.

VOOR AL UW LOSSE
KRUIDEN. .

LAIVIPENOLIE

in 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOtrWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

DéPOSITAIRE MARBERT
Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

Enorme sortering

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek

met grantie. Bijzonder

, lage prijzen.

Martex Holland B.V.,

Koudenhorn 82, Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

EELTINK'S

SOUVENiEBSHUIS
Eig. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltlnk. '

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

banen.
Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

KONTAKTLENZEN
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Golf/de Cpmpact-VW:
in éénwoord reusachtigt
Daf de Golf maar 3,70 kort is en

toch ruimschoots ruimte biedt aan
5 personen mèt veel bagage, danitt

hij aan twee eigenschappen. Ten
eerste aan zijn indeling: dei motor
ligt dwars tussen de aangedreven
voorwielen. Ten tWeede aan z'n

ruimte m de breedte: er kunnen drie

mensen op de achterbank. En dari

kan er nog veel bagage bij. Als u de
achterbank -naar voren klapt, kan
er nóg meer in de Golf.

Ook de rij-eigenschappen van de
Golf zijn reusachtig. Tijdens uw
proefrit merkt o, dat de 70 DIN-pk
motor u in 12,5 seconde van O op
100 km per uur brengt. Topsnelheid
islóOkm.

_ .,

Eir» z'n opmerkelijke zuinigheid er-

vaart u'óls u constant lOOrijdt. Dan
is 'tvérbruik'lvóp 14,7 (v. d.50 DIN-
pk) en 1 op 14,3 (v. d. 70 DIN-pk).

/ Er is reusachtig vee! over de Golf
te vertellen; kom er daarom met ons
over praten.)

Zoals elke Volksv/agen, wordl ook de
Golf onderhouden door op een eigen
bedrijfsschool opgeleide -monteurs. Zij

werken niet alleen vakkundig, maar ook
snel. En dat houdt de kosten laag.

Volkswagens
gewoon
even rekenen®.

Garage H. Strijder
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort.

Telefoon 02507-4565.

G2

J. L M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf veer al uW

nieuwbouw, verbouw en onderhoudt*

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.
>

ERWERKEM ^
CKAGES . 4

ALLE
LOODGIETERWERKEN

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507-41 6t -7t 58
Snellere service door

mobilofoon.

Ook voor u heeft Kontaktlens-

instituut Looman passende
ienren In voorraad zowel de
convéntloneie liarde ais de
comfortabeie zachte ienzen

Vraag gratis inilchlingen en

foider of maak direkt uw af-

spraak. Gratis proefperiode

LOOMAN
Haltestraat 5, Zandvoort,

02507-2174.

KINDER-

OPERETTEVERENIGING

JONG ZANDVOORT
' bestaat 60 jaar.

Receptie zaterdag 23 augustus van 16.00-18.00

uur In het Gepieerischapshuls. •

Alle, leden en oudleden zijn van harte welkom.

Profesianfs Coöp. BegrafenisKereniging Ü.A.

Goedgekeurd bij Koa. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie
Baartem, Witte Beerenstraat 30— Tel. 31 37 53 - 31 04 57

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

Gevraagd voor direct:

JONGEN (plm. 18 jaar)
voor de avondafwas.

Afwasmachine aanwezig.
Eventueel alleen het weeleend.

R. H. Gaus

„HAROCAMO'%
Kerkstraat 14, telefoon 2102.

Krijgt U gasten?

Geen bezwaar!

WIJ VERHUKEN:
bedden, ledikanten,' dekens,
tafels, stoelen, glasWerk,
porcelein enz. voor elke

gelegenheid I

- Ook verhuur van leuke en
praktische huisbars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

ot 3713. Privé na 6 uur 6658.

TINATIEK
, Ollelampen-Curlosa

Letterkralen

Escher Posters

VrU entree

Gasthaisplein

t.o. Bakker v. d. Werff

G. KOL
Schuitengat flat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Aato - Brand - Leven

BEHANGER
STOFFEERDER
BCDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
BUderdlJkstr. 5. Tel. 3796.

Groot eé klein vinden

VAN DER WERFF's
brood FIJN I

Gastbuisplein 3. Tel. 2129

ZANDVOORT^E
UITVAARTVERENIGING
BcErafenls . Crematie

Tranaport

Keesomstraat . 6L TeL 5351

Zandvoort
Dag en nacht te ontbieden

UW GORDIJNEN MAKEN?
Komt u eens met ons
praten. ,

'

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

'T. INTERIEUR,
Statlons|)leln 13-15.

Telefoon 02507-6975,

Ter overname aangeboden:

ENKELE PAREN
HOCKEY- EN SPORT*
SCHOENEN mt. 37 t.m. 40
3 MEISJES SCHOOL-
SFORTBROEKJES

'

(rood).

Boul. P. Loot 59. '

METSELAAR
heeft nog tyd voor

ONDERHOUD ÜN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812.

Tc koop:

HONDA BROMFIETS
IJ jaar oud, z.g.a.n.

Uiterste prijs ƒ 450,—.

Telefoon 6214.

HAARLEMSE KWEEK-
SCHOOL VOOR
PEDICURE EN VOET-
KUNDE sinds 1939.

Aanvang nieuwe cursus
do.av. 18 sopt. 19.30 uur.

Inl. F. A.'Beelen, Aster-

laan 6, Aerdenhout.
Telefoon 023-242818

Te koop:

EETHOEK
EETHOEK +,RADIO-
PICK UP COMBINATIE
+ FOTOTOESTEL
ƒ 20O,—

.

Brugstraat 4.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstr. 146, tel. 5185.

Medisch gedlpl. jiedicurc.

Afwezig van 18 aug-. tot

8 september.

Te koop gevraagd:
Jong a.s .echtpaar vi-aagt

HUISJE, FLAT,
- BENEDEN- OF BOVEN-
HUIS TE KOOP
tot max. ƒ 60.000,—.

enig achterstallig on-
derhoud geen bezwaar.
Of woonruimte te huur
tot max. ƒ 350,— p. mnd.

S. Terpstra, Langelaan 3.

Aerdenhout, tel. bereikbaar
023-240286 van maandag
tot vrijdag, gehele dag tot

19 uur.

Blljt deze winter
DORTENNISSEN
in Sportlial Veenenburgh
n HlIIegom, 02520-1-543G.

Reserveer nu!

Te koop aangeboden

:

moderne rood-witte
BRUIDSJAPON
maat 38-40, met hoed.
In Beverwijk gedfagen.

Inl. Kanaalweg 35.

Jonge vrouw zoekt voor
permanent

WOONGELEGENHEID
lil Zandvoort of omg.
Liefst vrU gedeelte of flat.

T. de Boer, v. Breestr. 47,

Amsterdam.

DEN DEKKER
AANNEMER VAN

SCHILDERWERKEN

Ook voor meerjaren-plan hfiet

gespreide onderhoudskosten.

c SPECIALIST IN WANDBEKLEDING

— ZONNESCHERMEN
— ALUMINIUM ZONWERING— ROLGORDUNEN
—VLIEGENDEUREN— VLIEGENHORREN— OPROLBARE HORREN ,

' — VOORZETRAMEN

Vraag .vrijblijvend prijsopgave

!

BADHOEVEDORP - CHR. HUYGENSSTR. 36

• Telefoon 02968-4526

• Telefoon 023-321099
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Porsche ondanks bande

Hezemans stoe

'eem oppermachtig in 4 uurs-race

ZANDVOORT — 'Der Rolf ist wieder da'. Met' grote letters hing het
zondag te lezen achter een sportvliegtuié, hoog in Üe lucht boven
het overbevolkte Zandvoortse.strand.
Een goed autosportverstaander heeft maar een half woord nodig en
de Duitse raceliefhebbers beseften dan ook direkt, dat het om hun
landgenoot Rolf Stommelen ging. f

De formule 1 coureur die tijdens de grote prüs van Spanje een crasli

maakte, waarbij vijf doden vielen te betreuren. Rolf belandde voor
lange tijd in het ziekenhuis, maar hij was in Zandvoort toch weer op
de been tijdens de internationale vier uursrace. Steunend op krukken
liep hij/ weliswaar niet zo gemakkelijk als voor de grote prijs van
Spanje, maar achter het stuur waar hij zijn krukken niet nodig heeft

was er niets meer aan de mante merken.
In de drie en een halve liter Faltz BMW boeuderde hij over de baan,

daarbij scherpe tijden rijdend. Met de afstand deed hij het met der-

tien ronden nog wat kalm aan. De zege in de groep 2 klasse boven

2000 cc dankte hij dan ook voor het grootste gedeelte aan zijn co-

/ equipiers Keileners en Krohs, die gezamenlijk borg stonden voor nog
eens 126 ronden.

van Lennep

Een uur en twintig minuten heeft het er

zelfs naar uit gezien, dat dit Duitse drie-

tal zou gaan winnen, maar toen Kelle-

ners in leidende positie de pits inkwam,
om het stuur over te geven aan Krohs
had hij de koppositie voorgoed prijsge-

geven aan het Porsche-duo Toine Heze-
mans/Tim Schenken, dat de leiding niet

meer zou afstaan.

In een kwartier tijd kwam de ipMW vier

maal binnen. Weliswaar werden de moei-
lijkheden aan de voorwielophanging ver-

holpen, maar de kans 'op de zege was
verspeeld. /

Por&cheslrijd
Nu ging de strijd tussen de Kremer
Porsche van Van Lennep/WoUek (en de
George Loos Porsche van Hezemans/
Schenken. Gedurende een uur en' vijfen-
dertig minuten hadden Van Lennep en
Hezemans een bumper aan bumper ge-
vecht geleverd. Eerst om de 'tweede
plaats, later om de koppositie.

' Geen sekonde heeft Hezemans echter de
groene Kremer Porsche in zün spiegel
gezien, want voortdurend wist hy Gijs
voor te biyven. Het zag ernaar uit, dat
het^geveoht in de pits zou worden uit-

gevochten.
De wagen, die de pits binnen zou rUden,
waar het snelst getankt zou worden en
waar men zeer rap zou zün met het ver-
wisselen van een wiel zou over de beste
papieren voor de zege beschikken, want
een feit stond vast: de Porsches deden
in snellieid niets voor elkaar onder.
Gijs van Lennep, nadat hü.na een uur
en vijfendertig minuten het stuur over
had gegeven aan WoUek: 'De wagen van
Toine was iets sneller en daarom kwam
ik er niet voorby. In de Tarzanbocht heb
Ik het herhaaldelijk geprobeerd, maar

steeds weer accelereerde de Loos Por-
sche iets sneller.'

van langzamere wagens hadden de snel-

le coureurs overigens geen hinder, want
zo zei'GiJs: 'Men ging over het algemeen
goed opzij, maar wat wil je ook, als je

opeens twee van die brandende koplam-
pen in je spiegel krijgt, dan wil je wel

maken dat je wegkomt.'

Bandeuprobleem
Na de eerste pitsstop van GUs was de
spanning overigens uit de race. Beide
Porsches hadden last van ovei-verhit rub-
ber. Het hete asfalt had hele stukken
rubber uit de banden gevreten. Vooral
de banden links achter moesten het
vanwege de vele rechtse bochten in

Zandvoort ontgelden.

Nadat 'Wollek achter het stuur had
plaatsgevonden, verloor de Kremer Por-
sche vele kostbare sekonden.- Later bleek
de oorzaak aan de banden te liggen.

Toen Gijs met nog vijftig minuten te ra-
cen achter het stuur kroop lag hü ruim
een minuut achter op Schenken.
De achterstand werd zelfs nog groter,

toen de Haarlemse jonkheer na tien mi-
nuten weer in de pits verscheen met
bandenproblemen. Maar de spanning
kwam ietwat terug, toen even later

Schenken de leidende Porsche binnen-
reed. Hezemans nam over en was weer
snel weg. HU was echter weer snel terug
ook, want een half uur voor het einde
reed hü zyn linker achterband lek.

De mecaniciens hadden slechts eenen-
dertig sekonden nodig om de Porsche
van een ander wiel te voorzien. Het was
Wel leuk, dat GiJs nu weer in dezelfde
ronde zat, maar de achterstand van veer-
tig sekonderi was te groot om de span-
ning In de ^ace terug te brengen.

Güs slaagde er nog avcI iii, om een piiai'

sekonden op de Loos roisclu- in te lo-

pen, 'maar dal 1(011 ook Iioinen, omdat
Toine teg:cn het eind van de race /ijn

rubber spaarde en het wat kalmer aan
deed.
Büzonder spijtig was het voor hot trio

Ron Kluit/Ernst Berg/Boy Hayje, toen

een kwartier voor tijd de .steekas van
hun Ford Capri brak. Een fraaie zesde

positie ging verloren. Halverwege de race

had de Capri zelts op een vierde plaats

gelegen achter I-Iezenians/Schenken, Van
Lennep/Wollek en Schickontan/.'Bcr-

trams. De problemen bleven de Capri-

rijders niet bespaard en Boy Heyju moest
de drie liter BM'W van Keller/Kcller en
Rolf Stommelen voor laten gaan.
Ron Kluit: 'Erg jammer, want ilc luid

me ontzettend goed voorbereid op deze

race. Het is erg zwaar zo lang acliter el-

kaar ryden, maai- het ging me goed af,

omdat ik al maanden voor de/c. race train

met gewichten en bovendien fiets ik erg

veel voor een goede konditic.'

Cees Siewcrfsen kon zyn helm reeds na
vijf kwartier aan de kapstok hanecii.
Tweeënveertig ronden had de Zandvoor-
ter in zijn Porsche Carrera afgelegd,

toen de versnellingsbak het begaf. Op
dat" moment lag de Porsche nofe voor
Schickentanz op een fraaie vierde plaats.

Auloiiidcs Moii
Het was Ernst Antonides die de eer van
Zandvoort en Nederland hoog hield door
samen met Evert Bolderhcij de klasse

groep 2 tot 1600 cc te winnen. Zu vorm-
den het enige Nederlandse duo, dat één
van de vier klasscs wist te winnen.
Geluk bij ongeluk had het tweetal ech-
ter wel, want zo vertelde een uiterst f>e-

lukkjge Ernst Antonides na afloop: 'Na
twee uur stm"en kresg ik de versneUinE
met meer uit zijn vijf. Evert moest toon
nota bene nog eens twee uur ryden. Hij

heeft het dan ook erg moeilyk gehari.

want hü heeft al die tijd in de vyfdo
versnelling gereden."-

Prolest
Voor opschudding zorgden zaterdag tij~

dens de groep 1 race twee plaatsgenoten
van Ernst en wel Rob Slotemaker en
Cees van Dongen. By' het ingaan van de
derde ronde zou Cees van Dongen door
zijn oude leermeester Rob Slotemaker uit

de baan zyn gedrukt.
Zoals bekend rydl Cees een Datsun 120
A, sinds hij uit het team-Slotemakcr i.s

gezet. Rob zou toen hebben gezegd, dat
hij zijn oud-pupil er nog wel eens uit zou
rijdenen dat werkt uiteraard in hot na-
deel van de Zandvoortse siipschooliiou-

der. De sportkomraissie van NAV gaat
nu uitzoeken, wie wie l-»eeft geduwd.
Zowel Rob Slotemaker als • Nico Vei-
stcegh en Pieter Eigenbrood hebben pio-
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tciten ingediend tegen Cees van Dongen
op giond van onverantwoordehjk rijden

eu uit de baan duwen. Datsun Neder-
land heeft om dezellde redenen protest
laten aantekenen tegen Rob Slotemaker.
De uitslagen van zaterdag zyn: Toerwa-
'4ens groep 1 tot 1000 cc 1. H. Co.x met
Fiat S50 s coupé; 2. G. 'VVitteman met
Datsun Cherry lOOA; 3. G. v. Borssum
Waalkes met Fiat 850 .s coupe. Toerwa-
Hcns groep 1 tot 1300 cc 1. L. Hutzezon

met Simca Rally 2; 2. T. Zwaanenburg
met Simca Rally 2; 3. R. Prins met Sim-
ca Rally 2.

Uitslagen zondag: GT groep 4: 1. Heze-
mans/Schenken met Porsche Carrera
RSR, 144 ronden met een gemiddelde
van 151.081 km/uur; 2. Van Lennep/
WolIck met Porsche Carrera RSK; 3.

Bertrams/Schickentanz met Porsch'e

Carrera RSR. Groep 2 boven 2000 cc: 1.

Stommelen/Kellcners/Grohs met BMW

Faltz 3,5 CSL. 139 i'onden met een ge-
middelde van 146.564 km/uur; 2. Keiler/

Keiler met BMW 3,0 CSL; 3. Kluit/

Berg/Hayje met Ford Capri. Groep 2 tot

2000 cc: 1. Heyer/Finotto/De' Madrid
met Escort Zakspeed, 136 ronden met
een gemiddelde van 142,580 km/ uur; 2.

Facetti/Grano/Finetto met Zakspeed Es-

cort: 3. Brillate/Sabine met BMW 2002.

Groep 2 tot 1600 cc: 1. Antonides/Bol-
derheij met Datsun 120 A coupé. 122

Een uur en vüfcndcrtie minuten lang le-

verden Hezemans (voorop) en Gijs van

Lennep ccn bumper aan bumper Be-

vecht. —

ronden met een gemiddelde van 128.274

km/uur; 2, Schurti/Frey met Toyota
Corolla 1600: 3. Gunetsrcmer/Fraund
met BMW.

Nat/ titel voor Vry via k

HARDE RECHTSE VE
ZANDVOORT — Een mooier verjaar-

dagskadootje had James Vrij zichzelf

zaterdagavond niet ktmnen geven, toen
hij in de Zandvoortse Pellikaxm sporthal
Sugar Raij in de vijfde ronde knock-out
sloeg. De twaalf rondeji had de Am-
sterdammer niet nodig gehad om de na-
tionale titel in het weltergewlcht bin-
nen te halen. .

Het was het einde van een mooi gevecht.
Een gevecht, dat het programma van de

avond redde, Want neem nu de partij

van de zwaarwelters Eddie 'Joey' Ma-
chen en de Maastrichtenaar Guus Bleus.

Het was natuurlijk een goede zet van
promotor Henk Ruhling om een Zand-
voorter in het programma op te nemen.
Joey later: 'Het was erg fUn om in mijn
woonplaats te boksen. Ik heb veel sup-
porters en ik heb sterk de indruk, dat
zich onder de toeschouwers (twaalf-
honderd red.) zo'n tweehonderd bevon-

den,' die voor mij waren gekomen.'
Het. mag dan zo zün, ook de supporters
van Joey hebben ongelwyfcld meer ple-

zier beleefd aan do hoofdparty van de
avond tussen Vrij en Ray. By velen

werkte de thulswcdstryd van Joey op
de lachspieren. Tot twee maal top kreeg

de Zandvoortse Antilliaan een waar-
schuwtag wegens te laag inkomen. Het
zes ronden durende gevecht werd door
Bleus gewonnen op punten.

Rap is in moeilijkheden nadat hij zo- juist een rechtse heeft moeten incasse- ren van Vrij (rechts).

A'SasU'ii

Jvlaar gelukkig hadden de twaalfhonderd
' toeschouwers direkl na de pauze een ge-

vecht op niveau uezien. In de eerste

ronde was het voortdurend aftasten,

raanr reeds in de tweede ronde nam de
vierontwintig jarigp Vry het initiatief.

Weliswaar wist de snelle Ray de stoten

on het hoofd nog te ontwykcn, maar hy
kon toch niet verhinderen, dat Vrij

zmi le\or enkele malen Roed raakte.

In de derde en vii-rdo ronde werd het
duidelyk. dat Ray ccn verloren partij

l]C'!:sle. Vrii scoorde veel punten en liet

Rav loen enkele kans om het initiatief

te nemen.
Ken zoer gclukkiio Vry lator: 'Ik heb
alt'id een moeilijke start. Dan moet ik

altyd even zoek'ni. Ik wist dat Ray
door die eerste vyl rondes wilde komen,
omdat hy mi eenmaal lichamelijk erg
sterk is GoluUkiii ping het in de twee-
de ronde reeds goed en toen ben ik ook
direkt in dp nanval gegaan. Bewust heb
ik het midden vmii de ring genomen,
waardoor Ray hrt vemocicnde werk
mop.st doen

'

Kiiock-onf
Tn de viifdp ronclc \ip1 de beslissing. Op
een goed TPriehle rechtse ging Ray naar
hot canvas. Steunend op zyn knie nam
(ie p"ncndi'i'lig iariae bokser uit Para-
maribo acht tellen iu.st. Even lator had
Vrij hem op bnirie knieën, toen wederom
s-yn harde recht.se doel trot op de kaak
van ?ijn tpnenst ander.
Pny .slaairde er nti niet meer in. om
binnen de (ieii .lekondon overeind te ko-
men en dat betekende hel einde van een
enerverend titelgevecht. Vrij: 'Toen Ray
in de vijfde op zyn knieën ging wist ik

dat ik hem liaci. Ik zag dat hij zich niet
meer kon oriënteren. Toen dacht ik bij

mezelf, jonf;pn iiii ontglip je me niet
meer.' i

Nerveus
M was Ri'v knock-out Rpgaan. in een
bloedhete Znndvaortse sporthal had hij

locli e"n RDPde indruk achter gelaten.

Hy bnk'ln wat nerveus, maar daarvoor
had .de Surinnnicr een vrrklaring. 'Op
weg van Amsterdam naar Zandvoort
krPRpn «e p,'ch met de auto. Toen we
rindehik in dp badplaats aankwamen,
bleek ik iiiiln wedslriidkaart vergeten
te hebben. Het resultaat was, dat ik

vlak voor de jjauze pas om over negenen
in de .spordial nankwam. Door dat ge-

liauct. kon ik niet meer tot rust komen
en dat heeft me tijdens liet gevecht par-
ten gespeeld. Overigens don dit alles

niets af vo'>r de pre.<;tfltic van James,
want hij is een erg guede bokser. Of ik

• een revanche wil? Natuurlijk erg graag.'

Mei twaaU'wndcrd toeschouwers was
hokspromniDr Titcnk Rnhlinn uiteraard
ert: tevreden Hij kon dan ook met ze-

kerheid meedelen, dat het niet bij deze
ene boksavond in de Zandvoortse sport-
hal 'blijft. Hei ligt in zijn bedoeling om
begin volgend jaar wcderoin in de bad-
plaats een boksavond te organiseren.

UITSLAGEN
Dé uitslagen van de andere purtUen zUn:

Gymlessen

van OSS
ZANDVOORT — Nu de grote vakantie

acliter de rug is en zodoende de scho-

len haar deuren weer openen, begin-
nen ook de gj'innastieklessen van de
sportvereniging 'Oefening Staalt Spie-

ren' op de navolgende plaatsen en uren:
Oranje Nassau ichool (v/h Wilhelmina-

school) ingang Lijsterstraat.

Maandag: ingaande ll-8-'75.

Jongens 6 t.m. 11 jaar van 6.30—7.30 u.

Jongens 12 t.m. 15 jaar van 7.30—8.30 u.

Heren lalle leeftijden i van 8.30—9.30 u.

Dinsdag:
Meisjes 6 t.m. 9 Jaar van 6.30—7.30 u.

Meisjes 12 Jaar en ouder van 7.30—8.30 u.

Dames i blijf fit) van 8.30—9.30 u.

Donderdag:
Meisjes 6 t.m. 9 Jaar van 6.30—7.30 u.

Meisjes 10 t.m. 12 Jaar van 7.30—8.30 u.

Dames van 8.30—9.30 u.

Wim Gertenbachschool — Zandvoortsc-
laan.

Dinsdag: jazz-gymnastick — ingaande
19-8-75.

Meisjes van 7.00—8.00 u.

Dames van 8.00-9.00 u. ^

Hannic Schaftschool — C. Slegcrstraat.

Maandag: ingaande 18-8-75.

Peuters t.m. 5 jaar van 3.45—4.45 u.

Donderdag: ingaande 21-8-75.

Kleuter-meisjes, Kleutcr-Jongcns (voor-

lopig gecombineerd) van 4.30—5 30 u.

Vrijdag:

Dames (blijf fit' van 9.30—10.30 'u.
,

K'ej(r(ur7ien

Op woensdagavond van 5.30—8.30 uur
en zaterdagmorgen van 9—12 uur trainen
de aangewezen meisjes en nieuwelingen
na een test resp. in de Prinscsseschool
en Oranje Nassauschool.

Dinsdag 2 september om 20.00 uur gaat in de Pellikaanlial

het

VOLLEYBAL - seizoen
van start

NIEUWE LEDEN

SPORTINC OSS.
kompetitie willen gaan spelen zijn deze en volgende

dinsdagen v^elkom. Enige aanleg w/el vereist.

Inlichtingen: Mart v. Duyn, tel. 7591, Peter v. Kessel, tel. 5486.

BG Lotus gaat

weer van start

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

PALINGWORST
100 gram 0,60 NU 250 gram

HEMA ROOKWORST

1.25

1.50

HEMA
AVONDVERKOOP VAN MAANDAG T/M ZATERDAG

VAN 19 UUR T/M 21.30 UUR.

MEDEDELING

Met ingang van vrijdag 5 september a.s. zal he\ post-

kantoor Zandvoort om 19.00 uur gesloten zijn.

Gezien het geringe aantal lokethandelingen op vrijdag-

avond tussen 19.00 uur en 20.30 uur, heb ik tot deze
maatregel moeten besluiten.

In de maanden juni, juli en augustus zal het kantoor

echter'tot 20.30 uur geopend blijven.

DE DIREKTEUR

S4-
<t.i

Haarlemse Muziekschool
Wilhelminastraat 49 - Haarlem.

Telefoon (023)-319348.

Direkteur: J.-Mlchael Nuyten.

AANMELDING GEOPEND VOOR HET

NIEUWE KURSUSJAAR
— kursus Algemeen Muzikale Vorming voor kinderen van

de Ie klas basisschool— lessen op alle instrumenten en solozang
— instrumentale groepslessen voor eerstbeginnenden
— speciale kursussen voor theorie/solfège, muziekbegrip,

samenspel, opleiding leden harmonie/fanfare-orkesten
en brassbands, jazz- en lichte muziek.

Prospektus wordt op aanvraag toegezonden.
Spreekuur direkteur volgens afspraak (023-319348).

Schoenboetiek Harms

heeft een prachtige sortering

TEENSUPPERS IN ALLE MATEN

klompen en sandalen

GULDENS GOEDKOPER

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat), Zandvoort

SPECIALE AANBIEDINGEN— SPECIALE PRIJZEN.

GEMEENTE ZANDVOORT

BEKENDMAKING
De Burgemeester van. ZANDVCOET maakt bekend, dat met ingang
van 18 augustus 1975 gedurende 14 dagen ter gemeentesecretarie (bu-
reau volksliuisvesting en ruimtelijke ordening) voor een ieder ter in-
zage ligt liet bouwplan voor Het vergroten van het horecabedrijf' op
het perceel Zandvoortselaan 187-187A.

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder schrifte-
lijk bij burgemeester en wethouders bezwaren tegen het bouwplan
indienen.

zA^n^vooBT, e augustus 1975.

De Burgemeester voornoemd,

A. Nawtjn.

tv\/ee\A/iel voordeel

DAMES- EN HERENRIJWIELEN
compleet met lamp, dynamo, slot en aap
jasbeschermer, tijdelijk slechts . . LLOj'

SPECIALE AANBIEDING

UNION RACEFIETS
geheel compleet met 10 versnellin-

gen voor slechts

Zolang de voorraad strekt.

haltestraat 18 telefoon 4499 zandvoort

De schoolbel gaat. Fiets snel en fijn op een tweewieler van
VERSTEEGE B.V.

VERF - GLAS - BEHANG
Voorradig glas en behang in

vele soorten.

KEUR VERF
Paradijsweg 2, telefoon 5602.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur ••-

TELEFOON 02507-7166^

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordefige advertentietarieven, eek
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVJERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 025-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.

VAN LENT'S ZOMERVOORDEEL-AKTIE

NU HONDERDEN
GULDENS VOORDEEL
Bij aankoop van o.a. Ascona 16 N, 16 S en 19 SR

.

Profiteer nu van onze zeer speciale aanbiedingen

VAN LENT OPEL SERVICE
Kamerllngh Onnesstraat 15, Zandvoort Noord. Telefoon 5346.

CENTRALE VERWARMING
Technisch' instiülatie bniean

AblATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoel£ Kanierlingb Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedipl. InstaU. - Erk. A.CJ. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK

/ VENTILATJE -

AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES'EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

Kamerplanten leven
met jé mee
Haal ze in huis!

ERICA
GROTE KROCHT 24 — ANNO 19Ö8 — TELEFOON 2301

BLOEMEN-
MAGAZIJN

ff

//

AUG.v.d.MIJE
f Marlsstraat ISa, telefoon 51 8é,

Zandvooit.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk^en wandbekleding '

Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

GEBOORTEKAARTJES . . s

' VERLOVINGSKAARTEN
TROUWKAARTEN

ViSITE-KAARTEN

Drukkerij

Van Petegem & Zn.

Kerkstraat 28

Zandvoort

Telefoon 27 93

STENCILWERK

J.SIJTSMA
van Lennepvtreg 75

FA.LBALLEDUX&ZII.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze .

monsterboelcen.

Leveren en leirsen van alle bekende merken

BBEEDTAFUT, o.a. Hatema, Desso, EL.V.T.,

PloegtapUt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
•MAÏRASSEN — DEKENS — SLAAP-

. ZAKKEN ~— SLAAPKAMEÏUCLEEDJES —
BIEZEN MATTEN.

^ ' '

'

ê '

linoleums Krommenie —;VUtzeU—
Balatred — Tapiflez — Uengafelt tegels.

Alles Toor uw woning !

Luxaflex jalduzleën — Balastoies.

BALTESmAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

,

WITGELE KRUIS ZANDVOORT

Tijdens 'de vakantie van zr. E. Poldervaart-
Spaans van 18 augustus - 5 september 1975
wordt waargenomen door zr. J. Havers,

Gasthüisliofje 27, telefoon 2791.

'ADIATOR
iROENEStEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

TOT 31 AUGUSTUS BIJ ALLE 350 SIMCA-GHRYSLER DEALERS! SIMCA-CHRYSLER

(§> Hogeinmllprijzen!

® Extra accessoh-és!

, (§) Alle aandacht voor uw
wensen!

dRmn Uw proefrit

siMCA wordt profIjtrit!

Auto- en huissleutels

WU maken uw reserve-
sleutel terwill u wacht,

siiGutelsebVici;,
Versteege b.v. Hètltestr. 18,

tel. 02507-4499.

't (klnder) WINKELTJE
beeft tUne kleren voor
kleuters, penters, t<>ëner8

en grote mensen I met
kietne maatjes.

Banreweg 1-3, tel. 6580.

ïijs^rsat V. d. Kerkstraat.
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Heriiineringeu aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD

(Adv. Ingez.' Medcd.)

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GAflAGEH. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

uraxEND
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Moeilijke jaren

voor de politie^
Na enkele weken te zyn afgedwaald,

door u het een en ander te verhalen over

diverse vroegere tijden van bezetting,

toen het oude vissersdorp het dikwyis

moeiiyk, zéér moeilük had, vatten wy
nu de draad van ons verhaal weer op,

door terug te keren naar die periode

1940-'45, die toch wel als de meest dra-
matische periode in de geschiedenis van

Zandvoort mag worden aangemerkt.

Want we moeten niet vergeten, dat
Zandvoort van welvarende en enorm in

opkomst zijnde badplaats in tijd van
enkele jaren terugviel tot een stil, ver-

geten dorp. Dat^ mocht dan voor dege-

nen die achterbleven en het van nabij

rfieemaakten, enerzijds als verschijnsel

avontuuriyk lijken, het bleef toch uiter-

mate triest ons dorp in zulk een korte

tijd voor een groot deel van de aardbo-
dem te zien weggevaagd.

Zeker, er ontstond een hechte'band tus-

sen de goedwillendén, maar elke dag
bracht nieuwe zorgen en dat was zeker

niet in het minst het geval in de hon-
gerwinter van 1944-1945, toen Zand-
voort, althans wat er van overgebleven

was, balanceerde op de rand van de af-

grond en velen de moed geheel ontno-

men werd. RUke families uit Aerden-

hout en Bentveld zag men, gehuld in

bontjassen, sprokkelhout verzamelen in

de bossen, om althans nog enig vuur en
enige warmte te hebben. Achteraf bezien

mag het oen wonder worden genoemd,
dat Zandvoort dit dieptepunt in de el-

lende is doorgekomen.

Degenen, die het in deze jaren wel extra

moeliyk hadden, waren onze politie-

mensen. Wat hebben zy dikwijls voor he-

te vuren gestaan. Wat hebben zU dik-

wijls moeten incassei:en" *an' de bezet-*

tende macht, die vanzelfsprekend reeds

lang door had, dat het merendeel van
het korps daarvan niets wilde weten en

zondag 17 augustus

NEDERLANDS HERVORMDE KERK
9.15 uur Pfarrer P. Kloess, Heilbronn

GEREFORMEERDE KERK
10 uur gemeensch. diepst met herv. in

de geref. kerk, voorganger ds. C.

Mataheru

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND
10.30 uur drs. W. Chr. Smits, Edam

ROOMS KATHOLIEKE KERK
St. Agatha
zaterdag 19.30 uur en zondag 11 uur
vieringen

O.L. Vrouw Sterre der Zee
9.30 uur viering

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
tot nadere aankondiging Madoerastraat
1, Haarlem-Noord, 9.30 en 16 uur;

woensdag 20 uur

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE BOND
voorlopig geen samenkomsten in tiuize

'Pniël', nadere inlictitingen telefoon 4778

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
iedere dinsdag 20 uur samenkomst In

gebouw Brugstraat 15

JEHOVA'S GETUIGEN
9.30-11.30 uur openbare bijeenkomst in

Gemeenschapstiuis, ingang Willemstraat

Zandbouw-

figuren

wedstrijd

ZANDVOORT — De belangstelling voor
de op 6 augustus gehouden zandbouw-

' figurenwedstryd was niet groot, waar-
schUriliJk tengevolge van het feit dat het
aanvangsuur moest worden vervroegd
i.v.m. de weersomstandigheden. In de
groep kinderen boven 10 jaar ging de
eerste prUs naar Peter Waterdrinker en
Pieter v. d. Sloot met schildpad en de
Zde prUs naar Carlo Faneit met kasteel.

In de groep beneden 10 jaar waren de
pr^swlnnaars Claudia en Annelies du
Pon met olifant, Belinda van der Kort
met Plppl Langkous en de 3de prUs was
voor Sylvia Wittekoek met lort.

Dit was alweer de laatste zandbouwfigu-
renwedstrijd van dit seizoen. Op 20 aug.
wordt de laatste fortenbouwwedstrijd
gehouden bij paviljoen 8, aanvang 13.30

uur. Kaarten verkrijgbaar bU VVV —
ƒ 0,50 per deelnemer. Maximaal 5 deel-
nemers per fort.

zoveel mogelijk tegenwerkte. Persoonlijk

het ik dat ervaren bij het laten onder-
duiken en naar aanleiding van vele

waarschuwingen, die Ik van tevoren ont-
ving, wanneer er weer het een en ander
werd voorbereid.

Het politiebureau was toen gevestigd in

de Haltestraat in het huidige raadliuis,

schuin tegenover het oude postkantoor.
Wat hetben zU veel geriskeerd onze po-
litiemensen van toen.

Korpschef G. J. W. Vreman had de lei-

ding. Een sterke figuur was hy niet,

maar geslepen was hy uitermate. Wat hy
miste, had inspekteur J. P. van IJzen-
doorn in hoge mate. Hy was voor de
duvel niet bang en brutaal als de beul.

Nu kon hy zich verzekerd weten van een
aantal mannetjesputters, die op het ge-
bied van het verzet; sterke staaltjes uit-

haalden.
Ik «'II er u enkele van noemen, nameiyk
de heren Van Ackooy, Van Landeghem,
Schoo, Willemsen, Van der Wal, Van
Waardenberg, Borgo, Appel en nog ver-

scheidene anderen. De volleSige lyst van
het korps hoop ik u binnenkort te geven.

Die wordt door' de huidige afdeling ad- '

ministratie voor my samengesteld.
Om u slechts een enkel voorbeeld te ge-

ven: Op 24 juli 1941 werd hoofdinspek-
teud Vreman des middags opgebeld door

een hevig overstuur zynde vrouw van de
burgemeester, mevrouw van Alphen. Ze
vertelde, dat een stel WA'ers, aangevuld
met een aantal ' NSB'ers" bezig waren
haar woning aan de Brederodestraat 11

te,vernielen «n haar man ernstig hadden
mishandeld. De heer Vrenian schakelde

onmiddeliyk Inspekteur van IJzendoom
in, die met een stelletje van zyn kornui-

ten dlrekt naar het slagveld trok. Daar
trof men een onbeschryfeiyke chaos aan.

Het gehele huis krioelde van WA en
NSB. Het bleek, dat burgemeester van
Alphen had getracht te verhinderen, dat

zyn huis werd volgeplakt met Ijiljetten

van de V-actie.

De burgemeester bleek ernstig te zyn
toegetakeld. Maar onze politiemensen

maa):ten direkt schoon schip. Van Waar-
denberg schopte ^een WA-man ^dwars •

door een ruif de tuin in? Anderen werdenT'
met gummieknuppels en vuisten be-
werkt en een komplete vechtparty ont-
stond, waarby de politie, onder aanvoe-
ring van inspekteur van IJzendoom en
hoewel sterk in de minderheid tenslotte

Vergane glorie. Een fraaie overzichts-

foto van strand en Boulevards in de
vooroorlogse jaren.

toch de bende wist te verdrüven. Het
mooiste van alles was echter, dat de
heer van IJzendoom voor een hoge Duit-
se officier moest verschynen, waar hy
uitleg moest geven van de gang van za-
ken. Dit had tot gevolg, dat allen, die

het huis van de burgemeester waren bin-

nengedrongen, ' door de Duitsers werden
gearresteerd en naar de Weteringschans
gebracht, waar zy enige tyd gevangen
hebben gezeten wegens huisvredebreuk,

het vernielen van andermans eigendom-
men en het toebrengen van lichameiyk
letsel.

zy kregen dus, dank zü dit kordate op-
treden van onze politie, wel loon naar
werken. Burgemeester van Alphen her-

stelde spoedig weer van zyn verwondin-
gen en was in staat, zy het ook moeiiyk,

op 28 juli weer een raadsvergadering te

kunnen presideren.

Wel had het optreden van onze politie

tot gevolg, dat In de loop der jaren en-
kelen van hen naar een andere gemeen-
te werden overgeplaatst, onder andere
naar Bussum, omdat men hen in Zand-
voort niet lanMr gewenst achtte.

In een. volgend artikel willen we eens
zien, ^yelk een invloed 'Dolle Dinsdag' in
Zandvoort had. Dat vormt eéa hoofd-
stuk apart. C. KOYPER SR.

(Adv. Ingez. Meded.)

HET ZANDVOORTS REFORMHUIS

v^ordt begin oktober geopend (Haltestraat 46).

I

Daarom vragen wij een

VERKOOPSTER
Inl. tel. 02507-6123 Drog. Moerenburg.

Op 20 augustus in Kopenhagen

TWEE ZANDVOORTERS NAAR
WERELDKAMPIOENSCHAPPEN
ZANDVOORT — Op de wereldkam- .

pioeschappen zeilen, die v!ln 20 tot 31
augustus in Kopenhagen worden ge-
houden zal Ncdcrl^d onder meer ver-
tegenwoordigd worden^ door. twee
Zandvoorteis.
In hun Tornado hebben Gerard Loos
en Norbcrt Voit zich met nog twee
duo's weten te plaatsen voor de we-
reldkampioenschappen in deze catama-
rant^lasse. Er staat eind augustus veel

op het spel, want de beste van het
drietal, mag mits ItU bij de eerste acht
landen eindigt, Nederland vertegen-
woordigen by de- Olympische Spelen,
volgend jaar in het CaWdese Mon-
treal.

De Zandvoorters hebben hun klasse-
ring voor de wereldkampioenschappen
te danken aan de goede resultaten be-
haald tydens de selektiewedstryden in
Enkhuizen, het Engelse Wey'mouth en
Steinliude. De twee andere Nederlan-
ders, die met hun Tornado's naar Ko-
penhagen reizen zyn Bert van der
Kieft en Beer Willemsen.
Gerard Loos is dit jaar de nieuwe
fokkenist geworden van Norbert Voit.
die al zeven jaar een tornado ieilt.

Gerard Loos zeilt twaalf jaar, waarvan
de laatste negen jaar in wedstryden
waarvan liet grootste gedeelte in een
Simoun. Onder de naam Dutcli Tor-
nado Dental heeft het tweetal dit

eerste jaar reeds aan vele wedstryden
deelgenomen.
Er werd gezeild in Zuld-Frankryk.
Duitsland. Engeland en Zwitserland en
in de stryd om de nationale Evecom
(de importeur van Tornado's in Ne-
derland red.) wisseltrophy leidt het
tweetal na twee series met acht pun-
ten voorsprong. De derde en laatste

serie wordt in september in Enlchuizen-
gehouden.

VcrslaaM
Gerard Loos geeft toe, dat zUn hobby
een beetje is uitgelopen, 'maar' zo zegt
hU. 'hoe kan het anders. Het is een ge-
weldige sport en je raakt eraan ver-
slaafd.' Na de wereldkampioenschap-
pen staan nog op het programma de
Europese kampioenschappen in het
Franse La Baulle van 8 tot en met 16

september en Internationale wedstry-
den op het Italiaanse Gardameer.
Bulten de circa tienduizend gulden
kostende boot een nogal dure hobby.
Gerard Loos: 'Ach myn zeilmaat is di-
rekteur van een tandtechnisch labora-
torium. Hy sponsort met zyn bedryf,
maar dat neemt niet weg. dat je pr zelf

financieel veel voor over moat hebben.

/

',!,,. '
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HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.
Telefoon 281328.

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert
Aan de piano: STANLKY CAKTER
most fanioiis Paris onlcrtainer.

Sloi'hl!) 3 weekends in onb restaurant.
15 en 31 augustus.

'l'afelreserverinK aaiilievolen onder
iir. 02502-090.

s' WoensidafiS fiesloten.

INDONESISCH RESTAURANT

99 EWI"
Kleine Houtstraat 113, Haarlem

(vlakbij Kampervest) tel. 023-321892.

Sfeervol en uniek is het restaurant voor
u die de Indonesische gerechten
prefereert of w/il leren kennen en

apreciëren.
Wekelijks toevoeging van nieuwe

gerechten.
Specialiteiten Madoereze gerechten
en originele Indonesische rijsttafels.

Ook voor partijen, recepties en
zakenlunches.

Reserveren wel noodzakelijk.

IJSSALON -PIZZARIA

Ie Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele

Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

{ CHISIEES-INDISCH RESTAURANT

$^ Ü M
:;Sv>,TONG AM"

• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor tafelreserverihg 023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Overveen

.

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

00

,,RICHE" - ZANDVOORT
SPECIALITlilTKNRESTAÜRANT - BAR

Voor al uw recepties en partijen

Badmncliting - Zonneterrassen - Sauna - Solarium
Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot

2.00 u. 's nachts. Bar geopend tot 3.00 u. s' nachts.

Boulevard Barnaart 67 - Telefoon: 02507-255'i.

Hestaurant

DE ÜANEEALK
SMAKELIJK ETEN

Tot straks bij

Stella Maris

strand-

weg 1

onder

Rotondeflat

Telefoon

02507-

5544

Zandvoorf

Exclusief

^xcdent

)axim

Hebt u nog
een paardagen vakantie?
Vaarer dan eens uM

mei Rederij Feenstral
Een bootreis betekent altijd genietenvanhet eeiste ogenblik totde laatste

minuut Genieten daarwaarnog werkelijk rusten natuurschopn is: op twater.

Een bootreismet Rederij Feenstra betekentdag en nachtverwend te worden
door eenvan neerlands befaamdste reders. Er is nog keuze uit tot-en-metverzorgde
reizen op gezellig ingerichte schepen.

Reizen in vele richtingen ... op Europa's mooiste rivieren ... met een alomge-
waardeerde Nederlandse keuken!

RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE
De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas - Petit Fondue - Zalm •

Saté enz.

,\.

Chef knk
R. Ouin

de eigenaar

Exclusieve
keuJcen.

Bij ons nit eten,
iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

2^ TC
CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaalseweg S.*) (naast postkantoor),

Bloemendaal. teleloon 023-267374.

: 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruiloften

en diners.

Alle gerechten kunnon algelianld worden.

Onze gasten moctpn tevreden zij",

niet goed geld terug.

EIG. P. D. VVONG.

E3

Voor inlichtingen

over deze rubriek

kunt u bellen

023-289472
of

02507-7166

Fes6auFaR6S gasÈFSRsmiqyes
Sfeervolle rustpunten

HoïelQueenie - Rotisserie Frangaise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

voor verwende eters

SaüeaManger „La Reine" - Patisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

TAXI JANSEN
Telefoon (02S) 242400, Heemstede.

Standplaats Station Aerdenhout zijde.

Gevestigd sinds 1937.

Dit ontzag voor uw lange

armen hebben wU
OVERBEMUEN MOUVVL. 7

In voorrnad. Zelfs het gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwyi ook dat

entra knoopje niet vergeten

la.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINGS
heren- en Junlormoae,
Hoofdstraat 178, HlUegom.

BIELZEN TAFELS
WU mahen ze voor u.

Dct giööcïljuijöi

Alléén

Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Wti verzorgen het

METALISEKEN
van uw kinder.'ichoent.tes,

bruidsbloemetjes e.d. In

zilver of brons.

JUWELIER SMIT,
Raadbui<)straat 89,

Heemstede.

B. HEINSBERGEN
VOOR BETER SCHILDER
EN WITWERK
Telefoon 262366.

SLEUTELSERVICE

Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer 1

TEL 023-280490
Binnenweg 73, lleemstede.

Zaterdag 's middags gesloten

6dagen Vraagtekentochten

doorNederlandvanaff229,-
.6dagen Rijn naarRüdesheim

vanaff225,-
9 dagen Rijn naarRüdesheim

vanaff384,-
13 dagen Rijn naar^
Bazel vanaf

6dagen
'Rijn-Moezelnaar

^Cochemvanaff227,-
"10 dagen Rijn-Moezel

"naarZellvanaff395,-
.13 dagen Rijn-Moezelnaar
Trier-Grevenmacher

vanaff549,-
\13 dagen Rijn-Main
naarMiltenberg

vanaff573,-

10 dagen Rijn-Neckar
naarHeidelbergvanaff388,-
13 dagen Rijn-NeckarnaarEberbach

vanaff505,-

Met Rederij Feenstra

thuis op het

water

Bel eens op enkom aan boord.
Er zijn nog diverse reizen van
6 tot 13 dagen vrij.'Wij geven u
graag alle inlichtingen. Ons
telefoonnummer is 085 - 452805

c^fe Rederij Feenstra

°U^ Rijnkade 40, Arnhem

WÜU|'

DE BLAUWE VAAS
Antiek en curiosa

OVERWIN DIE
DREIVIPELVREES

Snuffel eens rustig in ons
oergezellig zaakje rond.

Ook voor u is er zeker Iets bij.

KLEINE HOüTWEG 35
TELEFOON 313S59

Ook 's avonds en In de
weekends van harte welkom.

GLANDORF'S

MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

t/o De Vries

SGHILDERSHALG.J.PAAP
Hofdijkstraat 24, Zandvoort. Telfoon 2206.

DEGALUX
ZONNESCHERMEN
6 kleuren
roestvry - windvast
sierllik en
schaduwrijk

— JALOUZIEËN
— 26 kleuren— aluminium lamellen— praktisch en

decoratief

simpele bedlening
5 jaar fabrieksgarantie.

Neem een zonnig besluit en stuur onderstaande
bon in enveloppe aan Schildershal C. J. Paap,

antwoordnummer 28 (geen postzegel),
Zandvoort. , . .

Verzoekt vrijblijvende offerte/documentatie.

Naam

Adres

Plaats

zonneschennen

. . . jalouzieën

FEEST IN BLOEMENDAAL
DS. G. TOORNVLIET

(van radio Mlamigo internationaal)

THE LICHTERS
(bekend van radio en t.v.)

OPENLUCHTTHEATER
BLOEMENDAAL

(Bij hetkopje).

Zondagmorgen 17 augustus a.s.,

aanvang 10.30 uur. TOEGANG VBIJ !

Uw kinderen worden plezierig bezig gehouden.

pauGh
LET OP JUISTE ADRES
onyasninbnao sp -isao apg^suiaan iiuuba

rechtsaf en dan direkt na 100 meter

DE EERSTE WEG LINKS
bij bord Industrieterrein Cruquius

NAAST DE KONGRO
Spaarneweg 75. Telefoon 023 - 28 81 51

Alle dagen geopend van 9.00-17.30 uur. Ook Zaterdag.

Vrijdagavond koopavond vjin 19.00-21.00 uur.

tapijt- en gordijnenshow
STUNTAANBIEDINGEN

HAARLEM

nylon tapijt 400 cm br.

Kleuren beige en roest.

Sterk tapijt. Meeneemprijs

55,— per meter

Uit voorraad leverbaar

thermofelt onderplaten

voor het behoud van uw

tapijt.

ALLEEN INDUSTRIETERREIN CRUQUIUS

Altijd voorradig

GROTE SORTERING

COUl>ONS VITRAGES,

GORDIJNEN EN TAPIJTEN

Ook Novilons

NAAST DE KONGRO

VOOR EEN WOLLEN
TAPIJT .

slaagt u bij Pavex altijd

GROTE SORTERING BERBERS
lioogpolig als knoop

vanaf 119,— per meter

SPECIALE AANBIEDING

Rallye prachtig Velours
tapijt 400 br.

in i prachtige kleuren
oUif - whisky - beige - bruin
ijzersterk tapijt p/m 89,

—

gratis gelegd

NYLON VILTTEGELS, 40 x 40 cm, vanaf . . 0,99

VINYL OP VILT, 200 cm br., van 19,50 voor 13,90

CORELLA VINYL, 200 Cm br., van 25,50 voor 19,75

WOLLEN BERBERTEGELS, 50 x 50 cm

van 21 ,— voor 14,25

SPAARNEWEG 75
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an Ramkema
smanschoo

NA 45 ONDERWIJSJAREN MET VERVROEGD PENSIOEN

De harem
in de Albe
ZANDVOOET — Wie had ooit linnnen vermoeden, dat het vierjarig

knulletje, dat het in het jaar 1915 precies een kwartier uithield op de

kleuterschool in Hoofddorp veertien jaar later als onderwijzer voor

de klas zou staan. Vijfenveertig jaar zou de lastige Jantje Ramkema
het. op school uitliouden, waarvan^de laatste twintig- jaar als hoofd-

onderwijzer van de Zandvoortse Albert Plesmanschool.

Zyn pensionering heeft de uit Enkhuizen afkomstige onderwijzer

net niet voor de klas mogen vieren en hij vertelt: 'Verleden jaar be-

gonnen leerlingen me op rekenwerk te wijzen, dat ik hun proefwer-

ken had lout gerekend, terwijl het goede antwoord stond vermeld.

Ik zag bijvoorbeeld een drietwaalfde breuk aan voor een negentwaalf-

de en zo zag ik meerdere cijfers verkeerd.

Bij een oogonderzoek bleek, dat-ik met mijn, linker ooj: vrijwel niets

meer van dichtbij zag, hetgeen veroorzaakt wordt d,oor iets dat op de

oogzenuw drukt. Het gevolg was, dat ik een jaar rust kreeg vooi'ge-

schreven. Het gaat nu weer iets beter, maar voor de klas staan kan

ik niet meer en daarom ben ik dit jaar niet invaliditeitspensioen ge-

gaan.'

MoeUUkheden met^ een van zyn circa

vUftienhonderd leerlingen heeft Jan

Ramkema nooit in ernstige mate gehad.

Hij had er dan ook zoals dat heet goed

de wind onder. In zyn Zandvoortse pe-

riode kwam hy by enkele ouders streng

over, als een militaire kreet als voor-

waarts mars aan de kop van de Van
Lennepweg tussen de Plesmanschool en

de kabelloods echoode.

Meestampcn
Jan Ramkema hield nu eenmaal van or-

de en regelmaat, maar hy bereikte dit

'

op' een zoals hy zegt speelse manier. Er

is geen leerling in Zandvoort, die in de

periode dat Jan Ramkema de scepter

over de Albert Plesmanschool zwaaide

na het luiden van de schoolbel aan de

deur onder de voet is gelopen door de

scholieren die tegeiyk naar binnen wil-

den. Een incident, dat we ons nauweiyks

kunnen voorstellen, omdat wy in onze

schooljeugd wel naar buiten plachten te

rennen, maar niet naar binnen.

Hooguit in een Incidenteel geval als we
enkele minuten na het belgeluiiop het

schoolplein arriveerden. Maar goed, Jan
Ramkema had de gewoonte om zyn leer-

lingen klasgewys in rotten van vier op te

stellen. Op het teken- 'voorwaarts mars'

van de hoofdmeester werd dan elke klas

afzonderiyk naar binnengeloodst. 'Voor

de buitenwereld kwam deze kreet milita-

ristisch over, maar myn leerlingen von-
den het juist prachtig. Op, myn 'links-

rechts' giïigen ze meestampen. Men had
er plezier in. Ik heb natuuriyk wel eens

een leerling een schop onder zyn kont
gegeven, maar echt streng ben ik geloof

ik niet geweest.'

Jan Ramkema voelde zyn leerlingen aan
en hoe kan het anders als je in je jon-

gensjaren ook niet altyd een Ueverdje

bent geweest..Een.Hoofddoipse koopman
ene Hangjas kan er over meepraten.
Jantje Ramkema had de koopman dus-
danig getreiteird, dat Hangjas de honden
van zyn hondekar op Janneman afstuur-

de.

Flop
Jan Ramkema werd op 16 juni 1911 in

Enkhulzen geboren. Veel weet hy van
z\jn tyd in de kop van Koord Holland
niet af, omdat zyn vader toen Jan vier

was by de NS overplaatsing aanvroeg
naar de ^Haarlemmermeer. Het Haar-
lemmermeeriyntje trok Jans vader aan
en het gezin Ramkema verhuisde naar
Hoofddorp. De kleuterschool werd een
flop, maar een jaar later moest Jan er

toch aan geloven, toen hy naar de grote

school moest.
Nu had je in die tyd hog de zogenaamde
aprilscholen, dus in juli als het koren
rijp was kreeg je alweer de maandlange
grote vakantie. In oktober volgde dan
nog de kleine vakantie, omdat in die tyd
van het jaar de kachel geplaatst moest
worden. Jan had in Hoofddorp 'een

machtige tyd'. Hy was veelal te vinden
op de paarden- en veemarkt.
Na -de lagere school kwam Jan Ramke-
ma op de MüLO terecht, maar hU- zou
deze school niet afmaken. Een leraar
vroeg Jan of hy niets voelde voor het
vak van onderwyzer. Jan voelde er ,wel

iets voor en hy kon twee dingen doen:
Of zUn Mulo eerst afmaken of de Mulo
vaarwel zeggen en toelatingsexamen doen
voor de kweekschool. Jan koos voor het
laatste en ging naar de kweekschool in

Haarlem. Het was in deze periode, dat
Janveel belangstelling kreeg voor sport,

Turnen, hockey en voetbal waren zyn
meest geliefde sporten.

Op sportgebied zou hy zich nog verdiens-

teiyk maken in zyn onderwyzersloop-
baan. In 1936 werd hy medeoprichter
van de atletiekvereniging > AAV in Al-
phen en evenals van AAV werd hy voor
zyn bemoeienissen in de voetbalsport lid

van verdienste van de plaatseiyke voet-
balvereniging in Alphen aan de Ryn.
Jan hield erg van voetballen, maar van-
wege een voetbalknietje kwam hy niet

verder dan de derde klas. Dan maar
scheidsrechteren. Eerst in 1934 voor de
Leidse Bond, later voor de KNVB.

Gevlucht
Twintig jaar lang heeft de schoolmees-
ter de fluit gehanteerd, maat toen hy
was uitgefloten wilde dat nog niet zeg-

gen, dat hy de voetbalsport vaarwel zei.

In 1954, toen Jan Ramkema benoemd
werd tot hoofdonderwyzer van de splin-

ternieuwe Albert Plesmanschool werd hy
consul van de KNVB. Twlhtlg j ar lang
keurde de onderwyzer de velden van
Zandvoortmeeuwen en TZB. Trots toont
Jan Ramkema de gouden speld en het
horloge, dat hy van de KNVB heeft ge-
kregen voor veertig, jaren van trouwe
dienst.

Jan Ramkema is min of meer naar
Zandvoort gevlucht. HU hid in Blelswyk^
teveel besognes buiten zyn schooluren.
Hy was dirigent van de zangvereniging
Bleiswyk en gaf twee avonden per week
middenstandskursus. 'Ik was vrywel geen
avond thuis en dat eigenlijk de reden,
dat ik naar Zandvoort ben gekomen.'
Door deze middenstandskursus werd Jan
dlrekt gekonfronteerd met het inentali-
teitsverschil tussen de kustbewoners en
de tuinders uit BielswUk en hij vertelt:
'In Bleiswyk verdiende ik een aardig
extraatje aan die kursus, maar in Zand-
voort wilde dat niet zo best lukken. Als
Ik in Bleiswyk een groep had van acht
kursisten, ontving Ik ook het geld voor
acht kursisten, maat In Zandvoort ging

dat heel anders. Als iemand afviel, dan
kon ik wel naar myn geld fluiten en
daarom ben ik er na een tydjb in Zand-
voort mee' gestopt. Overigens heb ik

geen spyt, dat ik in Zandvoort midden-
standskursus heb gegeven, want ik vind
het nog steeds erg fyn, dat Kees Waa-
ning de horloger zijn middenstandsdiplo-
ma bij my gehaald heeft. Hy was een
Van myn fynste leerlingen'.

Dat Jan Ramkema een geliefde school-
meester was in Bleiswijk blijkt wel uil

het eervol ontslag dat hem door Iict kol-

lege van burgemeester en weihouders
werd verleend, want zo stond er in de
ontslagbrief te lezen: 'Hel vele en goede
werk, dat u zowel in als buiten liet

schoolverband voor de gemeente liebt

gedaan, Is voor de raad aanleiding ge-
weest, dlf' speciaal in het besluit te ver-
melden'.

In Bleiswyk heeft.de schoolmeester vele

vrienden gemaakt. Vooral in dp bezet-

tingsjaren, toen hü als chef van de

Gaarkevikcii vele grote Bezinnen hielp

die wel een extra happie konden gebrui-

ken. Voor Bleiswijk diende Jan Ramke-
ma het onderwijsvak in Alphen aan de

Rijn on Lisserbroek.

Via welhoiider
In 1D29 was lu't erg moeilyk om als

aclittieiijange onderwijzer achter de les-

.senaar te komen, maar Jan lukte het en
hü vertelt: 'In die tyd Hepen er honder-

' den schoolmeesters zonder werk. Ik heb
echter nooit last gehad, want ik was
amper veertien dagen afgestudeerd of ik

stond al voor de klas. Dankzy een wet-

houder uit Hoofddoi-p werd ik aangeno-
men 111 Lifcserbiock. Ik kreeg er achten-
twintig leerlingen verdeeld 'over een der-

do en vierde klas'.

De periode in het dorpje aan de rand
van de Haarlemmermeer werd echter erg

kort, omdat het daaropvolgende Jaar de
school inet een leerlingentekort te kam-
pen kreeg. Maar wederom had de onder-

wijzer de wind mee, toen hij in 1930 een
vaste aanstelling- kreeg m Alphen aan de
Rijn. Hot werden veertig vierde- en vyf-

de klasbcrs. In andeihalf jaar tijd bouw-
de Jan Ramkema zich een reputatie op
van de schoolmeester die zijn leerlingen

goed en bekwaam do baas kon.

WaBTom kreeg korporaal telegrafist

Raraltóma anders een brief van de echt-

genote van het hoofd Tolk of hy niet

twee weken voor zyn dicn^tyd erop zou
zitten kon afzwaaien. Na 'het vertrek

' van Eamkema was de zaak behoorUjk
uit de hand gelopen. Scholier Blauw had
het zcUs gepresteerd het kale hoofd van
de bovenmeestcr niet een klomp te be-

werken.
Met de komst van Ramkema was de rust

teruggekeerd op de openbare lagere

school. 'Het was zo rustig, dat ik onder
schooltijd een boodschap aan de over-

kant kon doen' zegt de onderwyzer, die

het dcstyds betreurde, dat twee kollega's

het niet goed met elkaar konden vinden.

'Ik had het er geweldig naar myn zin,

maar ik werd overgeplaatst naar de an-
dere lagere school In Alphen, omdat de
twee onderwyzers die voortdurend met
elkaar overhoop lagen een onhoudbare
situatie schiepen op één school. By myn
afscheid heb ik gewoon staan janken'.

Toen in Bleiswijk bekend werd, dat Ram-
kema naar Zandvoort verhuisde werd hü
voor gek verldaard. Met die kustbewo-
ners zou hij het erg mociiyk Knjgcn,
was een veel gehoorde kreet van zün kol-

lega's.

Jan Ramkema nu eenentwintig jaar la-

ter: 'Het werd echter een erg fyne tyd.

Moeilijkheden heb ik in Zandvoort ei-

genlyk niet gehad. In het begm waren
er een paar botsingen tussen leerlingen
van de Hannie Schaftschool en de Karel
Doormanschool, die in de nieuwe Albert
Plesmanschool werden ondergebracht,
maar de wryvlngen waren spoedig voor-
by.'

Harem
Jan Ramkema kreeg het byzondcr naar
zyn zin en dat valt te begrypen als je

hoofdonderwyzer wordt van een splin-
ternieuwe school met het nieuwste les-

materiaal en drie onderwüzeressen. Het
was om de drie onderwyzeressen, dat de
Albert Plesmanschool de harem van
Ramkema werd genoemd.
Als essentieel verschil tussen het onder-
richt van vroeger en dat van nu noemt
Jan Ramkema de gelegenheid die tegen-
woordig voor de leerling wordt gescha-

Toeristische

fietstocht

ook vanuit

pen om zich te uiten. 'Vroeger werd er
alleen maar gedoceerd. Toen kenden we
geen spreekbeurten en ik moet zeggen,
dat spreekbeurten enorm belangryk zyn
voor de vorming van het kind,' aldus de
onderwyzer die in 1954 naar Zandvoort
vluchtte, omdat hy teveel vrywillige
werkzaamheden had bulten zyn school-
tyd.

Of hy de rust in Zandvoort gevonden
heeft moeten we echter sterk in twyfel
trekken. Hy was sekretarls-penning-
meester van toneelv.ereniging Sande-
voerde, was consul van het volksonder-
wys, zette zich twintig jaar lang in voor
liet schoolvoetbal en is nog steeds vice-
vooi-zitter van de Openbare Bibliotheek
Zandvoort en de kontaktkommissle kul-
turele belangen.

Als wc Jan Ramkema aan deze aktivl-
teiten, die hij belangeloos doet herinne-
ren zegt hy: 'Ach ja, dat is zo, maar dat
gaat nu eenmaal zo, als je lang in een
plaats biytl. Je rolt er toch weer in.'

Zandvoort
ALPHEN AAN DE RIJN — De Stich-
tlng Toeristische Trimtochten Alphen
aan den Rijn heeft voor alle fietsUeJ-
hebbers een toeristische tocht uitgezet
op zondag 17 augustus over een afstand
van 100 km. Het bijzondere aan deze
tocht is, dat niet uitsluitend vamiit Al-
pJien aa7ide7i Rijn gestart hoeft te wor-
den. Overal in de route kan ingehaakt
moorden.

Al fietsend komen de deelnemers en
deelneemsters dan vanzelf langs het re-
glstratlepunt in Alphen. Thuis aange-
komen, wordt de kontrolekaart. inmid-
dels voorzien van de nodige stempels,
ongefrankeerd op de bus gedaan, waarna
toezending van een fraaie herlnnerings-
mcdaille binnen enkele weken volgt.

Een telefoontje (01720) 20534 is voldoen-
de om de getekende en geschreven rou-
tcbeschryvlng, samen met een kontro-
lekaart in uw bezit te krygen. vyf gul-
den inschryfgeld betaalt u dan tydens
de tocht in Alphen aan den Ryn.
De globale route ziet er als volgt uit:

Alphen aan den Ryn — Hoogniade —
Leiden — Oegstgeest — RUnsburg —
Noordwyk — Zandvoort — De Zilk —
Hillegom — Lisse — Buitenkaag — Oude
Wetering — Leimuiden — Rynsater-
woude — Alphen aan den Ryn.

Aanwinsten

openbare

bibliotheek

Zandvoort
I. Abrahami: Kykspel voor flatbewoners
J. Becker: Jakob de leugenaar
Belcampo: Kruis of munt
Bezig zyn met groenten in tuin en

volkstuin
Boek en jeugd; 1974
H. Böll: Roos en dynamiet
J. M. Charlier en V. Hubmon: De tü-

ger van Malakka
J. Damase: Mare Chagall
S. Darel: Een mus in de sneeuw

. W. Dendermonde: Vaarwel, plumpud-
ding, cognac en sigaren.'

R., Ebermann: Prisma gymnastlekboek
W. Eikeboom: Eenvoudige vegetarische
keuken

N. Gear: De Sade
L. Giltay-Nyssen : Juwelen
H. B. Gisevius: Tot het bittere einde
D. Grubb: De nacht van de weerwolf
J. A. Hebly: Kerken in Oost-Europa
0. Högslrand: De rechter en do moor-
denaar

Invertarlsatie van het Nederlandse
jeugdtydschrift

1. Krog: Veertien dagen over tyd
H. Marcuse: De eendimensialeonale
mens

S. MlUar: Psychologie van het spelen
C. Nieuwhof t: Onze klederdrachten
N. O'Nelll en G. O'Neill: Open huwelyk
A. van Olrschot: Spoken in kastelen in
Nederland

R. E. Peck: Je kunt beter maar niet
kyken

'Statuten aan laars gelapt'

Antwoord EMM
stelt leden
niet tevreden
ZANDVOORT — Het viertal leden van de woningbouwvereniging

'Eendracht Maakt Macht' neemt geen genoegen met het antwoord

dat het bestuur van E.M.M, de leden schriftelijk,deed toekomen.

'Uw brief van 17 juli heeft ons niet tevreden gesteld en wij beraden

ons verder over de verder te ondernemen stappen,' zo schrijven de

leden het bestuur van E.M.M.

In een schryven van 30 juni maakten de

vier EMM leden het bestuur kenbaar dat

het bouwplan Voltastraat, inhoudende 21

eengezinswoningen en 17 garages, ont-

worpen door EMM-bestuurslid architekt

W. Ingwirsen volgens de EMM-statuten
op een ontoelaatbare wyzc tot stand is

gekomen, omdat artikel 15 de mogelyk-
heid van betaald werk voor of leveran-

ties aan de vereniging door bestuursle-

den volkomen uitsluit.
j

P

Jan Ramkema 'De kleuterschool vond ik

kwartier opgeuieest.'

vreseUyk. Ik ben er dan ook maar een

ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

vrijdag 15 augustus - 9.18-21.53 uur
zaterdag* 16 augustus - 10.36-23.15 uur
zondag 17 augustus - 12.02—.— uur
maandag 18 augustus - 12.40-12.21 uur
woensdag 20 augustus - 2.27-14.52 uur
donderdag 21 augustus 3.02-15.27 uur
vrijdag 22 augustus - 3.36-16.— uur

springtij: 24 augustus
I doodtij: 16 augustus

Voor het berekennen van de laagwater-
standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.

Welzijnsberaad

werkt aan
sociaal adresboek
ZANDVOORT — Een aantal higezetenen van Zandvoort heeft deze
week een brief ontvangen van de werkgroep welzijnsberaad Zand-
voort, waarin een tussentijdse stand van zaken wordt gegeven voor
wat betreft de voorbereidingen, die gaande zijn tot vorming van een
Zandvoorts welzijnsberaad. Een rapport hierover is in april toegezon-
den aan degenen, die gereageerd hebben op de van januari tot april

van dit jaar gehouden enquête door de werkgroep. Dit rapport \s.

eveneens aangeboden aan het kollege van burgemeester en wethou-
ders.

Molivalie
Aangezien EMM geen gevolg gaf aan de

eis van de briefschrijvers en het plan
wel tot uitvoering brengt, verwachtten

de betrokken leden een duideiyke mo-
tivatie van het bestuur.

De motivatie kwam in een brief van 17

juli: In het schryven merkt het bestuur

op. dat het bouwplan in de op 17 juni

gehouden ledenvergadering op tafel is

gekomen.
'Niet alleen het bouwplan werd toen uit-

voerig toegelicht, maar ook het feit dat
uit overwegingen van doelmatigheid het

bestuur de heer Ingwersen had verzocht

om het eerste ontwerp door het architek-

tenbureau Van der Blom en Ingwersen
te laten maken.
Hierover werden diverse vragen gesteld

o.a. over bouwtechnische aangelegenhe-
den of het juist zou zyn de opdracht te

verstrekken aan een bureau waaraan de
lieer Ingwersen verbonden is. Zowel de
voorzitter als de heer Ingwersen hebben
deze vragen toegelicht, waarna het ge-
hele plan, zoals het in principe door het
architektenbureau werd ontworpen, in

stemming werd gebracht.
In eerste instantie waren zeven personen
tegen, doch by een herstemming, die la-

ter op uw verzoek plaatsvond, toonden
zich zeventien personen, de minderheid
van de aanwezige leden, tegen.
Hiermede was een duideUjke beslissing

genomen, waarmee het beleid van het
bestuur werd go.sanktioneerd, met als

gevolg dat de bouw uitgevoerd wordt.,
aldus de brief.

De werkgroep, die maandciyks byeen
komt is inmiddels uitgebreid met drie
leden te weten drs. G. Klulnhaar, de
heer J. van Maris en mevrouw D. Mul-
ter Schiphorst.

Eerste evenement werd sukses
Trammps
trokken

volle

Beach'Club
ZANDVOORT — In de Bcauh Club (hei

voormalige 'Monopole') trad vrijdag-

avond de 'Amerikaanse groep 'The
Trammp's op. begeleid door de :ccr

muzikale mothers. fathers, sisters and
brothers. Het nms het eerste evenement,
dat Boeddha Club exploitant Liva Lock
/in zijn evenemenieithal bracht.

In een snikhete Cmaar ^.aar was hot
vrydagavond niet warm) zaal brachten
van een zeer enthousiast publlcK en be-
the Trammps een geweldige show. waar-
slist niet allemaal jeugd met volle teu-
gen-genoot. Het was zoals dat heet een
volle bak in de voormalige bioscoop.
The Trammps traden tweemaal een uur
op voor een achthondcrdkoppig publiek.

Zelfs op de grond van de dansvloer
was geen zitplaats meer te krygen.
Terecht kon Llva Lock dan cok van een
sukses spreken. Medio september hoopt
de exploitant wederom een gi'oep in de
Beach Club te brengen. Welke groep het
wordt weet Liva Lock nog niet. maar
dat hy hoge muzikale eisen stelt staat

vast, als hy zegt, dat hy op hetzelfde

niveau wil biyven als The Trammps of

hoger.
Handjeschudden. The Trammps en hel
publiek deden het graag.

'''X"-l!r- ^ï/*

^r- ,

In de byeenkomstcn van de werkgroep
zyn de voorbereidingen nader bespro-
ken, die moeten voorafgaan aan de tot-

standkoming van het welzynsberaad.
Het resultaat van die besprekingen is

onder meer dat er een brief aan hel

kollege is gezonden, waarin om een
onderhoud wordt verzocht tor uitwisse-

ling van Idceèn over de realisering van
een plaatsoiyk welzynsberaad en over

de nodige voorbereidingen hiertoe.

Ter voorbereiding van dit gesprek heeft

de werkgroep een stuk opgesteld, waar-
in een aantal uitgangspunten van de
werkgroep zyn vervat.

Nogal heknopl

Bijcenkomsi

In antwoord op deze brief schryven de

EMM-ledeii dat men middels het ant-
woord niet tevreden is gesteld. 'Waarom
artikel 15 van de EMM-statulen aan de

bekende laars wordt gelapt wordt uit

het antwoord niet duidelyk.' zo stelt

men. 'U scln-yft alleen, dat het verzoek

aan medebestuurslid Ingwersen uit over-

wegingen van doeimatigheid is gebeurd.
Nogal beknopt, nogal vaag. Om reden
van doelmatigheid is er heel wat uit te

spoken.' aldus Hans Vader namens de
drie andere ondertekenaars in /,yn schrif-

telyke reaktie op het schrijven van het
bestuur vin EMM.

Zo wil men zo spoedig mogeiyk een by-
cenkomst beleggen van personen en in-

stellingen, die op de enquête positief

hebben gereageerd ten aanzien van de
Instelling van een welzynsberaad. Het
welzynsberaad zou moeten bestaan uit

vertegenwoordigers (sters) van sekto-

ren van de welzynszorg zoals gezond-
heidszorg, hel jeugd- en jongerenwerk.
ondcrwUs. maalschappoiyk werk, de
geestciyke zorg en het bejaardenwerk.
Enige leden verrichten momenteel voor-

bersidende werkzaamheden die moeten
lelden tot de samenstelling van een so-

ciaal adresboek.

Degenen die destijds niet aan de cn-
Quete hebben deelgeitomen vcnwege het

feit dat ze zijn overgeslagen door de
werkgroep wegens een nog onvolledig

overzicht va7i het totaal der welzijns-

voorzicningen en aktiviieiten, kunnen
desgewenst als7iog het rapport van me-
dio april ontvangen, waarin de resulta-

ten van de enquête en de konklusies

slaan omschreven.

Men kan dan betrokken Tvordcn in het
voorbereidende beraad met alle perso-
nen en instellingen, die in Zandvoort
op welzynsgebled werkzaam zyn.

Tevens kan men vermeld worden in het
sociaal adresboek van Zandvoort. Dit
geldt eveneens voor instellingen to de
regio, die in Zandvoort geen plaatsoiyke

afdeling hebben, maar wel voor Zand-
voort in een bepaalde behoefte voorzien.

Er kan in dit verband schrlfteiyk kon-
takt worden opgenomen met de werk-
groep welzynsberaad Zandvoort p/a
Dr. Kuyperstraat 20 of telefonisch 4060.

Anjer-aktie

De kontaktkommissle Culturele be-

langen heeft van de burgemeester van
Zandvoort het verzoek ontvangen,
ook dit jaar de Iraditionelc Anjer-
aktie weer te willen voorbereiden.
Deze zal gehouden worden met een
liuis aan huis lystkolickte in de week
van 1 t/m 7 september.
Om deze aktie zo sukse.svo! inogclyk

te doen verlupen moet kunnen wor-
den gerekend op 50 a 60 vrywilligers

Een schryven is uitgegaan aan de be-
sturen van de verenigingen werk-
zaam op kulturcel gebied en de di-

rekteuren van de beide scholen voor
mavo. Uiteriyk 20 augustus zal men
gaarne de namen ontvangen van hen,
lie zich beschikbaar stellen om aan
deze belangrijke aktie deel te nemen.
Uitdrukkeiyk wordt vermeld, dat de
burgemeester sinds kort 20% van de
netto opbrengst van de kollekto in
zyn gemeente kan uitkeren, waarby
onder meer gedacht wordt aan vere-
nigingen, die aan de kollekte deelne-
men, als premie voor kulturele doel-
einden, c.q. 'voorkeursubsidie'. Deze
kollekte-premie-regeling wordt voor-
lopig als proef alleen voor het jaar
1975 toegepast.

Men kan zich melden aan het bureau
Burgerzaken, Schoolstraat 6 eventu-
eel ook telefonisch onder nr. 4841.
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OCCASIONS
Mercedessen 20 stuks 200 D 220 D -

240 D en 3.5 I. fabrieksnieuw en
demonstratie, alles in diverse kleuren,

1974 en 1975.

Ook met schuifdak en/of automaat.

HONDERDEN GULDENS ONDER
NIEUWPRIJS.

Nu ook fabrieksnieuwe 240 D 3.0 Itr.,

vijf cylinder.

200 D al vanaf f 23.500,^.

Mercedes 450 SX.C. Coupé air-cond.
Automatic 1975
Mercedes 240 Diesel, 5.000 km, stuur-
bekrachtiging 1975
Mercedes 280 S.E. Automatic 1975
Mercedes 240 D 30 Itr (nieuw) groen/me-
tallic, stuurbekrachtiger etc 1975
Mercedes 240 D, lang, groen, 9 pers.,
6.000 km 1975
Mercedes 280 S, nieuwprijs 52.000,— , zil-

vergroen/metallic, zeer veel extra's, o.a.
gasinstall 1974
Mercedes 220 D kornalijnrood (nieuw) 1975
Mercedes 280 S Automatic, diepblauw 1973
Mercedes 280 S Automatic stuurbekrach-
tiging, oud model, 74.000 km 1972
Mercedes 250 CE. coupé origineel, 67.000
km, stuurbekr., electr. schuifdak etc. 1970
Mercedes 230 Sedan 1970
Fiat 127, met schuifdak en radio, in.

nieuwstaat 1974
Javelln SST, 6 cyl., aut. stuurbekrachti-
ging, schuifdak, radio 1974
Chrysler Newport Sedan met gasinst. 1972
Opel Manta 1900 Aut., 18.000 km, eind 1973
Alfa Romeo Montreal, 2.000 km 1975
Rolls Royce Silver Sliadow, 28.000 km 1974

DIVERSE INRUILWAGENS

Inkoop - Verkoop - Inruil en Taxatie.

Onze welbekende 10.000 km garantie.

Vlotte financiering 12-36 maanden.
Elke keuring wordt gaarne toegestaan !

AUTOBEDRIJF

SINT BAVO
AMSTERDAMSEVAART 28 - HAARLEM.

Telefoon 023-313240 - 313241 en
privé 325039.

Dagelijks geopend vanaf 9 uur

!

U kunt te allen tijde terecht want wij
wonen boven de zaak.

Verzorgingstehuis voor bejaarden

HET HOGE HEEM
De Mérodelaan 2, Uithoorn.

Voor ons tehuis zoeken wij een

bejaardenverzorgende

Deze functionaris zal belast worden met de
leiding van een afdeling van 42 bejaarden.

Salariëring geschiedt conform de CAO Be-
jaardentehuizen.

De mogelijkheid tot bewoning van een appar-
tement binnen het tehuis is aanwezig.

Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten
aan de direktrice Mej. J. Hezemans.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
Matra Baghecra 1974 12.750,— of 260,— p.m
Renault 16 1972 4950,— of 165,— p.ni
Ford Capri 2300 GT 1970-1971 -'4950,— of 165,— p.m
DAF 55 Marathon '71-'72 3950,— of 150,— p.m
Fora Caprl 1500 '70-'71 4950,— of 165,— p.m
Ford Taunus 1600 4-deurs 1972 4950,— of 105,— p.m
BMW 1602 1971 4950,— of 165,— p.m,
BMW 2002 1971 4950,— of 165,— p.m
Toyota Corolla 1971 3450,— of 130,— p.m
Capri 1500 1970-1971 4950,— of 165,— p.m
Mercedes 220D 1970 6950,- of 240,— p.m
I'CUgeot 404 1970-1971 3550,— of 130,— p.m
Trlumph Mpitfire rood 2950,— of 110,— p.m
Uatsun 240 Z coupé 1972 , 9950,— of 290,— p.m
Toyota Crown ZOOO. 1971-1972 3950,— of 140,— p.m
Jnequar X.I G de Luxe 2,8 '71 6950,— of 250,— p.m
Renault 12 Combi 1973 ,',950,- of 190,— p.m.
Peugeot 204 '"l-'72 3950,— of 140,— p.m.
Renault 12 2950,— of 110,— p.m
Opel Manta met radio '71-'72 5950,— of 190,— p.m
Fiat 125 Spcc. '71-'72 2950,— of 110,— p.m
BMW 2500 1971 .>950,— of 170,— p.m
Ford Taunus 1300 coralil 1973 7950,- of 260,— p.m
Citroen GS club '72 3950,— of 140,— p m
Simca Rallcj' 1971 2450,— of 100,— p.m.
Ford Capri 17O0 GT 3950,— of 140,— p.m
Mercedes 220 D 1971-1972 S950,— of 290,— p.m
Mercedes 220 D 1971-1972 9450,- of 290,— p.m.
Ford Escort GT 1970 2950,— of 110,— p.m,
Datsun 1600 4 drs. 1971-1972 3950,- of 140,— p.m
B.M.W. 1602 1973 8950,— of 190,— p.m
Renault 16 1971 3250,— of 120,— p.m
Renault 6 1970-1971 2950,— of 110,— p.m.
B.M.W. 3500 typo 1972 7950,— of 260,— p.m
Ford Escort 4O0 bestel 19*3 2950,— of 125,— p.m
V.W. Variant autom, '71 3950,— of 140,— p.m
Uatsun Cherry 1972 5450,— of 170,— p.m
B.M.W. 2800 autom. '70 4450,— of 140,— p.m
.Vustin Glider 1972 3450,— of 110,— p.m
Opel Rchord 1700 type 1974 7950.— of 260,— p.m.
Eend 1971 1650,— of 65,— p.m
Fnrd 1600 L Combi «950,— of 195,— p.m
AUdi 100 r-S 1970 2950,— of 110,— p.m
Austin Sevcn, groen 1650,— of "O,— p.m
Taunus 1300 Coupé 1971 4950,— of 160.— p.m
."Vndi 60 1971 2950,— of 120,— p.m
Opel Rckord 1970 2950,- of 110,— p.m
AUStin Mini, 1969-1970 2250,— of 90,— p.m.
Vauxhall Vlctor. 1971 2950,— of 110,— p.m
Opel Ascona 4-d 1971-1972 4950,— of 155,— p.m
Alfa Romeo Berlina .3950,— of 125,— p.m
Pcngcot 504, 1971 4650,— of 150,— p.m
Simca IIOO, 1970 2»50,— of 110,— p.m
Mini 1000. 1970-1971 2950,— of 110,— p.m.
Ford Transit. 9 pers. 4950,- of 155,— p.m.
De Toma.so Pantcra GTS, 1973 27.500,—
Fiat 128, 1973 4650,— of 150,— p.m
Fiat 128. 4-denrs, 1951 3450,— of 130,— p.m.
V.W. 1600 1972 3950,— Cf 145,— p.m,
Simca 1000 Spcc., 1972 3450,— of 130,— p.m
Renault 6 TL 3950,— of 145,— p.m
Simca 1100, 1971 2950,- of 110,— p.tn
iMcrccdcs 4.'>0 SL Amerikaanse uitT. t. 1974
Peugeot 504 t. 1972 5950,— of 160,-
Pcngeot 404 1971 stationcar 3950,— of 120,—
Peugeot 404 1971 3650,— of 115,—
Siraca 1100 GLS t. 1972 . 3950,— of 120,-
Citrocn 2 CV 4 1971-1972 2650,— of 90,-
Rcnault R4 llrlitblanw 1972 3950,— of 120,-

2 X Ren.iult R» 1970-1971. groen 2950,— of 140,—
Escort wit spcc. wielen 1972 4950,— of 140,—
E.Wort 1971. wit. 2950,— of 100,-
Toyoto Corolla 1200 1971 3950,— of 120,-
Fiat 127 1972 geel 4250,— of 125,-
Flat 127 1972 geel 4450,— of 130,-
Kiat 127 1972, blauw, 3950,— of 110,—
Flat 124 Spider Cabriolet 1950,— of 75,-
Ford Granada Coupé 1972 «950,— of 175,-
Ford Granada Coupé vinyl top 1972 6950,- of 175,-
Capri 1700 GT 1970 3950,— of 120,-
Ford 1300 L blue metallic 1971 3950,— of 120,—
Blmca Ralley, 1971 2950,— of 100,-
Flat 850 1972 2950,— of 100,—
Ford Cortina Gstatc 1971 2650,— of 90,-

Fofd Tannns 12 M 1970 2650,— oi 90,-

RUIME FINANCIERING MOGELIJK!
Dorpsstraat 25, Nieuwkoop

Telefoon 01725-9214 b.g.g. 1132-2481
(ook 's avonds)

Eigen WERKPLAATS

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

' p.m.
p.m.
p.m.
p.m,
p.m,
p.m
p.m
p.m,
p.m,
p.m.
p.m,
p.m
p.m,
pjn,
p.m,
p.m,
p.m,
PJn

Netkerzitjegoed

endezecombinatie

••

bewqstdat.

Puur rundleer rondom
in een eksklusief model.
Pracht rundleer voor
een duurzame super-
komfortabele zit.

Kom hem bij ons bekijken - deze
verrassende leren 2- 3-zitskom-

binatie voor de verrassend lage
prijs.

2895.
Nu leer kiezen is kiezen voor
jarenlang zorgeloos zitpleziér.

Kom bij ons in de leer want met
leer zit u goed.

Voor elke partikulier vrij entree. Lekker dicht tussen Haarlem en
Amsterdam in de hoofdstraat van Zwnaenbur?, met volop parkeerruimte.

miva IntGrieur
dennenlaan 53 ^hoofdstaat) — zwanenburg, telefoon 02907-4590/5909.

dasr. geopend 8.30-18 uur - vrüd.avond 19-21 uur - zatcrd. 8.30-17 uur.

STUNT
dit ican alleen
woonmarkt

DAF
OFF, DEALER

VOOR EEN
NIEUWE DAF

VOOR EEN
GOEDE
INRUILAUTO
MET BOVAG-
GARANTIE

DAF
OFF. DEALER

DAF 46 - DAF 66 - DAF MARATHON
Ook voor: Banden— Onderhoud— Reparatie— Herstellen schade

volgens fabrieksvoorschriften.

H. P. KOOYMAN
Brederodestraat 6-10, Zandvoort. Telefoon 02507-3242.

s
Elke werkdag van
half negen tot half één
en van half twee tot
half zes geopend,
NU bovendien ooic
vrijdagavond van
10.00-21.00 uur.
En zaterdag's van
10.00-12.00 uur.

U bent welkom.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's • herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de Piaden & scniJbis D.v
De Ridder & StrIJbis B.V. DIr. J.M. Strljbls, makelaar on taxateur
onrocrendegoederen, Adr.Pauwtaan 29 te Heemstede. Teletoon: 023-288550*

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote '

koUektie echt DAMESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

ELEINE HOUTSTRAAT 11 — HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

e SHIRT RECLAME
STICKERS
SHONA^CARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERU OASE
KERKLAAN 55 HEEMSTEDE. TEL 023-285801

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMEBTAFELS
bladdikte 5 cm droog nout,
sclieurt beslist niet.

EIKEN AUMISCTS
3 stuks ƒ 195,—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikehout,

125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 tn. ƒ 295,—

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN IPEREN,
Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

Biyt deze winter

DOO^ITENNISSEN
in sporthal Veencnburgh
in Hitlegom, 02S20-15436.

Reserveer nu!

TAPIJTTECELS
wollen berber, 50 x 50 cm, zelf leggen, niets aan
normale prijs 14,95 NU per stuk . . . . .. * • •

3-2-1 zits combinatie
ongelooflijk NU '..-....

LUXAFLEX-DEALER
GROTE DOE-HET-ZELF-KORTING

meubelen

590-
Wij bezorgen gratis

tapiiten

ff

ALLEEN KOUPENHOORN 42-44, BIJ DE CATHARIJNENBRUG, HAARLEM (BUSLIJN 77).

TELEFOON 023-322125. RUIME PARKEERGELEGENHEID.

Voor reparatie's van alle

merken wasautomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig Is,

telefoon 023-252760.

\ Voorrjjkosten f7,50 |

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Cronjéstraat 62.

Haarlem

Jong academicus, werkzaam
in Overheidsdienst, zoekt

VRIJE WOONRUIMTE
te huur ergens tussen

Amsterdam en Den Haag -

tot ƒ 400,— per maand.

Tel. 020-457530 na 19.00 uur.

ANTIEK
wy zijn gespecialiseerd

in fraaie Meohelse en '

Franse snUwerkkasten en
eethoeken tegen redelijke

prijzen.

Ook mooi kleingoed.

zyiweg 82, Haarlem,
telefoon 023-316249.

Marga's Boetiek met de

Cash-en-Carry prijzen.

Dit kan niet missen.

BOXEN Kibofa 79,50 en 85.—

KINDERSTOELEN
met blad en morsrand 47,50

LEDIKANTJES schuifbare xijkant 85.—

BABYSITTERS mét verstevigde rug 25,—

KINDERWAGENS tevens REISWIEG
Ver beneden de adviesprijzen
VELOURS 199,—

TWEED 225,—

JEANS 240r-

KUNSTLEER 199,—

PiKEE LUIERS 6 stuks 18,—

HYDROFIEL LUIERS é stuks 17.50

Kom . kijk eii vergelijk de prijzen'. Wat
een prijzenslag en dit alleen bij

MARGA'S BABY- EN

KINDERBOETIEK
Ged. Oude Gracht 95, Haarlem.

Wie zoekt voor zijn kleine

I
het beste wat er is

DE BABYBOX
heeft het gewis!

Binnenweg 140. Heemstede.

In- en verkoofk

Juwelen, Goad en Zilver.

H.W. DAMES
EUIUISSTR. 19, HAARLEM.
bQ de Biddentr., tel. 3Z043L

De mens
VRN IEDERE MRN

n KIST VOL
te HLHS '^

GEREEDSCHRP ^L

IJzerhandel ZWAGER li.v.

Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111, Leiden.

HANDWERK
EETKAMERTAFELS
wy maken ze voor u.

Het pi0!)ClI|lU)!}
AIIMn -

' Sctiagctielstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.'

Leer deze winter

TENNISSEN IN
CLUBVERBAND

Inlichtingen 02520-15436.

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantlek, klokken,

kasten,, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, RUsenhout.

Vrüdag tot 21.30 en
zaterdag tot 17.00 um*.

TEKOOPBADHOEVEDORP
f

JAN VAN GENTSTRAAT 34-48

BEDRIJFSGOMPLEX
bevattende moderne showroom 10 x 7 met

grote In aluminium gezette rulten. Daarboven
luxe uitgevoerd woonhuis.

Ind. kamer met open Duitse Iceulcen. 3.slaap-
kainers,,betegelde badkamer met ligbad,

geheel cv, bedrijfsruimte 7 x 19 m, voor vele
doeleinden geschikt.

VRAAGPRIJS: ƒ 300.000,— k.k.

Aanvaarding direct.

1

' Informatie:

TOOL, Vastgoed, Enkhuizen. Tel. 02280-3281.
SCHERMER, Vastgoed, Venhulzen.

Tel. 02284-1295.

HET VOORBELIGSTE ADRES VOOR ALUW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit liet buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

-Vrijdag koopavond van t-9 uur in ons centraal-magazijn.

DE WITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Bennebroekerdijk 205b, Crnquius, Haarlemmermeer,
telefoon 023-283437. Let op juiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrieterrein,
maar vocrbü Signode, Ie oieuwe weg linlts, de middenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vrijdag koopavond van 7-9 nnr.

Haarlem
Kleine Bontweg 11,
telefoon 023-S13140.

's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselscbadeplein B,

telefoon 023-375674.
's Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nieuwstraat 184,

telefoon 02S50<13120.

's IMaandags gestoten.



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

zandvoorts
nieuwsbl

**- «n»

Oitgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 2B4.

Kantoor Stationsweg 38, Aakme"r,
teletoon 02977-25141, 5 lünen.

Abonnemonlsprijs J lü.BO per jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuisplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarle! 22 cent per mm.
Aantrekkelüke kontra kttarieven op
Dp aanvrage. Ook kombmatletarle-
i^en met de overige bladen van R.P.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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RONDOM HET AFSCHEID VAN P. BRUNE

Een geliefd en zeer verdienstelijk mens

gaat Zandvoorts gemeentedienst verlaten

Het viel

nogal mee

b
ZANDVOORT — Wanneer ik U iets

moet gaan verLellen over de chef van
de afdeling burgerzaken, de heer P.

Brune, die op vrijdag 29 augustus 's mid-
dags van 5 tot 6 uur ten raadliuizc of-

ficieel afscheid gaat nemen met een re-

ceptie voor de burgerij wegens het toe-

reiken van de pensioengerechtigde leef-

tUd, dan weet ik eigenlijk niet waar ik

begimien en waar ik eindigen moet.

Er is al zóveel over hem geschreven,
onder andere in het gemeenteblad en
het Haarlems Dagblad, en in alle toon-
aarden is de loftrompet over hem gesto-

ken, dat ik V eigenlijk nog maar wei-

nig nieuws over hem kan vertellen.

Maar wèl schrijf ik dit afscheidswoord,
omdat ik hem al die Jaren zo van
zéér nabij heb gekend, in de ongebruike-
lijke 'IK-vorm', ook omdat ik het per-

soonlijke in dit afscheidswoord wil la-

ten prevaleren.

Ik heb daarom de lieer Brune ook niet

geïnterviewd. Hü heeft al genoeg moe-
ten vertellen de laatste weken en ik

•weel, dat hij een hekel heeft aan inter-

views. Bovendien weet ik zóveel van hem
dat hy nog maar weinig nieuws had
kunnen brengen.
"Wèl moet ik volledigheidshalve mede-
delen, dat de heer Brune op 26 augus-
tus 1910 werd geboren in Honseradeel.
Ja, daar woonden toen óók al mensen,
al hebben ze mü verteld, dat ze er on-
langs nog een zendeling hebben opge-
geten, maar dat laatste trek ik wel vol-

ledig in twijfel.

Deze nu binnenkort afscheid nemende
ambtenaar, (wat een hekel heeft hü aan
dat woord) deed zijn intrede in Zand-
voort op 1 november 1945. Ik steun dit

persoonlijke afscheidswoord op vele her-
imieringen die ik aan deze voortreffe'

lyke mens in de loop der Jaren heb be

of er zal nog menigmaal een beroep
op hem worden gedaan.
Maar ojficicel aulleti loe hem erg, héél
erg missen. Oaar staat echter direct te-

genover, dat een vian, die zó aan Zand-
voort verknocht is, niet geheel en al voor
onze gemeente verloren zal gaan. Dat
zou ook niet kunnen en dat zou hij zelf
ook niet willen.

Hij zal zich nu meer kunnen gaan toij-

den aan zijn pas ontdekt talent als

schilder en ook op oelerlei ander gebied
zullen wij nog !üei'.»07J hem horen.

K. Sr.

ZANDVOORT — Zaterdagmorgen ver-

spreidde zich in Zandvoort het gerucht

'dat in de Verlengde Haltcstraat ter

hoogte van de achterzijde van hotel

Fataer een Duits kindje was veronge-

lukt en bü onvoorzichtig oversteken

door een passerende auto was aange-
reden en gedood.
Het bleek allemaal nog al mee te val-

len. Om kwart over tienen stak n.1. een
zevenjarig voetgangertje uit Diissel-

dorf tussen twee geparkeerde auto's de
straat over, waarbij hij onder een pas-
serende auto terecht kwam. Het gevolg
was wonder boven wonder slechts een
diepe snijwond aan zijn Idn en een
gebroken pols. Hij werd naar het St.

Elisabetli Gasthuis in Haarlem ver-
voerd, doch mocht nog diezelfde dag
naar zijn vakantieadres in Zandvoort
terugkeren.

De heer Brune bij zijn pensionering

het rechte eind. Het heeft mij altijd ver-
toonderd, hoe iemand, geboren en op-
gegroeid in een laruLsireek, die iu vele

opzichten sterk van Zandvoort verschilt,

zich hier zo spoedig thuis kon gevoelen
en behept werd,— van de aanvang af —
met een steeds meer groeiende liefde

voor de plaats van zijn inwoning.

Streng Calrtnistisch opgegroeid, nam hij

ook in de Gereformeerde kerk van Zand-
voort een steeds grotere plaats in en is

daar nog altijd een der toonaangevende
figuren. Maar dat niet alleen, want op

Waard. Eï zullen maajc-vjej«ig »vensea„. ^W6...g?,lïled^fljitW.iklcelde-,'Jm..4eea., aald.^.

in onze gemeente" 'zijn, die - op', éeri 'zó "'zaam. voorkomende aktlviteii; en liefde

voortreffelijke staat van dienst kunnen "voor zijn 'arbeld^'üle^inen ;iiterst zelden

terugzien als de heer Brune.
Nadat hü bü verschillende afdelingen

zijn licht had opgestoken, werd ziJn

grote liefde toch de afdeling , 'Burger-
lyke stand' (thans Burgerzaken).

Friese stijfkop

Beminnelijk was hij wel, gemakkelijk

was hij niet. Een stoere, stugge Friese

stijfkop, die een willetje had, waaraan
niet veel te tomen viel. Wat hij in z'n

hoofd had, dat had hij niet ergens an-
ders maar bijna altijd had hij liet bij

aantreft. Nu haü W3 de ^tod vanzelf-

sprekend wel mee,' want als ambtenaar
van de burgerlijke stand '(wat hü nog
bluft) voltrok hü in de loop der rujen

talloze huwelüken. Uit de aard van zijn

werkkring kwam hü ten nauwste met
de Zandvoortse bevolking In aanraking
Hü raakte er vertrouwd mee en zU met
hem. De heer Brune werd als 't ware
hü velen een begrip en ook een vraag-
baak.

Nimmer deed men tevergeefs een be-

roep op hem. 'Ga maar naar de heer
Brune en het komt in orde* werd een
gevleugeld gezegde en hü maakte het

meestal nog waar ook!
Allerhande festiviteiten kwamen bü de
organisatie en uitwerking op zUn hoofd
neer. Er was enorm veel werk aan ver-

bonden, maar hü flikte het tóch maar.

Ik denk aan de Koninginnedagvieringen,
aan de herdenkingen van de gevalle-
nen, aan de bevrüdingsfeesten en niet
het minst aan zün inzet bü het Ge-
nootschap 'Oud Zandvoort', dat nog al-

tüd zün grote voorliefde heeft want de
stichting van een Zandvoortse Oudhelds-
kamer is een van zün grootste hobby's.

En vergeet ü vooral ook niet zün aan-
deel bü de Kontaktkommissie voor Cul-
turele belangen, waarvan hü de volüve-
rige sekretaris was.

Moeilijk te vervangen- -^ ^ •

De nu van ons scheidende ambtenaar,
(ik moet dit woord helaas weer gebrui-
ken) zal moeilük, zéér moeilijk te ver-
vangen zün, want hetgeen liü voor
Zandvoort betekend heeft, valt moeilük
in woorden uit te drukken.
Gelukkig bluft hü bü enkele onderdelen
van zün bükomende werkzaamheden nog
in ons midden en ik twUfel er niet aan

LANGS DE VLOEDLIJN

Geluk is minder een kwestie van gro-
te meevallers, die maar zelden voor-
komen, dan van kleine kansen die er
altüd zün. Albert Schweitzer

Geschenken-

bonnen

ZVoortse VVV
ZANDVOORT — Evenals vele andere
VVV-kantoren in Nederland zal nu ook
de VVV Zandvoort binnenkort starten

met de verkoop van de landelüke
WV-geschenkbon.

Plaatselüke ondernemers, die event. aan
de gesohenkbonnenactie willen deelne-

men, dienen zich vóór 31 augustus a.s.

te melden bü het VW-kantoor op het
Raadhuisplein.
Voorwaarde is, dat de ondernemer ook
donateur is van de VVV Zandvoort of

dit wordt. Degenen, die zich nu mel-
den zün geen entreegeld verschuldigd.
Inlichtingen zün nader te verkrügen bü
het VW-kantoor (tel. 2262).
Het tüdstlp waarop de verkoop van de
VVV-gesohenkbonnen een aanvang zal

nemen zal nader worden gepubliceerd.

Tweede, zomerconcert

NH Philharmoniscli orkest

TAXi 2600
GROTE EBOCHT 18

Das en nacht bereikbaar.

Marine-expositie in

'Het huis in de duinen'
ZANDVOORT — Gedurende de maand september zal in de expositie-

galerij van 'Het huis in de duinen' aan de Herman Heijermanswcg'
te Zandvoort een tentoonstelling worden gehouden onder de titel:

'De Koninklijlte Marine van toen in beeld'.

Naast vele foto's, .tekeningen en dergelijke, zullen de scheepsmodel-
len van H.M. 'De Ruyter', H.M. 'De Zeeleeuw' en H.M. '0.15' vele her-
inneringen oproepen bij menig marineman.
Veel aandacht wordt ook besteed aan de grote verdiensten van de
Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog.

Het belooft een bijzonder aantrekkelijke expositie te worden en heus
niet alleen voor oud-Marine-mensen.
Deze tentoonstelling is dagelijks gratis toegankelijk van 9 uur 's mor-
gens tot 9 uur 's avonds.

HAARLEM — Op vrijdag 29 augus-
tus a.s. geeft in het Concertgebouw
te Haarlem het NootdhoUands Phil-
harmonisch Orkest zijn tweede zo-
merconcert. Aanvang kwart over
acht. Het orkest wordt geleid door
zijn dirigent ANDRÈ VANDERNOOT.
Soliste is de bekende • Nederlandse
violiste VERA BETHS. '

Het programma wordt • geopend met
het Divertimento no 11 in D KV 251
van Mozart.
Hierna vertolkt Vera Betlis het 'Vi-

oolconcert van Brucli.
Na de pauze zal door het N.P.O. wor-
den uitgevoerd de Symfonie no 8 van
Ludwig van Beethoven.

Vera Belhs

Vera Beths werd te Haarlem gebo-
ren in een gezin van musici Zij be-
gon liaar vioolopleiding op vijfjarige
leeftijd onder leiding van haar va-
der Gijs Beths — o.a. de concert-
meester van de Nederlandse Opera.
ZVi bleef studeren bij haar vader tot
nr haar eindexamen M.M.S. en ver-
volgde hierna haar studie onder lei-

H.W.COSTER

Makelaar o.g. LJdNBM

ding van Herman Krebbers op het
conservatorium van de „Vereniging
Muzleklyceum".
Haar begaafdheid viel al vroeg op.

Op veertienjarige leeftijd won zü de
eerste prijs op het Internationaal
Muziek Festival in 'Wales.

Zi) maakte haar debuut met orkest
op achttienjarige leeftijd met het
Rotterdams Philharmonisch Orkest.
In 1969 won zij de eerste prijs van
het Oskar Back concours, die haar
in staat stelde haar studie te vol-

tooien bij Ivan Galamian in New
York. In 1970 behaalde zij de Prix
d'Excellence, bU welke gelegenheid
een journalist haar „kroonprinses
van Nederlandse violisten" noemde.
Zi.i werd uitgenodigd tot deelname
aan het Marlboro Festival in de Ver-
enigde Staten. Eerst door Isaac
Stern, het volgende jaar — 1971 —
door Rudolf Serkln zelf.

Vera Beths heeft vele malen gecon-
certeerd met alle Nederlandse orkes-
ten, o.a. het Concertgebouworkest.
Zü heeft recitals gegeven met haar
vaste begeleider Stanley Hoogland
in Nederland en o.a. in Londen.

Kraiileiiaulo tegen

boom

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

ZANDVOORT — Zaterdagmorgen om-
streeks 8 uur geraakte een krantenauto
op de Zandvoortselaan ter hoogte van
de Westerduinweg in Bentveld in een
slips en botste tegen een boom, die

daarop aflumpte. Een andere boom en
een verkeerspaal met bord werden
vernield, alsmede een deel van het
wegdek. Do auto werd aanzienlük be-
schadigd, doch persoonlük letsel deed
zich niet voor.

De heer P. Brune in vol ornaat, vlak

voor liet voltrekken van een huwelijk.

AVURF-PRAET'

WIILIAIM V. (1. WllUFF
As U 't mal vraegt dan is de kop van
't salzoen veurbai.

Kankerbestrijding

ZANDVOORT — Ten bate van het
Koningin 'Wilhelmina Fonds voor de
kankerbestrijding zal gedurende de
periode van 25 augustus t/m
29 augustus in Zandvoort met lijsten

en in Bentveld met enveloppen
langs de huizen worden gekoUek-
teerd.

Tevens zal een straatkoUekte wor-
den gehouden op zaterdag 30 augus-
tus.

Het bestuur van de afdeling Zand-
voort hoopt dat allen deze koUekte
naar vermogen zullen steunen. Met
medewerking van allen moet het
mogelijk zUn de geneeskunde steeds
de financiële middelen te verschaf-
fen, die nodig zün om met inzet van
alle krachten toe te werken naar de
grote dag, waarop het mogelük zal
zün de kanker te overwinnen.
Er is nog behoefte aan een aantal
kolektanten, zowel voor de straat-
als voor de huis-aan-huls kollekte.
Wie zich .daarvoor beschikbaar wU
stellen, wordt verzocht zich te wen-
den tot:

Mevrouw Klün, Kostverlorenstr. 96,

telefoon 2880;

de heer Ovaa, Treubstraat 8, tele-

foon 5171 en

Adoptiegroep Amnesty

International Zandvoort

Mevrouw 3ensc,
telefoon 2708.

WiUu;lmlnaweg 12,

ZANDVOORT — Zoals velen wellicht

bekend is, ongeveer ccn jaar geleden

ccn aantal mensen gestart met hei op-
richten van een Zandvoortse werkgroep
vüur Amnesty International. B(j ccn
terugblik op dit eerste jaar kan men
stellen, dal er geen reden is om onte-

vreden te lijn. Er zijn diverse aktics ge-

weest met meer of minder sukses. Door
te proberen meer duidclUkheid te vcr-

schaffcn omtrent de grondprincipes en
werkzaamheden van Amnesty Interna-

tional kreeg men een aantal nieuwe
leden, die een zeer persoonlUkc of finan-

ciële inzet leveren.

Een aantal mensen van de werkgroep
hectt besloten te starten als adoptie-

groep. Dit houdt in. dat een groep van
minimaal 9 personen 3 politieke gevan-
,': men gaat adopteren uit diverse landen,

weten: één uil een konununistiscii

nj, één uit een westers land en één uil

n zogenaamd derde wereld land. Hier-

i wordt weer bekinchtlgd dot Am-
•I

'' !!;, n ' '
'•«'

tt '. ' -• "

niet gebonden is aan een politielce

kleur.

De doelstellingen van de adoptiegroep
zün: InvrüheldstcUing van de gevange-
nen te bewerkstelligen, een betere me-
dische verzorging en een eerlüke rechts-

büstand te doen verkrügen en martelin-
gen te doen staken zo deze mochten
voorkomen. Verder kan het gebeuren dat
de famiUe van de betroffen gevangene
financiële steun behoeft omdat de ge-
vangene als kostwinnaar aan het gezin
onttrokken is.

Reden van gevangemieming is veelal het
uiten van een godsdienst, of het aktief

zün in een vakbond. Terwül dit toch
heel essentifcle zaken zün, waarin de
mens vrüheid behoeft. Een vrülieid die
de mens ook heeft vastgelegd in de Uni-
versele Verklaringen van de Rechten van
de Mens.
Deze verklaringen werden büna door
alle landen ondertekend, maar men
scli 'nt het nogal eens te vergeten!
Dt Zandvooitie adoptiegroep lieeft nu
" ^ ?i=te aantal mensen om te kun-

nen starten, maar om goed te kunnen
blüven draaien kan zü altüd nog men-
sen gebruiken,
Aan de groep is toegewezen een gevan-
gene uit Brazilië, Rusland en Spanje.
Zeker mensen met kennis van de Spaan-
se Portugese of Russische taal, die te-

vens achter onze doelstellingen staan,
zün welkom! Maar ook voor het overige
werk van de wei"kgroep kan men inci-

denteel nog hulp gebruiken.
Verder behoeft de adoptiegroep dringend
geldelijke steun, wil zü het begonnen
werk waar kunnen maken.
Wie draagt er een steentje bü door zich
op te geven als donateur of door een
eenmalige gift te doen toekomen? ? ?

U kunt storten op postglro 9711 van de
Alg. Bank Ned. op rek. nr. 5657104Ö1

t.n.v. Amnesty International Zandvoort.
Als uw büdrage specifiek voor de adop-
tiegroep bestemd is, wilt u dit dan
apart vermelden.

Infonnatie verstrekt gaanie Jenny Ha-
vers, Gasthuishofje 27, Zandvoort.

Zandvoorts echtpaar

4e bij danswedstrijd
'^MWMimMEÈIF'i^

Ilct echtpaar John en Ccmma de Boer in aktie tüdcns het verplichte nummer
Tango.

ZANDVOORT — Op vrijdag 8 augustus j.1. behaalde het bekende danspaar John
en Gemma de Boer, dat reeds vele jaren in Zandvoort een dans- en balletschool

exploiteert, het kampioenschap van Nederland 1975 prof-dansen, gehouden in het

Kurhaus te Schevcningen.
Zü eindigden als vierde-prüswimiaars voor de Europese danskampioenschappen,

voorwaar een prachtig sukses. Het charmante gebeuren werd door de Tros-tele-

visie uitgezonden. Winnaars van het toernooi werd het Engelse danspaar Richard

Gleave, momenteel wereldkampioen.

Als büzondcrheid kan nog worden gemeld, dat de exploitant van het verenigings-

gebouw 'De Krocht', de heer F. Vleesliouwers a.s. zaterdagavond in dit gebouw

een openbare dansavond organiseert, (zonder baat) waarvoor een duo uit -Haarlem

werd aangetrokken.
Tüdens deze dansavond zal het echtpaar John en Gemma do Boer enkele malen

verschillende dansen demonstreren.

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TELEFOON 69 50 — ZANDVOORT

BOETIEK llui
zoekt:

vlotte verkoopster
liefst met ervaring, voor halve dagen.

van dinsdag t/m vrijdag 1-6 uur, zaterdag van 10-5 uur.

Tevens zoeken wü

:

COUpeUSe voor thmswerk.

Aanmelden: Binnenweg 132 — Heemstede — Telefoon 280848.

rr

ti>

„RISTORANTE ITALIANO PIZZERIA"

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOUWES PASSAGE 2-4— TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna - Spaghetti - Conncloni Uw gastheren zün:
Div. sorteringen pizza's Mario Martlno - Enzo Santoro.

ff

Bezoekt u ook eens Visspecialitcitenrestaurant

DE MEERPAAL ff

Haltestraat 61, telefoon 2172. Maitre de Cuisine B. L. Roosen.
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lebfunos
een paardasen vakantie?

raarer dan eens uil

met Rederij Feenstra!
Een bootreis betekent altijd gemetenvan het eerste ogenblik totde laatste

jminuut. Genieten daarwaarnog werkelijk rust en natuurschoon is: op 'twater.

Een bootreismet Rederij Feenstra betekentdag en nachtverwend te worden
dooreenvan neerlands befaamdste reders. Er isnog keuzeuit tot-en-metverzorgde
reizen op gezellig ingerichte schepen.

Reizen in vele richtingen ... op Europa's mooiste rivieren ... meteen alomge-
waardeerde Nederlandse keuken.'

6dagen Vraagtekentochten

doorNederlandvanaff229,'
.6dagen Rijn naarRüdesheim

mnaff225r
9 dagenRijn naarRüdesheim

yanaff384,-
13 dagen Rijn naar^

Bazel vanaf

6dagen
^Rijn-Moezelnaar

X!ochemvanqff227,-
^10 dagen Rijn-Moezel

'naarZeilvanaff395,-
. 13 dagen Rijn-Moezelnaar
Trier-Grevenmacher

vanaff549,'

]13 dagen Rijn-Main
naarMiltenberg

vanaff573,-

10 dagen Rijn-Neckar
naarHeidelbergvanaff388,-
13 dagenRijn-NeckarnaarEberbach

vanaff505,-

Met RederijFeenstra

thuis op het

water

Bel eens op enkom aan boord.
Er zijnnog diverse reizenvan
6 tot 13 dagen vrij. Wij gevenu
graag alle inlichtingen. Ons
tëlefoomiummer is 085 - 452805

c^te Rederij Feenstra

^I* Runkade40, Arnhem

KONTAKTLENZEN

Ook voor Ü hééft Kontiktlahs-

instltuut Loomiij patsend»
lenzen In vödrraed zowel de
conventionele'-, harde" «Is de
comfortabele': zachte' lenzen.

Vraag grailsViiillchilngen én
folder of maalc dfrektru'W.af-

•praak'. .ötatlt vproefperlode.'

Haltei'tr'aat -5, Zandvbort;-

. -: i0250^217<:: :-> ;

DIENST VAN PUBLIEKE WERKEN

GEMEENTE ZANDVOORT

GROF HUISVUIL
Grof huisvuil wordt gratis opgehaald:

voor de MAANDAGWIJK: op de Ic en 3e woensdag van de maand
\oor de DINSDAGWIJK: op de 2e en 4e uoensdag van de maand
Het grof huisvuil kan op deze woensdagen voor 7 30 uur v m , zonder
voorafgaande kennisgeving, op de rand van het trottoir worden aan-
geboden Grof huisvuil wordt uitsluitend ingezameld onder de eerder
gepubliceerde vooiwaarden (inhchtingen telefoon 4841, toestel 143).

De adjunct-directeur,

ing N. Wertheim.

EELTiNK'S

SOUVENIERSHUIS
Elg mevr E v Zandvoort-

Eeltink

Speclffocd - Wenskaarten
Strandartikclcn - Slabo-

banrn.
Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel 26'iS

G. KOL
Scliuitengat riat 7 lel 3212

ALLD VERZCKCKlNGbN
Auto - Brand - Leven

Naast onze gerenommeerde
woonritrines worden ook

eiken bockkasten voor u op

maat gcmaikt biJ Uctc-
ringrs «andvltrincs.

Jan van Vuurcnstraat 2,

Nunspeet.
Het boo;rtepunt van uw
bruiloft is een gedicht van
FIGARO. onvergeteUik als

utv trouwdatum
.lan van Vuurcnstraat Z,

Nunspeet.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
Concertgebouw Haarlem — vrijdag 27 juni 1975 — 20 15 uur

Tweede xomerconcert
dirigent ANDRÉ VANDERNOOT
soliste VERA BETHS viool
programma Mozart — Divertimento no 11 KV 251 / Bruch— Vioolconcert / Beethoven — Symfonie no

8

programma

entiee f 4 50 (a i ) cjp geldig

k r ve koop en plaotsbespreken ann de kassa van het Concertgebouw
Li.nge Beqijnestraat 13 van 10 15 uur telefonlEch 32 0994 van 12 15 uur

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.Ai

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie
Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — Tel. 31 37 53 - 31 04 57

ZandvQort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE UNTBIEUEN.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Frangaise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Restaurant La Reine - Pêtisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

a
ff
xjrj

Haarlemse Muziekschool
Wilhelminastraat 49 - Haarlem.

Telefoon (023)-319348.

Direlcteur: J.-Michael Nuyten.

AANMELDING GEOPEND VOOR HET
NIEUWE KURSUSJAAR
— i<ursus Algemeen Muzilcale Vorming voor kinderen van

de Ie Iclas basisschool— lessen op alle instrumenten en solozang— instrumentale groepslessen voor eerstbeginnenden— speciale kursussen voor theorie/solfège, muziekbegrip,
samenspel, opleiding leden harmonie/fanfare-orkesten
en brassbands, jazz- en lichte muziek.

Prospektus wordt op aanvraag toegezonden.
Spreekuur direkteur volgens afspraak (023-319348).

DANSEN IS PLEZIER VOOR 2

INSCHRIJVING NIEUWE DANSLESSEN

DANS-ENBILLETCENTRUM

JOHN DE BOER
Zandvoort, Dorpsplein 2 {let op adreswijziging), tel. 2164.

Velsen-IJmuidfen: Velserduinpiein 3, tel. 02250-15064.

COMPLEET PROGRAM

MODERN
Standaard dansen
Latijns-Amerifcaanse dansen
Mode-dansen
Clubs voor elke leeftijd

BALLET
Modern

Klassiek

Jazz

voor kindoron

•n

volwassenen

Inschrijving dagelijks van 19.30-21.00 uur (behalve zondags)
Prospektus wordt op aanvraag toegezonden.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.
Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

SNIJWORST
150 gram 1,34 NU .

SCHOUDERHAM
150 gram ....

1.19

1.74

HEMA
Avondverkoop t/m 23 augustus en
zondagopening t/m 31 augustus.

Sclioenboetielc Harms
heeft een prachtige sortering

Vaicantie- schoenen

{(iompen en sandalen

GULDENS GOEDKOPER
Diaconiestraat 5a (zijstraat Haltestraat), Zandvoort

SPECIALE AANBIEDINGEN— SPECIALE PRIJZEN.

DIRK VAN DEN BROEK
in de afdeling slagerij van
Burg. Engelbertstraat 21, Zandvoort,
is plaats voor een

VERKOOPSTER
Minimum leeftijd 17 jaar.

Tevens hebben wij plaats voor een

PART-TIIVIE HULP
voor enkele dagen per week.

>

V^ilt u uitvoerige inlichtingen, maak dan een telefonische

afspraak met de bedrijfsleider van de slagerij, de heer B.

van Mourik, telefoon 02507-7520

t:\Afee\A/iel voordeel

DAMES- EN HERENRIJWIELEN

compleet met lamp, dynamo, slot en
jasbeschermer, tijdelijk slechts . ƒ 225,

Een hele nieuwe Peugeot bromfiets

al vanaf f 780,

haltestraat 18 telefoon 4499 zandvoort

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02507-7166.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

t*g»n zoer voordelige advertentietarieven, ook
voer kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

TOT 31 AUGUSTUS BIJ ALLE 350 SIMCA-CHRYSLER DEALERS!

ilNGEICENDEHOORDELEN
SIMCA-CHRYSLER

<§> Hogeinrullprijzen!

® Extra accessoires!

(§) Alle aandacht voor uw
wensen!

Uw proefrit

siMDA wordt profijtrit!



MAGERE MEIK hele LITER SS

KOfEIEMELK SbUkjesvoor SS

.^,?5r!

^eeo
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SIASAUS halve IITER

JUSd'ORANGE'Llf^R'p'ST'

rlLullAnUS OVAAL BLIK

AZIJN FLES

DELMONTE tomaten puree

ASPERGES BUK

MAKREEL In olie zalm buk

BUiNnDNING pot4so gram

SS

SS

7S

SS

7S

1.3S

SS

1.S8

RGZIJNEN 2BG0RAM SS

GEBRGKEN RIJST heel KILS SS

LIGA KOEKEN pak SS

CALIFORNIA SOEPEN
kippe/

groente/

tomaten ZAKJE 3S

TONIJN BLIK SS

DROIVENSAP DE BESTE, SS

MINrMARS BAAL 225 gram liOO

VISSTICKS 10StS.2%'GRAM SS

KABELJAUW pak 400 gram 1.SS

KAAS DOMINO'S pak 1.5S

HAAK IN' ^^EN TE FORCEREN
HELP M!!,D|^"'S ^^^"^y- ..^5^^i?£^iSfisSKAAN^i^O-VVsETALENOAN

'S „.forceerde pr'ize" «°°l;
^'"^

tt:r:or;^eta:.baar worden

en b\i|«e"'

.ri^°P&Va'nTet--7 '

—

J

~_1 "nsutnent

Berichten over suiker prijsverhoging

van liefst 22 et verder opschroeven

van de minimumpriis voor melk

en brood, vermindering van vetgehalte

van roomboter inplaats van lagere

priizen om het overschot te ruimen

EN DAT TERWIJL FABRIKANTEN
EN IMPORTEURS TOT OVER HUN
NEK IN DE VOORRADEN ZITTEN

EN DE WERELDMARKT PRIJZEN

VEELAL DAALDEN'

S5^T/S\/0L

GEEN LOKKERTJES!

HÜISVUILZAKKEN 2B stuks 2.2S

O.B.TAMPONS speciaal 1.SS

SERENA BANDAGES 20 sTs 1.4S

BIOTEX groen KOffER 7.S5

BIBnX blauw KOFFER 7.S5

PALMOLIVE SHAMPOO 1.7S

ALOMINIUM FOLIE as METER 2.SS

ROSECLOSETPAPIER 4roiienSS

PANTY r DE BEKENDE PANTY'S S9

STUKS Dy

VULIN!
ELDERS: ELKE DAG-PRIJZEN!

EIERSESCHUIT rol

GEPELBE TOMATEN BUK

ueCEL kuipje2üDgram

KARNEMELK hele LITER

WASA KNACKEBRÖB

SLA OLIE FLES

NIBBIT COCKTAIL baal

CDMPLETA pot200gram

FROITCOCKTAIL uterblik

CINZANO VERMOOTH
ROOD of

WIT

1
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Op S september a.s. zijn onze geliefde ouders
en grootouders

PIET en BETS SCHAAP
40 jaar getrouwd.

Zuid-Afrika:

Betsy, Hugh, Fieter en Edmund

Australië

:

Henny, Rusty en Scott

34 Dolpliin Square
7130 Sommerset West Cape
South Africa.

Op 18 augustus overleed onze lieve moeder

Elisabelh van Brussel

op de leeftijd van 70 jaar.

C. J. Sporre
C. E. Sporre-Hendriks

Zandvoort, 21 augustus 1975.

..Het Huis in de Duinen".

Correspondentieadres:
A. J. v. d. Moolenstraat 25.

De teraardebestelling' lieeft inmiddels plaats-
gehad.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

FA.L.BALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGmmCBTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
moQsterboekea.

Leveren en legden van alle bekende merken

BREEDTAPUT. o.a. Hateraa, Oesso, K.V.T.,
rioeKtapqt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-

ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —
BIEZEN MATTEN.

Linoleoms Krommenie— Vlltzeil «^
Balatred — Tapiflez — Hengafelt tegels.

Alles voor uw woning !

Luxaflex jalonzieën — Balastores,

BALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3759-4015

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bnreaa

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoeIi: KamerUngb Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedipl. install. - Erk. A.CJC. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

AUG. V. d. MIJE
Marisstraat ISa, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OUEHAARDEN, GASFORNXnZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN.
WASTAFELS enz.

BTNA, FABER, BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. 5068. 3612, 2518.

Iedere leeftijd heeft zijn charme . .

.

maar buit die charme dan ook uit t

Ans Gelsins^ ^^A^^^'o^smo Kuurbehandellr

^

Estheticiënne

Kuurbehandellngen
Panniculosebehandeling
Manicuren — Pedicuren

Burg. van Fenemaplein 22-1, Zandvoort.

Telefoon 02507-6481.

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

J. L M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voer al uw

nieuwbouw, varbouw en ondorhouds*

werkon.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

HEMA
GEVRAAGD

WOONRUIMTE
per 1 september voor een van onze

werknemers.

Aanb. tel. 2820, vragen naar Dhr. Franke.

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

Bernina naaimachines

Het Zwitserse wereldwonder
koopt u natuurlijk bij:

Jan Geylvoet Jr.

Doelstraat 35, Haarlem, tel. 025-311712.

„BLACK EN DECKER"
heeft voor elke beurs een

BOORMACHINE
vanaf/ 59,00— / 249,00

J. H. VERMEIJ B.V.

v/h Kort's IJzerhandel
Haltestraat 1, Zandvoort, telefoon 5204.

Voor het seizoen '75/"56 is er bij de

basketballvereniging

„THELIONS"
noff plaats voor

4 iongenswelpen ( 7 jr. t/m 10 jr.)

2 jongenswelpen (10 jr. t/m 12 jr.)

5 jongensadspiranten (13 jr, t/m 15 jr.)

3 meisjesjunioren (15 jr. t/m 18 jr.)

Inlichtingen of aanmeldingen ('s avonds na
19.00 uur) l)i,i dhr. P. BluDs, Brederodestraat 65,

Zandvoort (tel. 3977).

SPOELDERS KAPPERSHUIS
Haltestraat 14, telefoon 2462.

Wegens vakantie Is de Herensalon

van 8 t.ni. 29 september gesloten.

De Dantessalon blijft geopend.

Denkt u in deze diruicke tijd nog wel

even aan

UW vakantie in

september of oktober

of b.v. een overwinferingsreis in de

zon.

Vraagt eens inlichtingen bij

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

GLAS
Leveranties van

vensterglas tot

gefigureerd glas in

kleuren.

Glasslijpwerk.

Glasplaatsing.

Isolerende

beglazing.

Gratis adviseren

op het gebied van

glas.

Keur Verf
FA. KEUR EN ZN.,

Paradijsweg 2. Tel. 02507-5602-2979

GA ER EENS UIT

Gezellige dansavond in

„DE KROCHT"
op zaterdag 23 aug.a.s.

met levende muziek.
Entree ƒ 2,50.

Met dansdemonstratie van

JohnenGemmadeBoer
danskampioenen van Nederland Profs.

4e prijswinnaars Europese Dans-
kampioenschappen.

ÏL S^
VAN LENT

UrCL-UCHLCIf

OCCASIONS
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Overgang naar voortgezet onderwijs vloeiender

Continue begeleiding bij alle

scholen inZuid-Kennemerland
KENNEMERLAND — Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt

een belangrijke stap gezet op weg naar verbetering van de toelating

tot het voortgezet onderwijs. Dat zal gebeuren via een. systeem van
'continue begeleiding' voor de leerlingen van de vijfde klas van de

lagere school af tot en met de brugklas van het voortgezet onderwijs.

Uniek is dat de nieuwe regeling onverzuild kon worden ingevoerd:

alle openbare en bijzondere scholen van zowel het lager als het voort-

gezet onderwijs nemen er aan deel in de regio Zuid-Kennemerland,
die wordt gevormd door de gemeenten Haarlem, Haarlemmerliede,
Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Bennebroek.

het ene jaar een toevloed krügen van
leerlingen en het volgend jaar nauwe-
lijks aanmeldingen.

Schoolkeuze

Het is voor het eerst in Nederland dat
dit systeem op een dergeiyke schaal
wordt toegepast.

'Ik vind het heerlijk dat ik dit als nieuwe
wethouder van onderwüs mede tot stand
heb kunnen brengen', zo zei Haarlems
wethouder P. W. Voskuilen tijdens een
perskonterentie, waarop deskundigen toe-

lichtten hoe de begeleiding gaat funktio-
'neren. De wethouder vertelde ook dat
het ministerie van onderwijs waardering
heeft getoond voor het initiatief en ver-
zocht heeft r^'gelmatig op de hoogte te

worden gehouden van de resultaten.

Verantwoordelijk
De belangrijkste gedachte achter het
nieuwe systeem is dat de ouders de eerste

verantwoordelijken zijn, en dus ook de
grootste verantwoordelijkheid moeten
dragen, voor de keuze van de school voor
hun kinderen na het lager onderwijs.

Zo'n keuze kan echter alleen worden ge-
maakt als de oudere over voldoende in-

formatie beschikken. Niet alleen over de
schoolprestaties maar ook over de per-

soonlijkheid van hun kind. Om dat te

kunnen bereiken is een systeem ontwik-
keld dat gericht is op een veel sterker

kontakt tussen school en huis dan tot

nu toe gebruikelijk en dan vooral gedu-
rende de twee laatste jaren van de la-

gere school.

Daarbij is overwogen dat het bü voldoen-
de weder'zijdse informatie mogelijk moet
zijn aan het eind van de lagere school
tot een verantwoorde keuze te komen
voor een school voor voortgezet onder-
wijs. Door de ouders — in overleg met
het hoofd van de lagere school. In het
nieuwe systeem is dus geen sprake meer
van een van buitenaf opgelegd selektie-

middel — toets of toelatingsexamen —

,

waarvan de waarde misschien wel twij-
felachtig was. •

CITO-toets
De CITO-toets kwam in 1968 de scholen

WEEKENDDIENSTEN
weekend 23-24 augustus

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. B. Bouman, Koninginneweg 34a,
telefoon 5600,

verdere Inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt vla de
telefoonnummers van de hulsartsen:
Anderson telefoon 2058,

Drenth telefoon 3355,
Flleringa telefoon 2181 en
Zwerver telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. Th. de Roode-van
der Horst, Noorderstraat 30, Zandvoort,
tel. 6358

Apotheek: van vrijdagavond 22 augustus
17.30 uur tot vrijdagavond 29 augustus
17.30 uur; de Zeestraat apotheek. N. van
Berkel, Zeestraat 71, tel. 3073

Verloskundige: mevr. C. Struijk-Reus,

Statenbolwerk 10. Haarlem, tel. 023-

320434, b.g.g. 313233

Hulpdienst: telefoon 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsend lenst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon 3737,

ook bulten kantooruren

Politie: telefoon 3043

Brandweer: telefoon 2000

/^BURGERLIJKE,
STAND

Geboren 'buiten de gemeente:
Nathalie, dv Pieter Frederik Roskam en
Anne Marie Joséphine Pottier: Tanja, dv
Jan HRmpcnius en Allee WiUemine van
den Broek; Kim, dv Hendrik Andrles
Maria van der Mije en Anke van Sluis-

dam; Mlchelle, dv Rudolf Bijster en Eli-

sabeth Alida Anna van Wagenlngen;
Daniëlle, dv Cornelis Blom en Adriana
Catharina Koper.

Ondertrouwd:
Robcrt Josephus Franciscus Vrees en
Henriëtte Wllhelmina van Dam; Wilhel-
mus Jozef Maria van der Lee en Janny
Willemina Johanna Martha van der
Heijden.

Gehuwd:
Frederik Dirk Halderman en Sylvia
Kroone; Richard Johannes BlommestUn
en Alida Johanna van Staveren.

Overleden:
Leentje Knobbe, oud 'J8 Jaar, gehuwd
met Cornelis Linders.

Overleden buiten de gemeente:
Arie Koper, oud 81 jaar, gehuwd ge-
weest met Alltje Terol; Leendert Terol,

oud 88 jaar, gehuwd geweest met Si-

mona de Wld; Christiaan Fredrlk van
Nifterik, oud 81 jaar.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

Vrijdag 22 augustus 3.36—16.00 uur
Zaterdag 23 augustus 4.09—16,32 uur
Zondag 24 augustus 4,40—17.02 uur
Maandag 25 augustus 5.10—17.31 uur
Dinsdag 26 augustus 5.41—18.01 uur
Woensdag 27 augustus 6.03—18.33 uur
Donderdag 28 augustus 6.49— .9.10 uur
Vrijdag 29 augustus 7.29—19.53 uur
Springtij: 24 augustus
Doodtij: 1 september
Voor liet berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.

bimien, bU de invoering van de Mam-
moetwet. De aanvankelijke tevredenheid
ging echter steeds meer plaats maken
voor kritiek. De CITO-toets Is in feite

ook nooit opgezet als selektieiniddel maar
alleen als middel om te peilen: hoe is

de stand van zaken nu.

Als groot nadeel van de toets werd ge-

voeld dat deze vrijwel uitsluitend gericht

is op het meten van Intellektucle be-

gaofdhedcn; technische en kreaticTc ta-

lenten kwamen er niet door boven water.

Evenmin vermocht de toets een inzicht
ie geven in de karaktcrstiniktuur van het
kind, tenvijl het van groot belang is te

weten of een kind bijvoorbeeld eerzuch-
tig is of lui, een groot zelfvertrouwen
heeft of juist last heeft van faalangst,

waardoor het iedere keer weer met
zweet in de banden aan een proefwerk
begint.

Cahier
Deze gegevens, waar tot nu toe geen re-
kening mee kon worden gehouden, ko-
men nu ook in de weegschaal. Ze wor-
den genoteerd in het begeleidingscahier
dat voor iedere leerling wordt aangelegd.
Het zal imiform zijn voor alle scholen in

de regio. In dit cahier worden ook de
resultaten aangetekend van de proeven,
die in de vijfde klas di-ie maal per jaar
en in de zesde tweemaal per jaar wor-
den afgenomen.
Groot voordeel van deze spreiding van
de toetsen: de hele school wordt niet
meer ontregeld door die ene allesbeslis-

sende toets; elke school kan rustig vol-

gens het eigen systeem de stof over
twee jaren uitsmeren; de kinderen krij-

gen een proef over een stuk kennis di-

rekt nadat ze het hebben opgedaan.
In het verleden bleken veel kinderen de
spanning van dé toets nauwelijks te kun-
nen verdragen: een groot aantal was
dan ook ziek. De toetsen liggen nu nog
niet pasklaar. Er is wel al veel in voor-
raad maar ze zullen verder worden ont-
wikkeld door het onderwijs zelf. Tech-,
nisch vereist dat nogal wat en er zal nog
veel door het onderwijs moeten .worden
geïnvesteerd. Ongetwijfeld, zo zeggen de
deskundigen, zullen er nog enkele jaren
nodig zijn voor .we kunnen zeggen: dit is

't. Het ligt in de bedoeling dat het Bu-
reau Gemeenschappelijke Proefwerken
van de Regionale School Advies Dienst
met deze proeven en ander materiaal een
toetsenbank aanlegt, waarvan het on-
derwijs naar behoefte gebruik kan ma-
ken.

Normermg
Een moeilijk punt blijft uiteraard de
normering; deze staat op het ogenblik
nog niet vast. Het streven is er op ge-
richt uiteindelijk te bereiken dat een 7
op de ene school ook een 7 is op de ande-
re school. Wat met dit systeem vervalt is

de toch wel onbillijke 'percentielscore':

de CITO-toets gaf namelijk geen abso-
lute waardering maar één die in verhou-
ding stond tot de prestaties van alle an-
dere leerlingen in de regio, waarbij het
dit jaar ging om 4385 lagereschool-ver-
laters. Konsekwentie van het nieuwe
systeem: er kunnen uitzonderlijk goede
en slechte jaren komen. Een school kan

Eén aspekt is voor ouders zeer belangrijk
om te weten: de schoolkeuze in de hele
regio biyft vrij. Samenwerking tussen
een school voor voortgezet onderwijs eu
een groep basisscholen wil dus niet zeg-
gen dat de ouders geen school meer mo-
gen kiezen die in een ander deel van de
regio ligt. De experimenteel opgezette
samenwerking tussen de Spaarne Scho-
lengemeenschap en een groep lagere

scholen heeft op dat punt dit jaar nogal
wat ongerustheid en ook veel kritiek

ontmoet bij ouders, die zich daardoor de
kans ontnomen zagen hun kind naar de
Spaarne Scholengemeenschap te laten
gaan. Deze beperking vond echter niet

zozeer haar oorzaak in het systeem van

continue begeleiding als wel in het feit

dat deze school zich door een te, grote

toevloed van leerlinge", genoodzaakt zag
het aantal brugklassen aan een limiet te

binden.

Toelating
Wat de toelating tot havo, atheneum en
gymnasium betreft: daarvoor gelden
wettelijke regels. Met instemming van
het ministerie is nu voor de hele regio

Kennemerland afgesproken dat in ieder

geval het komend jaar het kind wordt
toegelaten als de ouders en het hoofd
het met elkaar eens zün over de keuze
van de school voor voortgezet onderwijs..

De volgende jaren zal worden bekeken
of het uiteindelijke doel van de continue
begeleiding haalbaar is: dat tenslotte de
keuze van de ouders altijd de doorslag

zal geven.

Voor het nog veel voorkomende ver-

schijnsel dat ouders te hoog willen grij-

pen is men niet zo bang. De filosofie is

ongeveer: veel weten is veel begrijpen.

Als er opcu en voortdurend overleg is

tussen school, ouders en kind zullen ou-

ders, zo is de veronderstelling, nuchter-

der reageren. Doordat ook andere kwa-
liteiten dan uitsluitend de intellektucle

in de beoordeling worden betrokken
hoeft een keuze voor het lager beroeps-

onderwijs bijvoorbeeld niet alleen maar
een negatieve keuze te zün, zoals nu nog
vaak het geval is. 'Dan maar de LTS',

is een verzuchting die veel ouders nog
altUd slaken als hun zoon riet voldoende

ogen gooide voor de mavo — terwijl een

jongen met een technische knobbel daar

ongetwijfeld beter af is. Door het nieuwe
systeem zal de differentiatie in het la-

ger .beroepsonderwijs ook beter tot zü"

Zeewater

en rode wijn
ZANDVOORT — Vrijdagavond om-
streeks half zeven werd aan de vloed-

lijn op het noorderstrand ter hoogte

van strandpaviljoen „Sandy Hill" een

17-jarige drenkeling aangetroffen, die

hevige ademnood had.

Na het toedienen van zuurstof kwam
hü weer enigszins bij zijn positieven.

Per landrover werd hij naar boven ge-

bracht, door de ambulance overgeno-

men en vervoerd naar de Mariastich-

ting in Haarlem. De jongen, afkomstig

uit Krefeld was met een vriend gaan
zwemmen nadat men tevoren een fles'

rode wyn had leeggedrouken.

Na een behandeling In het ziekenhuis

kon hij nog diezelfde avond naar zijn

Zandvoortse adres terugkeren.

recht komen. Een kommissie uit het
LBO gaat bü het ontwikkelen van de
proeven namclUk tevens de voorlichting
over het LBO en de rol van het LBO on-
derzoeken en uitwerken.

Als ouders en schoolhoofd het eens zijn

zal er komend jaar dus geen enkel pro-
bleem ziJn. Iets anders ligt 't als er ver-
schil van mening is. Voor 1976 in ieder

geval kunnen de ouders hun kind dan
aanmelden bU de school van hun keuze.

Daarna beslist deze school, al of niet na
afname van een centrale objektieve toet-

sing, over toelating. Voor de volgende
jaren wordt dit" punt opnieuw in dlskus-

sie gebracht, met de mogelijkheid dat

dan de keuze van de ouders de doorslag

geeft. BU verschil van mening biJ de
overgang van brugklas naar tweede klas

voortgezet onderwijs geeft de leraren-

vergadering, in en na overleg van de ou-
ders, een bindend advies.

Overigens zal in een later stadium de

leerstof van de brugklas evenals in de

vijfde en zesde klas van de lagere school

wolden ingedeeld in blokken, waarover
dan proeven worden afgenomen. Tijdens

het brugjaar zal het voortgezet onderwijs

alle van belang zijnde gegevens over de
leerling doorgeven aan liet basisonder-

wijs en elk geval waarin advies en
schoolresultaten niet met elkaar in over-

eenstemming ziJn doorspreken. In het

belang van de Icerliing én uiteraard om
te kontroleren of het nieuwe systeem ook
inderdaad aan de verwachtingen voldoet.

Hoog gespannen
Voorlopig zijn de verwachtingen hoog
gespannen, al is het allemaal nog niet

Beleid
In de regio Znld Kennemerland
treedt op de Kommissie Toelating-

Bevoegd Gezag. Deze kommissie be-

staat uit vertegenwoordigers van de
besturen (bevoegde gczagcn, zoals dat

met een wonderlijk woora heet) van
alle zuilen van onder^vüs en kan ge-

acht worden zowel het lager als het
voortgezet ondcrwüs te vertegenwoor-
digen. Het is een overkoepelende
kommissie van twaalf leden, die het
toelatingsbeleid voor het voortgezet

ondcrwüs vaststelt.

In de regio is ook werkzaam een
Kontaktgroep Aansluiting Basison-

derwüs-Voortgezet Onderwüs, kort-

weg BOVO-groep genaamd, samenge-
steld uit vertegenwoordigers van alle

zuilen en alle. typen ondcrwüs. Deze
groep houdi 'zlih behalve met het
toelatingsbeleid vooral bezig met hel
probleem van de aansluiting tussen

lager en voortgezet ondcrwüs. Door
toedoen van de BOVO-groep zün 'er

voor de hele regio geldende mini-
mumafspri.ken gemaakt voor de vak-
ken Nederlands, rekenen en aar-
drijkskunde. Daarin wordt aangege-
ven welke stof op de lagere school

minimaal behandeld moet zyn.

Om regionale ondcrwysproblemen te

bespreken ontmoeten alle schoollei-

ders van het voortgezet onderwüs in

de regio elkaar enkele malen per

jaar in de Kcnnemcr Kring van
Schoolleider.s. Aan deze Kring vraagt
de Kommissie Toelating-Bevoegd Ge-
zag als regel advies over de toela-

tingsprocedure. Uit deze Kennemer'
Kring is een zogenaamde procedure-
kommissie voortgekomen, die inmid-
dels is aangevuld met een aantal ver-

tegenwoordigers uit het lager onder-
wüs. De kommissie werkt het systeem
van continue begeleiding uil in zün
tcclmi.sihe details.

Nieuwe nachtclub

ZANDVOORT — Frcd van Rliee, eige-

naar van bar-bodega 'Noord' aan de
Celsiusstraat No. 19G is een doelbewuste
doordouwer. Gedurende liet hoogseizoen
raakte hij, doordat hij enkele malen sijn

sluitingstijd overschreed, zijn 7tacltt-

vergunning kwijt, hetgeen voor hem
een enorme klap betekende, want hij

moest in die weken om 12 uur sluiten.

Hij 7oas er aanvankelijk' zó dnor gede-

primeerd, dal k<j zijn hele zaak aav de
katit wilde doen, maar zijn onuilblus-

bare energie en de raad van goede
vrienden hcbbeji 'lerre ertoe betuogcn,

tóch door ie gaan. Zij helpen hem, om
hel in'erieur loat Ie veranderen en men
bcslooi (f;ia ;i-?''?tV, o';' t;o)! ric zaak een
nac'ilc^'ib t- viak'-ii, t'ie op vrijdag 22

nvyiui, wuuncer hij wrer tol 3 uur

Frcd van Hhcc temidden van zijn naaste
mcdewe, kcrs(stcrs).

open mag zijn, ojjicieel zal worden ge-

opend.

Om half negen gaan de deuren open
voor deze oijiciëlc heropening, waarvoor
men een enorme stunt hec/t uitgedacht,

''if ro'irlopig nog een verrassing moet
h"ivn.

volmaakt. Al degenen die zich hebben
ingespannen bij de voorbereiding zijn er

van overtuigd dat een zekere voorzich-
tigheid geboden is. Iltt ondcrwüs moet
ook de tUd en de mogelükheid hebben
om de praktük en de resultaten van dit

systeem rustig te bekükcn. Hoofdzaak is

echter — en dat wordt als een grote stap

vooruit beschouwd — dat de ouders nu
in staat worden gesteld een verantwoor-

de keus te doen. Beter dan voorheen,

toen zU het vaak moesten stellen met
weinig informatie en bovendien afhan-
kelük waren van een selektiemiddcl van
buitenaf, In onderwüskringen wordt de

nieuwe regeling daarom als een grote

verbetering gezien.

Zandvoortse
gemeente-

raad weer

bijeen
ZANDVOORT — De Zandvoortse
gemeenteraad komt dinsdagavond
26 augustus om acht uur weer voor
de eerste maal bijeen sinds het zo-

merreces. De agenda voor deze
avond ziet er als volgt uit:

1. Notulen van de vergadering van
23 juni en 1 juli 1975.

2. Ingekomen stukken.
in handen te stellen van burge-
meester en wethouders om pre-
advies:
Brief d.d. 22 juli 1975 van Gede-
puteerde Staten van Noord-Hol-
land over het concept-ontwerp
van Wet Reorganisatie binnen-
lands bestuur.

3. Benoemingen enz.:

a. Ambtenaren van de burger-
lijke stand.

b. Benoeming lid algemeen be-
stuur Sticlating Gemeen-
schapshuls Zandvoort.

4. Begrotingswijzigingen:
42e wijziging gem. begroting '75

46e wijziging gem. begroting '75

5. Onderwijsaangelegenlieden.
a. Voorlopige vaststelling be-

dragen ingevolge art. 55ter
der lager-onderwijswet 1920
over 1974.

b. Voorlopige vaststelling uitga-
ven openbaar kleuteronder-
wijs over 1974.

c. Aanschafflng"'gymnastiekma-
terialen.

d. Voorstel inzake stichting van
één nieuw schoolgel>ouw t.b.v.

de Hannie Schaftschool
(0.1.0.) en de W. H. Suringar-
school (o.k.o.).

e. Groenaanleg etc. t.b.v. open-
bare kleuterschool „Hummel-
oord" en Mr. G. J. van Heu-
ven Goedhartschool (o.l.o.)

aan de Flemingstraat.
6. Grondtransacties.

a. Aankoop perceel grond aan
de Blinkertweg.

b. Grondverkoop voor uitbrei-
ding woningen aan de Fah-
renheitstraat.

c. Grondverkoop voor uitbrei-
ding perceel Kerkstraat 19.

d. Schadevergoeding t.b.v. ont-
ruiming bedrijfspand in de
„Noordbuurt".

7. Bestemmingsplannen: geen.
8. Bestrating Kerkstraat.
9. Schenking schilderij.

10. Salariëring gemeentepersoneel
per 1 augustus 1975 en toeken-
ning van uitkeringen-ineens
over januari t/m juli 1975.

11. Huisvesting openbare leeszaal en
bibliotheek.

12. Aanvullend krediet maken 4
waarnemlngsputten bij verzink-
vijvers.

13. Aanschaffing bodembehichter.
14. Voorzieningen aan dienstwoning

bureau verkeerspolitie Hogeweg
35.

15. Vervanging trilwals van de
dienst van publieke werken.

16. Financiering zwembad „De
Duinpan".

17. Krediet reddingsmaatregelen
naaktstrand.

18. Vaststelling huisvestingsveror-
dening en meldlngsverordening
leegkomende woonruimte.

19. Leges heffing landelijk paspoort
voor bejaarden.

20. Vervaardiging milleufilm.
21. Vervanging politie-auto.
22. Bestemming noodgebouw ..Hum-

meloord" tot voorlopig wijkcen-
trum in Nieuw-Noord.

23. Wijkbureau politie Nieuw-Noord.
24. Aanleg speelterrein aan de Lo-

rentzstraat.
25. Branddetectie-apparatuur en

bliksemafleider brandweer-
garage.

26. Artsenparaatheidsdienst.
27. Pilterinstallatie Bentveld.
28. Preadvies over brief van R. de

Valk en H. Ballliaus inhouden-
de klachten over het circuit.

29. Rondvraag.

Jong Torün

op boulevard
ZANDVOORT — De Poolse folkloris-

tische groep Jong Torün zal vrijdag-

avond om acht uur een optreden ver-

zorgen op de boulevard.

Jong Torün beslaat uit ongeveer hoil-

dcrd personen waarvan de leeftyd va-

rieert van 20 lot 35 jaar. De groep is

onderverdeeld in een orkest, een dans-
groep en een koor. Onder auspiciën van
Jeugd en Muziek Holland maken de
Polen een 14 dagen duien tournee door
Ncdeland.

Er wordt opgetreden in folkloristische

kledü en het programma duurt onge-
veer anderhalf k twee uur.

Met oog en oor

de badplaats door
Prins Bernhard heropent hotel Bou-
wes. Z.K.H. Prins Bernhard zal op
vrijdag 5 september het op 20 de-
cember van het vorig jaar gedeelte-

lijk afgebrande en thans geheel ver-

bouwde en gemoderniseerd hotel

Bouwes aan het Badhuisplein, offi-

cieel lieropenen. In het eerstvolgen-

nummer hoop ik u van dit voor
Zandvoort eervolle en belangrijke
gebeuren — indien daartoe aanlei-
ding is — nog nadere bijzonderheden
Ie verschaffen.

Konkuiirs. Hel standworkcrskon-
kours, dat zondagavond door de eve-

ncinenlenkommissie van de Zand-
voorlse V.V.V. was georganiseerd, is

bijzonder succesvol verlopen. De be-
langstelling voor de marktkramen
was zeer gi'oot en dat inspireerde

waarscliijnlyk deze profs onder de

marktkooplicden om met een on-
gelofelijke welsprekendheid, met
grollen en grappen, hun waren aan
tip man te brengen.
Hel werd een bijzonder gebeuren,

dat zeker opnieuw voor herhaling
vatbaar is. Dit was ook de mening
van de voorzitter van de Standwcr-
kersbond, de heer Reijcnga. 'Wo ko-

men volgend jaar vast terug' zei hij.

Do jury, bestaande uil hel raadslid

Piet JoiLStra, Dirk van der Nulfl en
Edo van Telterodc, allemaal jongens

van 'de gestampte pol' met een groot

gevoel voor humor, had hel daarom
•n"t Remakkolijk, Tenslotte kende
men do eerste prijs, het konkoers
lolt mee in de strijd om de nationale
standwcrkfrslilel, toe aan mevrouw
Ka.ssing uit Ulrecht, een ware 'bloe-

n^nkoningin'.
De tweede prijs ging naar M. Brou-
wers uit Leiden die ballpoints aan
de man bracht en de derde prijs was
voor A. Reylings uit Gorkum, die

liorlogos verkocht. J. van dor Poel
"it Utrecht kreeg de bronzen Loe-
rcs, voor do humoristische wy?e,
waarop hij zijn chocolade wist kwijt
te raken.

.larlge pastoor. Woensdag 27 augus-
tus a.s. hoopt pastoor H. Kaandorp
zün verjaardag te vieren. Hoeveel
jaar hij wordt kan ik u niet vertel-

len, want ik weet het niet. Wat ik

wél weet is dat liU een zeer gezien
en geliefde figuur is bij alle lagen
van onze bevolking.

Door zün beminnelijk optreden
maakte hy zich vele vrienden fen

vriendinnen). Het zal dan ook wel
druk worden, wanneer u hem kunt
gaan feliclterrn. Dat kan 's mor-
gens van half elf tot twaalf uur
aan de pastorie en 's avonds van
half negen af aan het verenigings-
??l30uw 'De Krocht'.

'Goed Kamp'. De Willibrordusgroep
van de Zandvoortse padvinders heeft
van zaterdag 19 juli t.m. zaterdag 2
augustus fen bijzonder geslaagde ex-
cursie, rom in, padvinderstermen te

snreken 'goed kamp'* gehouden in

Clervaux in Luxemburg, van waar-
uil men diverse geslaagde toertoch-
ten hield.

Men was in de stad Luxemburg, in

Viandcn en weet ik veel waar al

niet on het werden onvergeteUJke
dagen. Men heeft niij 'De pikhou-
weel' toegestuurd, een omvangrijk
lin.^iïwerk, waarin hot verloop van
dil kamp tot in de details wordt be-
schreven. Ik licm eruit begrepen, dal
iorlprocn met volle teugen van dil

nitstanie penolcn heeft en waarin
'iin"!!!!! Jos Lemmens een belangryk
"'"ir'eol hid
"i"-^ 'npot hot oiaenlijk taoscliouwcn
"'s ('"'1 voornropfjo van do viering
'•"'1 h"< ironipiido dortig jarig be-
staan, dat in oktober a.s. zal worden
liordacht. Dat worden feestclijkhc-

don, wnarovrr men nog zeor gehoim-
'- -'" -'i^t. doch waarover ik u bin-

iienkorl wel meer lioo|j ir kunnen
vertellen.

Wiislüsl. Van do heer H. Bor.slel,

Burgemeeslcr van Alplienslraat 61

tial 20, ontving ik een hele waslijst

vnn wensen en verlangens in een
iiilcrmate vrionüohjk gesteld sciirij-

vca. Vanwege de plaatsriiimlü kan
1'; oninogclul: Uians in dil nummer
np fiil alles antwoorden, maar ik
•,„....,,,,.

I,,,,,, schrijven zorgvuldig

en kom er nade- op lenig, Hij vraagt

1 I iiamcluU. do volgende punten na-
"i- lo willen nvcrwogon:

1 Als .sympaliscrond abonnee van
uw blad 011 als goede vriend: kunnen
vasto nibriokon, zo als b.v. doklers-
flionst on, korkdionston, watorslan-
flon enzovoort iiioL een vnsto plaats

in uw blad krijgen, opdat gcinlorof;-

.soordon niot oorsl do goliole krant
.^s.,Y,.,) rion'- to smifïolon om do

.-<:(,. riibriok lo vinden?
" Is hot mis.scbion nullig oens uil-
'"•! !'• Kovon nan waarsohijnlijk iui-

lomalische kroion als 'Springtii' en

3 Misschien kunt u bij hol sluileii

van hot seizoen nogmaals hulde
broneen ann b.v. politic, roinigings-

rticnst. roddingsbrigado, zgh. 'sUUo
EHBO'ors on vole andere hulpvcr-
l^'ioiido instanties,

4 Helaas las ik m uw laalsle ru-

briek 'Met oog en oor' tol tweemaal
LOC het woord hondestrond'. Had
dit in liel kader van milicuveront-

roiniging niot beier mei 'hondcn-
uitwerpscleii' omschreven kunnen
worden?

5 Kunt u als medewerker aan
Zandvoorts belangri)ksto nieuwsme-
dium inlichtingen verkrijgen en
eventueel publiceren over do al we-
ken durende rioolstank die het dorp
f 'jistert?

O Vindt. u het ook niet schandelijk,

dat, naar ik gehoord heb, de ge-
meente Zandvoort zulke hoge be-
lasting en '.staangeld' eist als b.v. ten
aanzien van circus Bollini? Een bad-
plaats met te weinig rekrcatiemoge-
lijkheden als Zandvoort. zou eerder
subsidie moeten geven.

7 Bent u het niet met mij eens.

dat er onder de sektor 'Partikulicre

kamerverhuur' oen strengere seleklie

zou moeten plaatsvinden b.v. in over-
leg met de WV? Die bijvoorbeeld
goede akkommodatie, goede service

en zelfs hogere prijzen mogelijk
maakt. Er zijn toch ook 1 en 2 lol

5 sterren holels?

8 Vindt u het niet nuttig erop Ie

blijven hameren ten aanzien van
de vernielingen, (Uit het gemeente-
blad juni j,l, .f 1,890,— ) Bijvoorbeeld
door een oproep aan de ingezetenen,
011 gekonstateerdc misdaden, (ook
aan anderen locgedaanl, liefst op
heterdaad betrapt, DIRECT te mei-
Zo, dat was de waslijst, waarop ik

in de komende weken nog wel nader
hoop in te gaan.

De kop is eraf. En dat geeft mij ten-
slotte tevens aanleiding om vast te

slcUon, dal de kop van seizoen 1975
voorbij is. Wal wo nu nog krijgen
is 'een toetje'. Het wordt een mooie
tijd 0111 over oen on ander oens rus-
lis na te donken, U hoort er nog wol
méér van. K. Sr,

Filmkeuze-

projekt

ZANDVOORT — Voor de derde keer
worden weer de gratis toegankelijke
openbare filmvoorstellingen op vrij-

dag en zaterdag van 19.30 tot 21.30

uur geliouden in de zijruimte van
de wereldwinkel aan de Kleine
Krocht no. 3 te Zandvoort. De be-
zoekers kunnen ter plaatse een keus
maken uit de films: een dag uit het
leven van marjolein, objekticf ge-
zien, glüscrne wunder. de geboorte
van een berg, het was maandag,
jachttafereel, nagarjunakonda. re-
classering en bergsteiger om mont
blanc.

zondag 24 augustus

NEDERLANDS HERVORMDE KERK
9.15 uur Kerl<dienst in de Duitse taal
Vooganger: Pfarrer P, Kloet,s uit Heil-
bronn
10.30 uur Ds. C. Mataheru
Nog geen jeugdkapei en zondagssctiool
in tiet jeug(dhuis aciiter de l<erk

Winter-

programma
ZANDVOORT — De sticliling voor liuts-
houdelykc en gezinsvoorlichting te
Zandvoort heeft haar programma voor
de eerste helft van de komende winter-
periode bekend gemaakt, n.1. september
t/m december. Dit luidt als volgt:

Koken: Deze kursussen worden gegeven
in hotel Inleriaken. en omvatten A: Chi-
nees-Indische keuken en B: fijiie keu-
ken. Aanvang resp. maandag en dinsdag-
avond 29 en 30 september.
Naaien: 12 lessen op maandag en dins-
dagavond, dinsdag en woensdagmorgen
en avond, donderdagmiddag en avond.
Aanvang 22 september a.s.

Stofferen: 12 lessen op vrijdagavond.
Aanvang 19 september.
niocmschikkcn : 8 lessen met tevens ad-
viezen voor het verzorgen van kiinier-

planlen. Op dinsdagavond. Aanvang 7
oktober.
Krcalievc handvaardigheid: 8 lessen op
niaandagniiddag. Aanvang 6 oktober.
Voetverzorging: 3 lessen op donderdag-
morgen. Aanvang 6 november.
nicnscndileqk/Gymnaslick: 8 lessen op
dinsdagmiddag. Aanvang 7 oktober.
De kursu.ssen kunnen alleen doorgang
vinden bü een minimum deelname van
12 personen. Alle lessen worden gegeven
in hel gebouw Tolweg 10. behalve de
kooklessen.

Aanmelding op 9. 10 en 11 sejilember van
9.30 lot 11.30 uur, aan hel kmitoor Tol-
weg 10. te'ol'oon 20R3 of bij mevrouw Y.
T. Telibeiihot-Hilaridcs, Woslerslraat 12.

GEREFORMEERDE KERK

10 uur Candidaat C, P
sterdam
19 uur Ds, J, Dijkstra van Bennebroek

10 uur Candidaat C, P Meyer uil Am-
sterdam

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND
10.30 uur Ds, A, Noorman uit Bussum,
(N.H,)

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Zaterdag 23 augustus: 19 30 uur Euclia-
nstieviering met orgel en samenzang
Zondag 24 augustus: 11 uur Eucliaristie-
viering met medewerking van dames- en
he.'enkoor

Bijkerk-noord, LInnaeussIraat
9,30 uur Eucharistieviering met orgel en
samenzang

JEHOVA'S GETUIGEN
Zondag van 9,30-11,30 uur Openbare bij-

eenkomst in het Gemeenschapshuis, in-

gang Willemstraat

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in ge-
bouw Brugstraat 15

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9,30 en
15 uur — woensdag 20 uur samenkom-
sten in gebouw Madoerastraat 1. Haar-
lem-nooid

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE BOND
Nog geen bijeenkomsten in huire Pniel,

Zuiderstiaat 3,- Nadere iniictitmgen tele-

foon 4778
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NMARKT STUNT
lAPUnEGËLS
WÖilLÉN PERBER 50/50
NöMMifl^yË PRIJS 14.95 NU 8.95

FLAT NYLONTAPIJT
400 cm breed GRATIS GELEGD NU

NOVILUX
200 cm breed 20 DESSINS IN VOORRAAD NU

KLASSE-WANDMEUBELliqn
ECHT EIKEN 3-DLG. NU | IÖUb"

NYLON LOPERS
70 — 85 — 100 BREED V.A.

MODERNE EETHOEK
TE GEKKE VOORDEELPRIJS NU

VINYL OP VILT
200 breed NU

meubslen
ALLEEN KOUDENHORN 40-42

BIJ DE CATHARUNENBRUG,
HAARLEM (BUSLIJN 77).

TELEFOON 023-322125.

GROTE DOE-HET-ZELF-KORTING

woonmarkt"

GEVRAAGD

WERKSTER
voor de avonduren of op
zaterdagmorgen 1 x per week
voor kantoor.

G. C. van Meeuwen en Zonen B.V.

Herenweg 21, (t.o. Groenendaal), Heem-
stede, tel. 02502-6444.

Centrale verwarming?

DOE HET ZELF
Wij leveren complete zelfbouw-

installaties.

(Gereedschap in bruikleen).

FA. A. P. V. KESSEL
Aalsmeerderweg 32, Aalsmeer.

Telefoon 02977-25271.

i^lies in 't klein
óók de prijs!

,««-^'".

ledikantje

met verstelbare bodem,
elders 169,50 bij ons

BIJPASSENDE KOMMODE

elders 249,50 bij ons slechts .

.

In de kleuren bruin-geel, bruin-

oranje.

wandelwagens

elders 79,50 bij ons . .

.

elders 99,95 bij ons . .

.

met KEERBAAR BAKJE
elders 169,50 bij ons .

weekendwageits

elders 49,95 bij ons . .

.

met HOGE RUG bij ons

129.50

199.50

59J5

34.95

39.95

m;

13.95

19.95

babysitters

elders 24,95 bij ons .

met HARDE RUG

elders 27,95 bij ons .

kinderstoel

hout, in bruin en groen, CQ QR
bijons OvavÖJ

wandelwagenzakken 29.95

teddyzakken 34.95
badstof

huidbeschermers
van 4,95 voor
T.N.O. goedgekeurd

autostoeitjes #%« ni-
(kuipmodel) van 99,50 CQ Qk
alleen bij ons voor WV.VV
kinderwagens 010 Cfl
van 269,— voor fclU.UÜ

kinderwagens

in jeans

in bruin, blauw en
groen met gekleurd of -^ _ ^^ _-^
verchroomd onderstel Q^Q Csl
vanaf ^^fUm^U

1.99

Alles voor de uitzet en voor uwbaby tot pl.m. 1 jaar ! !

!

Ook ruime collectie in o.a«

KASTEN, COMMODES, WIEGEN

en LEDIKANTJES enz.

SCHOTERWEG 11, HAARLEM, TELEFOON 25 46 53.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
100% financiering mogelijk

vanaf ƒ 80,— per week
Taimus IGOO h Combi 1971-1972 .1950,-

Audi 60 L 19-2 3650,-

Taimus IGOO L Coupé 1971-1972 4950,-

Audi 60 1971-1972 JSfS'"
.Miitra BaElicera 1974 12950,-

Rcnault 16 3972 •'950,-

Daf 55 Marathon 1971-1972 3950,-

Ford Cipri 1500 1970-1971 4950,-

BMW 1602 1971 4950,-

Toyota Corolla 1971 3450,-

Capti 1500 1970-1971 4950,-

nicrccdcs 220D 1970 6950,-

Peugcot 404 1970-1971 3550,-

Triumpïi Siiitfire rood 2950,-

Toyota Clown 2000 1971-1972 3950,-

JaillUir X7G de luxe. 2.8 1971 6950,-

Rcnault 12 Comki 1973 5950,-

Rcnault 12 295]),-

Olicl RLlllta m. radio 1971-1972 .MSU,-

Fiat 125 Spec. 1971-1972 .• , , 2950,-

BMW 2500 1971 5930,-

Ford Taunus 1300 Combi 1973 7950,-

Citroën GS Club 1972 3950,-

Simca Ralley 1971 24.50,-

Ford Capri 1700 GT 3950,-

IMercedcs 220D 1971-1972 8950,-

Mcrcedcs 220D 1971-1972 9450,-

Fotd Escort GT 1970 2950,-

Datsun 1600, 4 drs. 1971-1972 3950,-

Renault 16 1971 3250,-

Rcnault 6 1970-1971 2950,-

IJMW 3500 type 1972 7950,-

VW Varl.aiit autom. 1971 3950,-

Datsun Clicrry 1972 5450,-

njIW 2800 autom. 1970 4450,-

Austin Glidcr 1972 3450,-

Opel Uekord 1700, type 1974 7950,-

Ecnd 1971 1650,-

Ford 1600 L Combi 8950,-

Audl 100 LS 1970 2950,-

Austin Sevcii, procli 1650,-

Tauiius 1300 Coupé 1972 4950,-

Audi 60 1971 2950,-

Dpcl nckord 1970 2950,-

Austin Mini 1969-1970 2250,-

Vatixhall Victor 1971 2950,-

PcUROot 504 1971 4650,-

Slmca 1100 1970 2950,-

Minl 1000 1970-1971 2950,-

Ford Transit, 9 pers. 4950,-
De ïomaso Pantcra GTS 1973 27500,-
Fiat 128 1973 4650,-
Fiat 128 4-dcUrs 1971 3450,-

VW IGOO 1972 3950,-
Slmra 1100 Spec. 1972 3450,-

Itcnault 6 TL 3950,-
Simca IIOO 1971 2950,-
IMcrredcs 450 SL, Amcriltaanse uitv. tjpc 1974

PeUBCOt 504 type 1972 5950,-
Peuseot 404 1971 3650,-
Slmca 1100 GLS type 1972 3950,-

CilroBn 2 CV 4 1971-1972 2650,-

Renault 114 1972 llclitblauw 3950,-
Ucnault H4 1970-1971. groen 2950,-
lïscort 1972. wit, spec. wielen 4950,-
Escort 1971, Wil 2950,-
Tovota Corolla 1200 1971 3950,-
Fiat 127, 1972, BCCl 4250,-
Fiat 127 1972, RCel 4450,-
Klat 137 1972. blauw 3950,-
riat 124 Spidcr Cibr. 1950,-
Ford Oranada Coupé 1972 6950,-
Ford Granada Coupé 1972, vinyl top 6950,-
Capri 1700 GT 1970 3950,-
Ford 1300 L 1971 blue metallic 3950,-
Fiat 850 1972 2950,-
Ford cortina Estate 1971 2650,-
Ford Taunus 12 M 1970 2650,-
Forcl 2300 GX Coupé 5950,-
Flat 127 3950,-
Ford Capri 1700 GT 1971 4950,-
Toyota Corolla Coupé m. radio 5950,-

100% financieririg mogelijk

vanaf ƒ 80,— per week

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop.
Telefoon 01725-9214, b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds). Eigen werkplaats.

Helpt het

Rode Kruis helpen!
Wilt u: Helper of Helpster

voor het Rode Kruis worden?
en dan b.v.

Helpen op ons m.s. „J. Henry Dunant"?
Helpen bij bustochten of bloemencorso?
Met andere woorden: Wilt u een medemens
helpen?

Komtu dan eens praten op één van onze ken-
nismakingsavonden op maandag: 1 of donder-
ilag 4 september 1975 om 20.00 uur in ons af-
delingsgebouw, Paviljoenslaan 3.

Als u nog geen E.H.B.O.-diploma hebt dan
starten wij begin oktober met onze E.H.B.O.-
opleiding, uitsluitend voor Rode Kruis me-
dewerkers (sters).

Ook telefonische opgave onder nr. 023-314317,
na 17.00 uur.

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

als engels

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.
Hogewoerd 111. Leiden.

INSTITUUT VAN OHERLO
Openbare lagere school HET KRAAIENEST

Adm- Tromplaan— UITHOORN

De nieuwe cursussen STENO — TÏPEN —
FRANS — DUITS — ENGELS — NEDER-
LANDS — HANDELSCORRESPONDENTIE —
BOEKHOUDEN en MIDDENSTANDSDIPLOMA

beginnen 7 en 8 september a.s.

Inschrijvingen kunnen plaatsvinden aan bo-
vengenoemde school op 1 en 2 september a.s.

des avonds van 7 tot 9 uur.

HUISH. HULP GEVB.
voor lichte hulsli. werk-
zaamheden voor 3 dagen
per week.

H. van Elf-Kion, Reek 30,

Bennebroek, tel. 02502-6037,
na 18.00 uur.

Maatschap, werkster
vraagt met spoed
VRIJE WOONRUIMTE
in Heemstede of Haarlem
tot ƒ 200,— per mnd.

L. de Boer, van Blanken-
burgstr. 30, Den Haag.

HEEFT U

PLANNEN?
voor aanbouwkeukens,

inbouwapparatuur, wand- en
vloertegels enz.

NAAR

STEENKIST- HAARLEM
Zijlweg 55, Telefoon 311774.

^ 2cv
2 minuten
meer-2 liter

minden..

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg - hoek Leidsevanrt-
Westelijke Rancfweg
Haarlem -tel. 023 -248221
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The Zandvoort Boys gaat zilveren m vieren
'T

)' .if'll

T.Z.B.

bestaat
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ZANDVOORT — Toen kapelaan J. Blom, (nu pastoor in Hoogkarspel)
in 1949 tot kapelaan in Zandvoort werd benoemd, kreeg hij een op-
dracht mee van het Bisdom Haarlem om te trachten in Zandvoort
een goede sportvereniging in het leven te roepen. Van deze ongetwij-
feld moeilijke opdracht heeft de zeer populaire kapelaan zich op
voortreffelijke wijze gekweten.
Na een aantal besprekingen werd op ZZ augustus 1950 opgericht de
Rooms Katholieke Sportvereniging 'The Zandvoort Boys' (T.Z.B.).

Voorzitter werd de Zandvoortse arts dokter C. F. M. Robbers, pen-
ningmeester de heer A. Heuft, sekretaris de heer W. M. Castien, lid

de heer N. Schelvis terwijl kapelaan Blom tot geestelijk adviseur van
de vereniging werd benoemd.

TZB 1 — seizoen 1923/1924

Staand vX.n.r.: Henk Diependaal f,

Frans Castien '<, Engel Stokman t, Wim
Driessen, mevr. Castien, Henk van Dam
(Zvt), Arie van de Berg t (penningmees-
ter). Midden v.l.n.r.: Joop van de Berg t,

Vfim Castien, Frans Versteege, Zittend
v.l.n.r.: Jan Versteege, Piet Stokman,
Joop Vosse f, Nico Castien, Henk van '

Dam (Bent).

Foto beschikbaar gesteld door W. U.
Castien.

\m\Ji , ,h n I . ,i'.lll.H..|. ,.LI>.,: .i,l!lll.i. ...1

sindsdien heeft de vereniging zes voor-
zitters gekend, nameUJk dokter C. F. M.
Robbers van 1950 tot 1957, A. J. Lem-
mens van 1957 tot 19.62, P. P. C. dlïer-
slgny van 1962 tot 1966, A. van der Eist

van 1966 tot 1970, J. M. Heiligers van
1970 tot 1974, terwijl thans als voorzitter

optreedt de heer C. H. Heiligers.

Behalve laatstgenoemde als voorzitter,

bestaat het bestuur thans uit de heren
M. A. J. M. Crabbendam, penningmees-
ter, die reeds sinds 1956 deze functie be-

kleedt, Prans Hesse, sekretaris, Hans
Botman voorzitter van de Jeugdkommis-
sle, H. M. de Reus voorzitter van de elt--

talkommlssie, tenvtll de heer W. A. Va-
der sinds 1966 reeds (tUdelük) in het
bestuur zit voor de feestkommisslé en de
lieer Hans Mesman nog altüd begeleider

is van het eerste elftal.

Men gaat aan dit zilveren jubileum
enorm veel aandacht besteden. .Een
feestprogramma, waaraan anderhalf

Jaar van voorbereiding is voorafgegaan,

zal duren van 17 augustus tot 7 septem-
ber a.s. en werd ingezet met een plech-

tige Eucharistieviering op zondagavond
16 augustus In de Parochiekerk St.

Agatha aan de Grote Krocht, waar de

overleden spelers werden herdacht.
Daarna staan diverse toernooien en
feestelUkheden op het programma.

Uit de historie

Het is — achteraf bezien — altyd een
enigszins wonderlUke geschiedenis ge-

weest met deze in Zandvoort nog alUJd

zo populaire sportvereniging. Een ge-

schiedenis, die vele ups en downs heeft

gekend, doch nooit heeft de vereniging

de moed verloren.

Begonnen werd met 43 leden, (2 senio-

ren- en 1 juniorenelltal). 't Hoogtepunt
werd bereikt met 286 leden, (8 senio-

ren, 2 A en 2 B Junlorenelftallen en 2

puplUenelftallen. In 1972 waren er zelfs

10 seniorenelftallen, nu nog slechts 6.

'Waar ligt het dieptepunt' verzucht de
sekretaris, want TZB is altUd de spring-

plank geweest voor 'hoger op/'

Men startte in de '-vierde klasse van de
HVB, thans voetbalt men hier in de Zé
klasse, waarmee men een rekord geves'

tlgd heeft want vanaf 19ei heeft het

eerste elftal zich het langst in dese

klasse weten te handhaven.

'We hopen er nog wel eens uit te ko-

men' zegt sekretaris Frans Hesse, 'want

het gaat op den duur wel wat vervelen,

altUd maar tegen vrijwel dezelfde te-

genstanders te moeten uitkomen. Je

leert elkaar veel te veel kennen.' In-

tussen is wel gebleken, dat het nooit de
bedoeling van de vereniging is geweest,

top-voetbal te gaan creëren. 'We wUden
onze mensen niet dwingen' vervolgt de

sekretaris, 'want het is en blijft altyd

een zuivere amateurklub, die slechts re-

kreatle-voetbal beoogt. Voor het talent,

dat onder onze spelers schuilt, is dat

soms wel eens zonde, al heben we in

de loop der jaren reeds menige speler in

hogere voetbal-regionen zien verdwij-

Eigeii veid
JDonfc zij een enorm geslaagde akiie

vond op 5 september 195i de opening

plaats van het Kennemer Sportpark

aan de Kennemerweg. Een lang gekoes-

terde wens ging daarmee in vervulling.

Aanvankelijk werd nog wel eens getobd

wet bUtnk staande velden, oTndat dit

afhankelijk was van het waterpeil in

de duinen en de velden laag gelegen

waren, doch in de loop der jaren werd

een drainering aangelegd en thajis zit

JTien. wat je noemt 'op fluweel'. Een
fraaie kantine, annex kompleet restau-

van ver voor het Jubileum, dat men
TZB 1 — Kampioenschap van de 3c

Klasse A, seizoen 1952/1953

Achterste rij v.l.n.r.: dochtertje van W.
Drayer, Willem Drayer, N. Schelvis (lei-

der), A. U. van Deursen, P. J. Castien, J.

A. Vossen, C. Boon, F. Vörös (trainer).

Middelste rij v.l.n.r.: J. M. van de Berg,

..H. M. de Beus sr., J. H. v. d. Mey, Zit-

tend v.l.n.r.: A. C. van Dijk, C. M. Schel-

vis, J. H. Bakker, J. Bot.

Foto beschikbaar gesteld door J. H. van

der Mey.

PASTOOR J. BLOM

rant werd aangelegd en ook de sanitaire

voorzieningen werden tot in de puntjes

geregeld. TZB beschikt thans over bij-

zonder moderne en aantrekkelijke sport-

velden.

In de loop der Jaren ontwikkelde de

vereniging zich tot een ware sportver-

eniging in de algemene zin van het

woord. Er ontstond een bloeiende gym-
nastiekvereniging en een niet minder in

trek zUnde klaverjasvereniging. Dit alles

stimuleerde het geheel in hoge mate.

Vroege historie

Eigenlijk dateert het ontstaan van TZB

Foreholte wint het

Sandevoerde toernooi
ZANDVOORT — Afgelopen zondag is

voor de vierde maal op het Kennemer
Sportpark het Sandevoerde toernooi voor

senioren gespeeld. Het betekende de in-

leiding van de festiviteiten rond het ju-

bileum van de vereniging TZB. De toer-

nooicommissie van TZB heeft een aantal

sterke deelnemers naar de badplaats

weten te halen, wat ook tot uitdruk-

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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1 tegen 1

datu

onvoldoende

zitsensatk

verzekerd bent

Deze
2-3-zilskombmatie

is leverbaar in

verschillende

Itieuren Toro-ieder
voor de rneest

vriendeli|ke

Leolux-prijs 2985r
Ook leverbaar met ekstra hoofd-
steunen.

Eer\ vorstelijke tweeiits en driezits-

kornbinalie in soepel leer en massief
hout.

De uitvoering in warm getint massief
hout, gekombineerd met prachtig
Toro-leder, geeft het geheel een
voornaam maar toch sportief cachet.

^

Voor elke paftibviier vrij entree. Lekker diclitbij tussen Haarlem en Amsterdam
in de hoofdstraat van Zwanenburg, met volop parkeerruimte,

miva interieur
dennenlaan 53 (hao(dstraat) — zwanenburg, telefoon C290T-4S90/S90».
dag. geopend 8.311-18 uur - TrUdjiTOnd 19-21 uut - zaterd. 8.30-17 uur.

GROTE KOLLEKTIE LEOLUX MEUBELEN

-/

De Burgemeester van Heemstede

houdt vrijdag 22 augustus

GEEN SPREEKUUR.

J.A. ZWARTER EN ZN.

KOLEN OLIE. HOUTBLOKKEN
HAARDSTELLEN
VONKENSCKERMEN
VOORZET OPEN HAARDEN
GRILLS v/d OPEN HAARD
LOSSE TANGEN EN POKEN
TRIMMER VOOR BLOKKEN

Raadhuisstraat 71, Heemstede, tel. 286876.

mogen wij dat eens
voor u nakijken?

Rabobank Q
debankvooriedereen

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, telefoon 023-287650
Zandvoortselaan 179
WUhelminaplein 21
J .V. Goyenstraat 20
Amstellaan 9

OPENINGSUREN KANTOREN:
maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-16.30 uur, openingsuren Amstel-
laan 9: woensdag en vrijdag van 14.00-16.30 uur. Alle kantoren zijn ook
op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur.

SECRETARESSE

ZANDVOORT:
Grote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

c geopend ^Ê

pSMOl»

uftermans
BLEKERSVAARTWEG SI

HEEMSTEDE
Telefoon 286 892

Slotlaan 2, tel. 28 85 75

Gasverwarming Loodgietersbedrijf

fr"

DIRECTIE-SECRETARESSE; vóóropl.: Gym., Athen., HAVO 5

BUREAU/AFDELINGS.SECR.: vóóropl.: MAVO 4 jr. of HAVO 4 jr.

In de laatste parallelklas zijn nog plaatsen beschikbaar.

Prosp. op aanvraaag. DAGLESSEN. Aanvang S september.

Haarlem. Tel. 025-32 18 95

STOLBERGSTRAAT 10

(einde Tempeliersstraat)
i"ST. PONT

GLANDORF'S

MEUBELEN

il weef lAfel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

t/o De Vries

Voor repatatie's van alle

merken wasautomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig Is,

telefoon 023-252760.

I
, Voorrükosten ƒ7,50 |

Ook voor doe het zelt

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarlem

Wij zoeken voor onze
dochter een ruime
ZI1-SLAAPKAMER
met kook- en douche-
gelcgenheid.

J. A, de Fockert, Jullana-
laan 164, Overveen.
Telefoon 263700.

MASSIEF EIKEN
S.\LONTAFELS tN ELK
GEWENST MOUEL

Set 5w6Clljtttj9

Alléén
Schagchelstraftt 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Pracht collectie

klokken
o.a.

FRIESE STAART,

SALLANDER,

STOELTJES,

ZAANSE,

ENGELSE TAFEL-
KLOKKEN

Maar ook

MODERNE KLOKKEN

vindt u bij ons.

juwelier Treur
Jan V. Goyenstraat 22,

Heemstede
Telefoon (023)-288668.

_yy

lllllllll

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleme speciaalzaak met de verrassend grote

koUektie echt DAMESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

KLEINE HOUTSTRAAT 11 — HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

CENTRALE VERWARMING

GROEN & CO. b.v.
Julianalaan 33, Overveen, telefoon 251855.

r "\
In onze Groothandel in Groenten en
Fruit hebben w/ij plaats voor een

CHAUFFEUR
met rijbewijs C.

Werktijden' van 05.00-14.00 uur en een-
maal per veertien dagen op zaterdag
van 05.00-10.30 uur. Als vroeg beginnen
u goed ligt bent u onze man.

Naast een goed salaris en dito sociale
voorzieningen bestaat een aantrekke-
lijke premieregeling en goede betaling
van eventuele overuren.

Sollicitaties aan VROEGOP, RUHé & Co.
B.V., Centrale Markt S.1, Jan van Galen-
straat, Amsterdam, of telefonisch onder
nr. 020-823451,

v^ /

Uw woning meerwaard en ... . meer woonplezierü

Laat ons een dakkapel plaatsen.

• Ook verzorgen wij alle soorten DAKBEDEKKINGEN,
IMPORTEURS VAN B.P. SHINGLES

% Tevens verkoop van deze materialen op ons nieuwe adres:

LOUWESWEG 77, AMSTERDAM. TELEFOON 020 - 157043 - 156653.

BLOiMSMA B.V.

uw WAS
lakens en droogiivas,

vóór 14.00 uur
gebracht,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en af te halen.

SNELSTOMEN
binnen I dag.

CHEMISCH

REINIGEN
binnen enkele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN

Eere Ot/D bedrijf met een JONG hart

BLEKERSVAARTWEG Vl, HEEMSTEDE.
TELEFOON 28502G.

Openingstijden van 's morgenS 8.00 uur tot
's avonds 19.30 nar.

Zaterdag gesloten.

uit ontzag voor un lange
armen tiebben ffU

OVERHEMDEN MOUWL. 7

hl voorraad. Zelfa het gehele
hemd Is 10 cm langer dan
normaal, terwlJJ ook dat
extra knoopje niet vergeten
Is,

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIEBINGS
heren- en ]unlormode,
Hoofdstraat 178, HUlegom.

SLEUTELSERVICE

Klaar terwijl u wacht.
Ook autosleutels

Volgens codenummer

!

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, 'Heemstede.
Zat.erdag 's middags gesloten

WIJ MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR V

9ct i|t90Cll|nt)$

Alléén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Voor het betere
BEHANG EN WITWERK
belt n tel. 02503-6761.

Verpleegster zoekt

WOONEDIMI'E
met kookgelegenlield,

omg. Heemstede, Bemie-
broek.

G. de Zeeuw, Vondelkade 38,

Heemstede.

WEEKSTEE GEVRAAGD
X ochtend per week.

Telefoon 280573.

Wij zün een Jong echtpaar
en willen graag

LANGS DE KUST
WONEN
In verband met huid-
ziekte en niet te ver
van. Amsterdam in ver-
band met studie.

Wie helpt ons?

J. en L .Voogd,
Kleüie Houtstraat 2D,

Haarlem, tel. 023-321285
(na 19.00 uur).

Inlichtingen 02520-15436.
Leer deze wniter

TENNISSEN IN
CtUBVEEBAND

BlQf deze winter

DOOBTENNISSEN
in sporthal Veenenburgh
in HUlegom, 02520-15436.

Reserveer nu!

enlQd^ die zijn vriend ëleékt

en. -wat 'Vim heeft

AVRI-PATENTEN CV.
Badhoevedorp— Sloterweg 176

In ons bedrijf is nog plaats voor

2 MEDEWERKERS
Wij fabriceren veren voor schuiframen; daarvoor is

wat technisch Inzicht en/of kennis van metaal-
bewerking nodig.

Voor nadere informatie, ook 's avonds
telefoon 02968-6068 (Hr. MlUenaar).

Weel H dal «Ij

SPORTKLEDING
vanB.S.M.ENJ.B.S.

altijd voorradig hebben.

WITTE T-SmRTS 14,90

SPIJKERBROEKEN
ALLE MATEN

TROSSÈL
Bennebroekerlaan 37, Bennebroek.
LOOP EENS BINNEN IN DE BOETIEK.

STEEDS 'T NIEUWSTE.



zandvöorts^^^
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AEIlDENHOUT nieuwsbladw

Oltgave B.V. Randstad ï^blicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AaUme^r,
telefoon 02977-25141, 5 lijnen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschynt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleii) 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelijke kontra kttarieven op

3P aanvrage. Ook kombinatletarie-

ien met de overige bladen van R.P.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Ruim twee ton ging de kas uit

Gemeenteraad was royaal met

het uitdelen van kredieten
ZANDVOORT — Voor het eerst na het zomerreces kwam de Zand-
voortse gemeenteraad dinsdagavond weer in op.enbare vergadering
bijeen, pe heren Fheringa en Van der Moolen bleken wegens vakan-
tie afwezig, terwijl de heer Janssens halverwege de vergadering aan
de voorzitter toestemming verzocht en van hem verkreeg om te mo-
gen vertrekken, daar hij geplaagd werd door een hevige aanval van
spit, hetgeen voor hem verder blijven onmogelijk maakte.
Ruim drie uur hadden de vroede vaderen nodig; om de 29 punten
tellende agenda af te werken. Veel moeilijklueden of problemen
bracht dat niet. Er waren slechts enkele knelpunten, waar men wat
langer bij bleef stilstaan.

Een daarvan was de verhoging van het
krediet voor de aanleg van een speel-

terrein nabij een flatgebouw aan de Lo-
rentzstraat- Op 1 oktober 1974 verleende
de raad daarvoor reeds een krediet vaa
ƒ35.000,—. B. en w. vroegen de raad, dit

ki-edlet thans te verhogen tot ƒ51.000,—
omdat prijsstijgingen dit noodzakelijk
maakten en bovendien omdat het plan
enigszins gewijzigd werd en wat kost-

baarder werd dan aanvankelijk door de
Werkgroep werd begroot.

Fel
De WD-fraktie keerde zich fel tegen
het voorstel. Mevrouw Hugenholtz vond
iu principe elke overschrijding van een
vastgestelde begroting uit den boze. Zij

verklaarde, dat haar fraktle niet ak-
koord ging met deze verhoging, zijnde

geen verantwoord financieel beleid.

De heer Van as (CDA) vond, dat me-
vrouw Hug«nholt2 de Zaak wel wat al

te zwart-wlt stelde al zit er een kern
van waarjieid in. De heer Weber (PvdA)
«leende, dat door de behoorlijke prils-

stijgingen van de laatste'-tijd dezE.yer-.

hoging van het krediet wel verantwoord
Was. In deze wijk zullen binnenkort nog
veel meer niensen ,komen wonen, daar-
om hoopte hij,'dat, dit-spéelterrb'in een
groot sukses zou worden.
De voorzitter stelde vast, dat het kollege

hier handelt In liiet belang van de jeugd
ook wat de toekomst betreft. Hij lichtte

het voorstel nog eens nader toe en ver-

dedigde het krachtig, daarbij rekenend
op de medewerking van de bewoners van
deze wijk, docln de VVD bleef er bü
monde van mr. Gielen tegen ageren.
Een felle aanval richtte daarna wethou-
der J. Attema CWD) op deze gang van
zaken. Hij wees op een gehouden enquête
onder de bewoners, waarop er slechts 60

reageerden. Het behoeft echter niet

duurder te zijn dan aanvankelijk werd
vastgesteld. Een kleuter is met weinig
en waardeloze <3ingen tevreden, zo zei

hij. Spreker hield besprekingen met
wijkraad en wei'kgroep. In het bestuur

wilde geen metis uit de Lorentzstraaf
zitting nemen. ^Waar gaan wü op deze

wijze heen?' vrofg spreker.

Hy . verklaarde ïiaame te willen mee-
werken aan het, stichten van een kleu-

tersupeelplaats, maar niet op deze wüze.
In andere delen;, van het dorp gebeurt

helemaal niets. 't>an wordt het hoog tijd,

dat we ook d4ai' eens wat gaan doen,"

intemmipeerde 4 e heer Weber. Tenslot-
,

,te verklaarde" v.'othouder. . Attema deze

verhoging niet verantwoord en ertegen
te zullen stemnJen, Na nog enige tijd

heen en weer gep raat, waarbij elk raads-
"lld zich in het dlïbat mengde, bracht de
voorzitter tenslotjte het voorstel in stem-
ming. 1

Met 7 tegen 7 bltiven de stemmen ste-

ken, zodat het voorstel werd aangehou-
den tot de volgiaade vergadering. Vóór
stemden de heren .Weber, Van As, Auke-
ma, Van der Mije, De Pater, Koper en
Van der Heijdeia. De geliele V.V.D.-
fraktie stemde teigen.

artsen weigeren, zich bü toerbeurt voor
zondagsdienst beschikbaar te stellen.

Spreker noemde dit een afschuwelijke
zaak en een ernstige tekortkoming. Ook
de heer Van As betreurde de huidige
situatie in hoge mate, zonder er nader op
in te gaan. Het voorstel werd daarna
met algemene steromen aanvaard.
Op zijn verzoek werd de heer P. Brune,
die op 26 augustus met pensioen gaat,

benoemd tot onbezoldigd ambtenaar
van de burgerlijke stand. Zijn funktie
van Ie ambtenaar zal worden overgeno-
men door de heer R. Coenraad. Tot lid

van het algemeen bestuur van de
stichting Gemeenschapshuis werd in de
plaats van de heer J. G. Wijnbeek be-
noemd met 8 tegen 7 stemmen de heer
Rozelaar (VVD) De PvdA had Lou
Koper candidaat gesteld, de WD de
heer Rozelaar.
De raad nam op voorstel van B, en W.
een principebesluit voor het stichten van
een nieuwe school t.b.v. de Hannle
Schaftschool (o,l,o.) en de W. H. Su-
ringaschool (o.k.o.).

De heer Weber was verheugd over dit

voorstel en de heer De Pater hoopte, dat
het ten spoedigste zou worden gereali-

seerd. Wethouder Aukema meende dat,

als 't meezit, in januari kan worden ge-
start met de bouw, die dan een jaar
later klaar kan zijn. Voor de kinderen
is een noodoplossing aanwezig, waarbij
door B. en W. o.a. wordt gedacht

"

aan de Julianaschool.

Groenvoorziening

Voorzieninmn

Weber (pvdA): ...hoog tijd

55WURF-PRAET"

WIIIXUM v.d. WURFF
Gacl xj ook weer mei vckansic nacr

•l filiael van Zanvcrt: Bciiidorm?

Daar de voorzieningen voor de Zand-
voortse reddingsljrlgade op het naakt-
strand absoluut pnvoldoende zün, vroe-

gen B. en W. een bedrag van ƒ 7.256,96

voor het aansohal'fen van een portofoon-
installatie, teneinde een goede verbin-
ding mogelijk te maken met de overige
reödingspostcn.

,

De heer Bosman ütelde, dat dit nog maar
een begin is van de voorzieningen want
er moet nog ve<!l meer gebeuren. Het
mocht z,i. ook nK.'t meer voorkomen, dat
de zeereep wordl. gebruikt a'^ publieke
tribune en wordt platgetrapt. De Z.B.B.

diende z,i. te worden geholpen, want dit

naaktstrand raakt Zandvoort nooit meer
kwijt. .

De heer Van As toonde zich enigszins

bezorgd over hetjjeen nog moet worden
uitgegeven en vroeg een overzicht van
de kosten, die dit Jaar werden uitgege-
ven aan het elndis van dit jaar. De heer
Weber meende, dat er geen beter naakt-
strand is dan in. Zandvoort. Hy had ze

allemaal bezocht behalve op Texel. Be-
wondering had .«.preker voor de Z.B.B,
die zich hier voor een geheel nieuwe taak
zag geplaatst.

De voorzitter mt'cnde, dat de gem"ente
In niets nalatig is. Met elke wens van
de Z.R,B. Wordt rekening gehouden.
Voor Investerlnsren voor het volgende
seizoen zal de i."aad ruim van tevoren
voorstellen ontl'angen. De afrastering
van de zeereep dient echter door Rijn-
land te worden -verzorgd. Daarvoor hoeft
Zandvoort geen enkele verantwoordelijk-
heid. Het voorsbJl werd daarna met al-

gemene stemmeia aanvaard.

Voor de aanleg van een tuin, bij: het
nieuwe schoolgebouw aan'dè Fleming-',

straat werd la de raadsvergadering' van
I4"iriel 1974 reed* ' een' aaiü'óópïrêaiêj;^

van'fS.OOO,—'beschikbaar gesteld. Thans
blijkt, dat hiervoor ,ƒ 48.500,— nodig zal

zijn, nu het plan geheells uitgewerkt.

Een aanvullend krediet van ƒ 39,500,—

werd daarom door het kollege gevraagd.

De heer Bosman vond het een merk-
waardige zaak doch wethouder Aukema
antwoordde, dat dit plan eerst kort ge-

leden gereed kwam en onmogelijk van
tevoren was te voorzien. De heer Weber
adviseerde, maar flink te betegelen, want
een groengazon is met de huidige jeugd

toch geen haalbare kaart. Er wordt op
gevoetbald en gespeeld en het gaat

tóch op den duur kapot. Wethouder Au-
kema antwoordde, dat aan meerdere be-

tegeling reeds wordt gedacht, doch van
invloed op het krediet is dit niet.

Herbestrating
Ten behoeve van het hcrbestraten van
de Kerkstraat, het vernieuwen van
trottoirs, het plaatsen van verwijder-

bare parkeermeters en de aanleg van
een nieuwe riolering werd een krediet

van ƒ 75,500,— beschikbaar gesteld. De
heer Joustra wilde er ƒ 8.000,— bijdoen

om vakken met sierbetontegels aan te

brengen, hetgeen B. en W. in het voor-

stel als mogelijkheid naar voren brach-

ten, doch meenden, het te moeten afra-

den.
De heer Joustra begreep niets van dit

touwtrekken om een slerbestratlng en

de Kerkstraat tot permanent wandelge-

bied te verklaren. De heer Janssens

kwam nog eens terug op de historie,

'Als de middenstand het niet wil. nou
dan niet,' zei hij. D? heer Joustra maak-
te van de ƒ 8.000,— een voorstel, dat

met 6 tegen 9 stemmen werd verworpen,

waarop het voorstel van B. en W. met
algemene stemmen werd aanvaard.

De gemeenteraad aanvaardde onder

dank een door mevrouw E. van den Bos-

Koning, wonende In de Bijlmermeer,

aangeboden schilderij, '. gemaakt door
haar man wijlen Pleter; JHendrik.van den
Bos. Het fraaie schilderstuk heeft his-

torische waarde en zal t.z.t. worden op-
gehangen in de Zandvcortsc Oudhelds-
kamer. '

Nieuwbouw

Van As (CDA): 'V Ziet de zaak zioart-

wit'

daaraan verbonden werkzaamheden een
krediet van ƒ 7.000,— verleend. De totale

kosten zullen ongeveer ƒ 27.500,— be-

dragen, doch het werk zal in twee fasen

worden uitgevoerd.

Artsendienst
Voor het Instellen van een plaatselijke

artsenparaathei.dsdienst, (verzorgd door
G,G. en G.D. i33 Haarlem), verzocht het
kollege voor de periode 1 Juli t/ni 31

december 1975 een krediet van ƒ 6.000,

—

beschikbaar te stellen. Mr, Gielen vroeg
hierop nadere inlichtingen.

De voorzitter B,ntwoordde dat het bittPrc

noodzaak is, w ant geen van de in Zand-
voort wonendf' artsen wil zich beschik-
baar stellen 'voor de funktie van ge-
meente-arts. Op vragen van de heer De
Pater stelde de voorzitter dat het een
kwalijke zaal; is. dat met uitzondering
van twee, de overige vier Zandvoortse

Op voorstel van B. en Wf. nam de raad
een principebesluit om o\Ver te gaan tot

aankoop van het perceel Prlnccsseweg
34, waarin dan de openbctre leesz&al en
bibliotheek zal worden gevestigd. De
heer Van As vroeg, wat er dan gaat
gebeuren met de vrijkon7*3nde ruimte
in de Schoolstraat, waarop de voorzit-

ter antwoordde, dat als tl zover is, B.

en W. met voorstellen zulle d komen.
Wethouder Aukema achtto deze oplos-

sing ten zeerste aan te bevelen ondanks
de kosten die zich zeker de «erste 8 jaar

zullen voordoen. De heer var i dor Heijden
bracht het Gemeentelijk Verzorgings-

huls ter sprake in verband roet de ves-

tiging van een nieuw V,V.V. 'kantoor. De
voorzitter antwoordde, dat look dit de
aandacht heeft van het koUe ge, dat naar
een reële oplossing zoekt.

Voor het maken van 4 watimemings-
putten bU de verzlnkvijvers in het clr-

cuitgebled werd een aanvuUtïnd krediet

van ƒ 5.000,— vericend. ƒ lO.tlOO,- werd
reeds beschikbaar gesteld op ^8 januari

J.1. doch dit bedrag blijkt illmns niet

voldoende. Voor verbetering 'van de fil-

terinstallatie in het pomp'.üt.ation te

Bentveld werd als eerste fase van de

Windhoos
trok langs

Zandvöorts

Vervolg op pag. 3

enmg vanOp
nieuwe school
ZANDVOORT — Vrijdag 5 septem-
ber a.s. om half vier zal de officiële

opening plaatsvinden van het nieu-
we schoolgebouw aan de Plemlng-
straat in Zandvoort-nieuw noord,
waarin thans de openbare kleuter-
school 'Hummeloord' en de Mr. G. J.

van Heuven Goedhartschool voor
openbaar basisonderwijs zijn gehuis-
vest.

strand

Weihouder Aukema: 'aan verdere bete-
geling wordt gedacht'

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op raus in een ruime renault

autobedrijven

rinko

0REIVAULT

ZANDVOORT — Zaterdag middag
omstreeks half vier trok eeii inkt-
zwarte wolk, komende uit het zui-
den, op ongeveer anderhah'e mijl
uit de kust naar het westen. Het
was vrijwel windstil weer. .Plotse-
ling kwam uit het midden \kan de
wolk een trechtervormige slur f naar
beneden, eveneens zwart van

i
kleur.

De slurf raakte het wateroppervlak
en zoog met grote kracht he.tb zee-
water meters omhoog.
Het was een angstaanjagend,, doch
imponerend schouwspel.
Nevenverschijnselen deden zidlj niet
voor. Er was geen wind, geain on-
weer, gqen regen, alleen matvr die
slurf uit de wolk. Het duurde' onge-
veer een half uur voor deze wind-
hoos weer vanzelf oploste, vojgens
weerkenners, omdat er enorm veel
water was opgezogen, waardoor', een
verzadiging optlrad. De wolk was
toen reeds in de richting Umi IJden
afgedreven.
Doch wat er gebeurd zou zijn, M'iin-
neer deze hoos inplaats van tKSven
zee boven het druk bevolkte st.rjmd
tot activiteit zou zijn gekomen, laat
zich slechts raden. In elk gevaJ zou
er van de strandpaviljoens niet veel
heel gebleven zijn.

Schoolstraat

onder water
ZANDVOORT — Voor het eerst

sinds enkele jaren stond donder-
dagmorgen 21 augustus j.1. tijdens

het hevige onweer dat zich ook bo-
ven Zandvoort ontlastte, de School-
straat en omgeving weer eens onder
water. De afvoeren bleken het neer-
gutsende hemelwater niet te kunnen
verwerken en het werd zó donker,
dat zelfs de straatverlichting moest
worden ontstoken.
De dienst voor Publieke werken en
de Zandvoortse brandweer zijn en-
kele uren bezig geweest om de riool-

putten, die verstopt waren geraakt
door het met het water meestro-
mende zand, weer te doen functio-
neren.
Enkele kelders in de huizen liepen
onder water en moesten worden
leeggepompt.

Afscheids-

receptie

LADTS SHOP
HEEMSTEDE B.V. I.O.

Binnenweg 141— Telefoon 282954

onder nieuwe directie.

Met de u vertrouwde medewerksters hopen wij u de zelfde

service te geven als u gewend was.

Wij houden op 5 SEPTEMBER OPEN HUIS en lonen u dan

gaarne onze nieuwe najaarsconlleclie !

Oproep van

Zandvöorts

burgemeester
In de periode van 1 tot en met 7

september a.s. zal ook in deze ge-
meente de bekende Anjeraktie
plaatsvinden. De opbrengst in de
provincie Noordholland in 1974

was zodanig, dat 160 instellingen

met een subsidie konden worden
geholpen. Hiertoe behoorden ook
weer enkele Zandvoortse vereni-
gingen.
Het Anjerfonds zal graag haar
steun blijven geven aan de di-

verse facetten van het kulturele

leven in deze provincie.
Daarvoor is uiteraard geld nodig.

Een van de belangrijkste bronnen
van inkomsten vormt nog altijd

de jaarlijkse Anjeraktie. Voor het
welslagen hiervan dient de ge-
meente de beschikking te hebben
over een groot aantal koUektan-
ten. Gegadigden worden verzocht
zich liefst vóór 1 september a.s.

op te geven op het gemeentehuis,
afdeling onderwijs en personeels-'
zaken.
Moge Zandvoort dit jaar weer met
gullg' hand'.deze-.aktje gedenk?»,
eh=»jaöêftaé^ZlJn'-stBentje''f)ydra--

gen in het bevorderen van de
plaatselijke kuituur.

De burgemeester van
Zandvoort.
A. NAWIJN.

LANGS DE VLOEDLIJN

Een goed bestede vakantie kan V\f
leven verlengen.

Lord Chesterficld (1694-1773)

TAXi 2600
GROTE KROCHT 18

Dasr en nacht bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TROrWWAGENS.

<

ZANDVOORT — In het Huis in de
Duinen. Herman Heyermansweg 1,

Zandvoort, is gedurende de maand
september een expositie te bezichti-
gen over 'De Koninklijke Marine
van toen in beeld'. De toegang tot

deze expositie, elke dag van 9-9 uur
geoend, is gratis.

H.W.COSTER i^
Makelaar o.g. UidNEMj

Burg. Engelbertsstraat H,
Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
• FLAT o£ WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in het
waterdicht maken van

woningen en flat

Tel. 02507-30 86 en 60 91.

SPAARNESTAD
Verwarmingsservice

GAS- EN
OLIESTOOK-
INSTALLATIES
ONDERHOtfD
OMBOUW OLIE
OP GAS

Tel. 023-310440»
Friese Varken-
markt 4 - Haarlem8EVEM

SISTERS

centrale verwarming

„TECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Paradijsweg 4 - Tel. 7147 of 3270.

VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERADF.N, HORLOGES EN
KLOKKEN

JUWELIER VAN DE KAMP
GALERIJ KERKSTRAAT 22-8 — TEL. 69 50 _ ZANDVOORT

ZANDVOORT — De heer P. Brune,
chef van de afdeling Burgerzaken
ter gemeentesekretarle van Zand-
voort, zal wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd de
gemeentedienst op 1 september a.s.

Verlaten.
In verband hiermede zulen de heer
en mevrouw Brune-Vlsser op vrij-

dag 29 augustus a.s. ten raadhuize
een afscheidsreceptie houden, die
voor elke belangstellende toeganke-
lijk zal zijn, aanvangend om 5 uur..
Aan deze afscheidsreceptie gaat een
intiem afscheid vooraf dat de schei-
dende ambtenaar door het gemeen-
tebestuur wordt aangeboden en
waarbij B. en W. en diverse geno-
digden aanwezig zullen zijn. Deze
bijeenkomst begint om 4 uur.

rr

^f

„RiSTORANTE ITALIANO PIZZERIA"

LA FONTANELLA
HET EERSTE EXCLUSIEVE ITALIAANSE RESTAURANT

BOUWES PASSAGE 2-4— TELEFOON 6785.

Specialiteiten: Komt u ook eens kennismaken?
Lasagna - Spaglictti - Conneloni Uw gastheren zijn:

Div. sorteringen pizza's Mario Martino - Enzo Santoro.

}>

Bezoekt u ook eens Visspecialiteitenrcstaurant

DE MEERPAAL >y

Haltestraat 61, telefoon 2172. Maitre de Cuisine B. L. Roosen.



Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.
Vers van het mes, met vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

BELEGEN GOUDSE KAAS
500 gram 3,90 NU

GEKOOKTE SCHOUDERHAM
150 gram 1,74 NU

PATÉ LEVERWORST
250 gram 1,88 NU

PARIJZER

BOTERHAMWORST
200 gram 1,38 NU

GROVE BOERENWORST
per stuk 3,90 NU

3.60

1.59

1.59

1.25

3.65

HEMA
Geen avondverkoop en de zondagopening

t/m 31 augustus.

De Audi's

Audi 50; de nieuwe veiligheid
Met z'n voorwiel-aandrijving, z'n selfcorrigfj-ende
besturing en diagonaal gescheiden tweekringB-rem-
systeem.Z'n veiligheidskooi met Icreukelzones voor
en achter. Het zacht beklede, licht absorberende dash»
board met flexibele schakelaars en knoppen «n de
vciligheids-stuurkolom.Metbovendienkeuzeuüttwee
suinige motoren (50 en 60 DIN-pk), de bakende
technische Audi-perfectie en het comjfort. Hus de
variabele bagageruimte met grote achterdeur.

Audi 80: de comfortabele perfectie
'a Comfortabele limousine met talloze docirdacht
betere detaUs. Zoals eeti van binnen uit versftelbare
buitenspiegel in de L-types. Helemaal gebouwd op
daurzaünheid.Het gebruik van uitstekende Tnateri-

alen en een nauwkeurige constructie verhogtsn de le-

vensduur aanzienlijk. De grondlak is bijvoorbeeld
elektroforedsch opgebracht.Zodat letterlijkelk hoek-
je en gaaqe is bes(£ermd tegen roest.De staden zit-

ten uiterst comfortabel, het hele interieur isgsbouwd
voor lange, ontspannen ritten. Daarom is er ook

keuze uit vier motorversies met stuk voor stuk een
hoog prestatievermogÈn.

Audi 100: luxe op hoog niveau
De extra comfortabele reis-limousine die is gebouwd
voor lange, ontspannen ritten. De anatomisch ge-
vormde slaapstoelen voor, het stuur dat goed in de
hand hgt (zodat de besturing altijd makkelijk is, ook
op lastige kronkelweggetjes), de makkelijke bereik-
baarheidvan de bedienings-organen, de licht en soepel
schakelende vloerpook, de perfecte weghgging, de

zelfcorrigerenile besturing. Allemaal kenmfitkea van
lu2.e en veiligfa eid op hoog niveau.

Die Audi's irtaan bij ons klaar voor 'n proefrit.

Want een auO> is nu eenmaal met volledig te beoor-
delen van een.! plaatje. Een proefrit zal u overtuigen.

i^UJDINSU
Voorsprongdoortechniek

Garage H. STRIJDER
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort TeieJfoon 02507-4565.

»»

J»

Kinderoperettevereniging

JONG ZANDVOORT
De repetities voor de kmdei operette

„DE DOCHTER VAN DE SJEIK"

beginnen op maandag 1 september 1975 om
18 30 uur in het gemeenschapliuis

Contributie ƒ 1,00 per week.

FULLTIME

SECRETARESSE
Interessante carrière aangeboden in

Zandvoort:

Dictaphone (IBM)
Telex

Vloeiend Engels en Fians

Kennis van Duits

Schnftelijke sollicitaties svp aan-

H Kater, Schmtengat 37, Zandvooi t

BEZORGERS gevraagd

voor middagkrant Hef Parool

Aamn. A Keesman, A J. v. d. Moolenstraat 76.

VISSPECIALITEITENRESTAUEANT

DE MEERPAAL
vraagt voor direkt een

KEUKENHULP
voor de avonduien, van 6 uur tot 10 uur

Inlichtingen: telefoon 02507-2171

GEVRAAGD:

VROUWELIJKE HULP
van 8 tot 12 uui 's morgens.
Loon ƒ 150,— per week.

HOTEL QUEENIE,
Kerkplein 8, Zandvoort Tel 3599.

Banketbakkerij
SEIJSENER

Haltestraat 23. telefoon 2159 viaagt

VERKOOPSTER
Hoog loon

J. L. M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort

DE VOS
voor een eoed

GEBRUIKT

VA. ƒ 50,—

fietsklaar.

Ook vertegenwoordiger van nieuwe merkfletsen
Inruil mogeUJk.

Onze werkplaats is gevesöed in de Dr. Gerkestraat
omhoog bil OB SCHXXP box nr. 23 en 24

Van maandag tjn. zaterdag geopend van 10 tot 20 uur.

TELEFOONa 02507-7255.
Voor een liets voor groot en pdein moet « b;j de Vos z;)n

FA.GANS1IER&G0.
GAS- EN OUEHAAHtoEN. GASFORNUIZEN.

Deskunidig advies.

Voor al uw: SANHVilRE INRICHTINGEN,
WASTÏiFELS enz.

ETNA, PABER. BEINRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpei|iplein. Tel. 5088, 3612, 2518.

AUG. V. d. MME
Marisstraat ISa, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRMF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbeldeding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

FA.L.BALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICBTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en legsen van alle bekende metken

BREEDTAPUT, o.a. Hatema, Desso, K.V.T.,
Ploe^pijt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

linoleums Krommenie — VUtzeH —
Balatred — Xapiflex— Hengafeit tegels.

Alles voor uw woning !

Lozaflez jalonzieen — Balastona.

HALTESTBAAT 21>29 —TEL. 2S9«-S75»-4015

ERWERKEN ^
(KAGES 5

ALLE
LOODGIETERWERKEN

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 61 - 71 58

Snellere service door
mobilofoon

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

VOOR AL DW BEHANG-,
WIT- EN SCHILDERWERK

Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655

Techn-Biur.A. VADER
Prinsesseweg 32a, tel. 02507-6747 of

3176 b.g.g. 023-530192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALklATEUR
LOODGIETERS

,

CENTRALE VERWARMING

CENTRALE VI:RWARMINC
Tecbnisch installatie burean

lADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerllngh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedipl InstaU. - Erk. A Cl. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

Te koop aangeboden

PICK VP
met 2 boxen + 2 extra
boxen, merk Dual.

J Haakman, Hogeweg 36,

na 6 uur

tsw/ée\A/iel voordeel

DAMES- EN HERENRMWIELEN
compleet met lamp, dynamo, slot en OOC .
jasbcaschermer, tijdelijk slechts . .

**«»»

SPECIALE AANBIEDING

UNIiON RACEFIETS
gehieel compleet met 10 versnellin- O^C ,
gen voor slechts Otvf

Zolang de voorraad strekt

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEKïRAFENiSONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 023-260533.

Informaties betreftende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.

haltestraat 18 telefoon 4499 zandvoort

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging UiAi

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Elaarlem, WHte Heerenstraat 20 — XeL 31 37 53 - 31 04 57
Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruinen:

Dinsdag 1h0-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdagi 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-t2, 13-15 uur

TELEFOON 4)2507-71M.

HET BLAD VOOR UWT REKIAME

tegen zeer veerdelige advertentietarieven, eek
voor kontradkten.

Abonnementen kunnetn worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEIM NIEUWSBLAD

levert het meeste re(sultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad Wordt uw advertentie ook nieuws.



Geheel onverwacht is van ons heengegaan,
vertrouwend op zyn Heer en Heiland, mijn
zorgzame Man, onze lieve Vader, Behuwd-,
Groot- en Overgrootvader

Wilhelmus Gerardus van der Heijden

m de ouderdom van 75 jaar.

E van der Heijden-Joordaan

Amsterdam:
J. van der Heyden
E van der Heijden-Kruger

Zandvoort:
C. K. van der Heijden

Zandvoort:
G. Leer

Amsterdam:
W G. van der Heijden
M van der Heijden-Reumer
Klein- en
Achterklemkinderen

Zandvoort, 23 augustus 1975.

Zeestraat 52

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan,
onze lieve vader, groot- en overgrootvader

Sijbrand (Pappie) Drommel
sedert 1936 weduwnaar van Anna de Wit

in de oudeidom van 89 jaar.

Kinderen, klem- en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 26 augustus 1975.

De Genestetstraat 13.

De overledene ligt thuis opgebaard. Gelegen-
heid tot afscheid nemen, donderdagavond a s.

van 19 00-21 00 uur.

De teraardebestelling zal plaats hebben zater-
dag 30 augustus as om 10.30 uur op de Al-
gemene Begraafplaats te Zandvoort, waarna
gelegenheid tot condoleren in. de Ontvangst-
kamer van de Begraafplaats.

SGHOENSERVICEJ.PORTEGIES
wegens vakantie GESLOTEN

van 1 t/m 21 september.

Kerkstraat 33, Zandvoort.

SPOELDERS KAPPERSHUIS
Haltestraat 14, telefoon 2462.

Wegens vakantie is de Herensalon
van 8 t.m. 29 september gesloten.

De Damessalon blijft geopend.

O©
Om zumig op uw tyd te ztjn moet u met minuten

rekenen, niet met wen Alexander Pope (1688-1744)

Het goede werk, dat geleverd woidt door

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bü de Kostverlorenstraat.

heeft uurwerken, waarmee u vanzelf leert zuinig

op uw tUd te zun Het zijn immers precisie-

uurwerken, waar u altijd op rekenen kunt

Komt u maar eens kijken in z\jn showroom
't Is een belevenis' Eigen reparatie-afdeling met

eleotromsche apparatuur

VERF
Hoogglanslak

Zijdeglanslak

Blanke lak

Jachtlak

Bijts IQ

Sadolms

Glitsaeiglans

Acrylaatmuurverf

Latexmuurverf

Veegvast

Oxanolie

Benarolie

Keur Verf
Paradijsweg 2 Tel. 02507-5602-2979

Op 26 augustus is plot-
seling onze opa

S. DROMMEL
op 89-jarige leeftijd

overleden.

Hij was een fijne opa

Luit,

Ingnd,

Paddy Glebbeek

Zandvooort,
augustus 1975.

Krijgt U gasten?

Geen bezwaar!

WU VEBHDBCN:
bedden, ledikanten, dekens,
tafels, stoelen, glaswerk,
porcelein enz. voor elke

gelegenheid!

Ook Teritunr van leuke en
praktische huliban.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Of 3713. Privé na 6 uur 6658

VEIUNGGEBOnW

De Witte Zwaan

Voor de eerstvolgende

VEILING
kunnen dagelijks weer nette

Boederen worden Ingebracht
of afgehaald.

Sousterrain De Witte Zwaan
Dorpsplein 2 - Tel 2164 of

3713. Privé na 6 uur 6658.

Veülngdlrektie
Pa. Waterdrinker

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPABATICS
J. A. HESSSLS
Leidsevaart 82, Haarlem
Telefoon (023) 316092

NOORDHOLLANDS PHÏLHARMONISCH ORKEST
dirigent: ANDRÉ VANDERNOOT

Concertgebouw Haarlem 2015 uur

WINTERSERIES 1975-1976

gastdirigenten.

gastorkest:

SERIE A

SERIE B

_

Willem Frederik Bon, Hans van den Hombergh, Hiroyuki Iwaki,

Hein Jordans, Jeray Katlewicz, Elyakum Shapirra

Het Brabants Orkest

6 dinsdagavondconcerten op
30 sept , 4 nov., 2 dec , 6 jan., 3 febr , 2 maart

solisten: Lola Bobesco, Valery Gradow - viool/Stephen Bischop,

lanine Dacosta, Eduardo del Pueyo - piano/Frans Bruggen - blokfluit

abonnement 6 concerten ƒ 45,— losse kaarten ƒ 9,

—

Populaire Landenserie - 6 vrijdagavondconcerten op
1 7 okt , 1 4 nov., 1 2 dec, 1 6 jan., 1 3 febr., 1 2 maart

solisten: Catharina Collard, Tamas Vasary, Barbara Nissman - piano/

Marco Bakker - zang/Christiaan Bor, Gijsbert Beths - viool/

Anner Bijlsma - violoncello

abonnement 6 concerten ƒ 35,— losse kaarten ƒ 7,— ' '"""

combinatie-abonnement serie A + B ƒ 70,

—

Componistenserie - 6 vrijdagavondconcerten op
24 okt., 21 nov., 19 dec, 30 jan., 20 febr , 19 maart
Elk concert gewijd aan werken van één componist.

De componisten zijn:

Hendrik Andriessen, Lex van Delden, Béia Bartók, Carl Orf(,

Henk Badings, Anton Webern

solisten: Dick de Reus, Bouw Lemkes en Jeanne Vos - viool/Bernard

Drukker- elektronisch orgel/Theo Bruins, Gerard van Blerk - piano/

Bernard Kruysen, Ruud van der Meer - zang/Vera Badings - harp/

Nederlands Kamerkoor

abonnement 6 concerten ƒ 30,— losse kaarten ƒ 6,

—

combinatie-abonnement serie A + C ƒ 65,

—

combinatie-abonnement serie B -f C ƒ 55,

—

passe-partout A -1- B + C/ 95,—

Abonnementsverkoop en plaatsbespreken aan de kassa van het Concertgebouw, Lange
Begijnestraat 13, van 10-15 uur telefonisch 320994 van 12-15 uur.

Uitgebreide prospektus met gegevens over programma's en solisten verkrijgbaar bij het

Concertgebouw en de administratie van het N P.O., telefoon 319248

SERIE C

T Z B („The Zandvoort Boys")

afdeling GYMNASTIEK

Nu de vakantie weer verleden tijd Is, gaan wij
weer over tot de dagelijkse orde. Slanlc en lenig
staat niet alleen 's zomers in bikini . . . maar
ook in de winter is dat aantrekkelijk. Gym-
nastiek is een sport waar ledereen aan mee
kan doen en TZB biedt zowel ontspannings-
als wedstri]dgynastiek.

De lestijden zijn:

KLEUTERS: dinsdagmiddag van 3.45-4.45 uur
(gymlokaal Hannie Schaft);

DAMES „BMJFT FIT": dinsdagavond van
5 00-8.00 uur (gymlokaal Hannie Schaft);

MEISJES EN DAMES: donderdagavond van
5 00-10 00 uur (Prinsessehal) ;

KEURTÜRNEN: woensdagavond van 530-7 00
uur (Prinsessehal).

Kontributien:

Leden t/m 16 jaar ƒ 3,50 per maand;
Leden vanaf 17 jaar ƒ 4,50 per maand.

Inschrijfgeld nieuwe leden bedraagt ƒ 1,

—

.

Opzegtermijn is 3 maanden.

Voor al uw METSEL-, VOEG-
EN SLOOPWERK

METSEL- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

6. KOL
Celsiusslraat 180, Zandvoort Tel 02507-6919.

Maak het binnen gezellig

met een bloemetje van

BLOEMENHUIS

„ï. d. MEY"
J. BLÜYS
Haltestraat 65 - Zandvoort

De specialist in al uw bloemwerken.

Nu ook in Zandvoort

Kunstgebit reparaties

•A „i t -^

A. RITMAN,
Reinwardtstraat 20 Tel 02507-4365

Kamerplanten leven

met ie mee
Haal ze in huis!

Zeker nu wij op vakantie gaan, vanaf 1 september.
Daarom hebben wij de komende dagen zeer

SPECIALE AANBIEDINGEN VASTE PLANTEN.

BLOEIVIEN-
MAGAZIJN //ERI
GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

DEKAASH
HOUDT DE PRIJZEN LAAG.

HEERLIJKE GATENKAAS
500 gram van 6,25 voor 4,95

GRASKAAS 500 gram 3,95

250 gram ROOMBOTER 1,79

HALTESTRAAT 38

5,99500 gram BOEREBOTER

10 EIEREN voor 1,25

Grote sortering in BUITENLANDSE KAAS

TELEFOON 500O
TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

Laat r uw banden
eens zien...

veilig

verkeer
stelt eisen

aan de be-
stuurder en

aan zijn wagen
EN AAN DE BANDEN

Gelukkig maar

Er Zijn nogal wat verwarrende
berichten over d e banden Minimum

profieldikte en zo

Geen paniek

Goede banden gaan onder een goede
auto geweldig lang mee Banden-
mensen kunnen Ü dat verklaren

Weet U wat?

Kom voor alle

veiligheid

even
langs

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE
Pakveldstraat 21, Zandvoort. Tel 2345

VAKAHTIE-REGELING
ZANDVOORTSE BAKKERS

Geopend Ie periode van

1 september t/m 20 september:

J. V. d. Werff, Gasthuisplein 3 en Winkelcentrum Nieuw Noord

Seijsener, Haltestraat 23

Keur, Diaconiehuisstraat 36

Geopend 2e periode van

22 september t/m 9 oktober:

Balk, Hogeweg 28

Paap, Potgieterslraat 24

R v. d. Werff, Tolweg 6

Stuurman, Zeestraat 48

Schoenboetiek Harms
PRACHT KOLLEKTIE

HEREN MODESCHOENEN
hoge liakken, bolle neuzen

DAMESSCHOENEN
hoge hak in alle kleuren

DAMESINSTAPSCHOENEN
in leder, lage hak in de kleuren zwart,

rood, groen en blauw

49.50

34.95

19.95
HEUOFORM STEUNSCHOENEN.

VERWEN UW VOETEN.

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat), Zandvoort

Necchi naaimacliines

Het bekende italiaanhe topmei k

Jan Geylvoet Jr.

Doelstraat 35, Haarlem Tel 023-311712

ZANDVOORT:
rAVAUGEPLEIN, FR'VAIL KUnil

3 kam.flat aan zee
(2e hoogste vei dieping

'

Koopsom f 105 000 — du eet Icei, Ic aanv
Bezoekt onze Foto-Expo infoimj.tic uvoi alic

te koop ziinde huizen in Haailem en omg
dagehiks en na afspiaak ook zaterdags en

's avonds

fllAKELAARSKANTOOK

RANDWIJK BV - lid NBM
ZandvoortsewcK 67 Aoidonhout

Telefoon 023-241224

Mevi J W M APOL Tclcloon 2ïol)

Denkt u nog wel even aan

UW vakantie in

september of oktober

of b.v. een overwinferingsreis in de

zon.

Vraagt eens inlichtingen bij

Grote Krocht 20,

Zandvoort

Blask en Decker „WORKMATE"

Veelzijdig, handig, solide, j 275,

—

J. H. VERMEIJS B.V.

v/h Kort's IJzerhandel

HahesUaai 1, Zandvoort, (el 5204



HEEFT KEUKENHUIS RI-JO B.V.

MEER VAN DIE GEZELLIGE KLANTEN ?

!

O, ......NEE...... ! maarerzijn tochnog

mensen die bijlietzien van een

KOMPLETEKEUKEN VANRI-JO

n diepe ontroering geralten

*
*

zonder apparatuurberekening, boven 2000,— en zonder aan- ï
koop van apparaten J

*

BIJ AANSCHAF VAN KEUKENKASTEN EN *

zonder apparatuurberekening boven .2000,— met aankoop J

KAN HET HELPEN

dat hij zoGOED IS IN KEUKENS !!!,

yifant velenzeggennueenmaal,geefmijmaar

HABEMATOF BAUKNECHT
VAN RI-JO

BIJ AANSCHAF VAN KEUKENKASTEN EN
AANRECHTBLADEN

GRATIS WASEMKAP AD 385,-

AANRECHTBLADEN

van apparaten

DE VOLGENDE INBOUWAPPARATEN
TEGEN SCHERPE PRIJZEN
DEZE STUNTAANBIEDING INBOUW-
APPARATUUR GELDIG T.M.
30 AUGUSTUS 197S'

Merk

BAUKNECHT
KOELKAST

type adviesprijs

1048,—EV2461 (250 liter)

TV1801 (180 liter) .... 748.—

DEKORLIJST 55,-

840,-
600,-

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*

44,- j

BOSCH KOELKAST
250ELD 1130,—

180TLS 870,—

DEKORLIJST

VAATWASSER

180TLS

GV121S

46,—

1285,—

i3V121GU

GV121EU

DEKORLIJST VAATWASSER

QV121M ..:... 1486,—

1676,—

1996.—

75,—

ATAG KOOKPLAAT
40102EM 360,—

101 RVS 420,—

103RVS 460,—

105BB ........ 425,—

106MG 425,—

107OR

108MB

425,—

425,—

OVENS
1234EM 410,—

1234RVS

20.101 RT

20.102RGTS

440,—

695.—

795.—

KOMBINATIE OVEN + KOOKPLAAT
6223 1345.—

WASEMKAP No. 63 385,-

900,-
699,-

37,-

1028,-
1189,-

1345,-
1597,-

60,-

288,-

340,-
368,-
340,-
340,-.

340,^
340,-

328,-
46S,_
556,-

636,-

1076,-

310,-

*

»

i
*

*
*
4-
4-

»

*
*
*

*
*
*

»
4'
4-
4-
4-
4-.

4-
4-

»
*
4-

4
4-
4-

*
4-
4-
4-.

4-

t
• 4-
4-
4--
4-
4--

4-
4-
4-
4-

4-

4
4-

4
4-
4-

4
4-

4-

3f**»IHf*4»JH»»»JHf»*#****»»*»*»»JHHm*»»»*»»»»*»»»4HHft

KEUKENHUIS r

KEUKENHUIS r

KEUKENHUIS r

"P een begrip inKEmEMERLANDü!

Y^ moet welgoedzijn wilhijde bekende topmerken

^ mogen verkopen I!!

l'V isgoedvoorkomplete keukens, badkamers,
verbouwingen en interieurwerk

EN DE SERVICE ? Net zoGOED als zijn KEUKENS!
P.S. WIJ WILLEN U EROP ATTENT MAKEN DAT WIJ OOK MET VERBOUWINGS OFFERTE
PRIJZEN ONS WERKELIJK BINDEN, DUS NIET LAAG OFFREREN EN HOOG FAKTUREREN.

VRAAG NU VRIJBLIJVENDE OFFERTE, HET VERPLICHT U TOT NIETS. FINANCIERING MOGELIJK.

WIJ RICHTEN UW COMPLETE BADKAMER IN

Een complete keukenverbouwing voeren wij in ca
14 dagen voor u uit. Wij slopen uw oude keuken,
plaatsen uw nieuwe Habemat, verzorgen uw stuc»
werk, loodgieters-, tegel-, elektriciteits- en tim-
merwerk enz. en een droomkeuken is dan een
lust voor het oog geworden.

Komt u eens naar onze showroom, wij bieden u
52 programma's en maken een vrijblijvende op-
stelling voor u !

YELSERSTRAAT 1 2, HOEK AELBERTSBERGSTRAAT, t.o. INGANG

ZIEKENHUIS JOH. DEO, HAARLEM-NOORD, TELEFOON 023 - 261745

Geopend iedere dag van 9.00 tot 17.30 uur. Maandags gesloten. Voldoende parkeergelegenheid.



Bestuursverkiezing Hoogheemraadschap Rijnland

35% van totaal aantal

stemmen uitgebracht
HAARLEM — Bij de vorige week woensdag gehouden Tcrkiezing voor

de op 1 oktober in funktie tredende Verenigde vergadering van het

Hoogheemraadschap van Rijnland zijn tien hoofdingelanden en hun

plaatsvervangers voor het ongebouwd eigendom gekozen alsmede tien

hoofdingelanden en hun plaatsvervangers voor het gebouwd eigen-

dom. De tien hoofdingelanden waterkwaliteit en hun plaatsvervan-

gers zijn inmiddels aangewezen door gemeenteraden (5), Kamers van

Koophandel en Fabrieken (3) en gewestelijke raden van het Land-

bouwschap (2).

In de vier kiesdistricten, waarin Rijn-

lands gebied is ingedeeld konden in to-

taal 66.875 stemgerechtigden tezamen

130.928 stenunen uitbrengen. Hiervan

werken geldig uitgebracht 46.666 stem-

men (35,6%).

De eigeiiaars van ongebouwd eigendom

maakten intensiever van hun stemrecht

gebruik dan de hulseigenaars, die voor

het eerst aan de verkiezingen deelnamen.

Eerstgenoemden brachten ruim de heUt

van het aantal stemmen waartoe zU ge-

rechtigd waren inderdaad uit, terwijl in

Vervolg van pag. 1

ZVoortse
raad
Voor het aanschaffen van een bodembe-
luchter, benodigd voor het onderhoud
van de sportvelden verleende de raad
een krediet van ƒ 3.900,—.

Publieke Werken krygt een nieuwe tril-

wals, waarvoor ƒ 17.500,— bleek nodig te

ziJn en de politie een nieuwe surveillan-

ce-auto waarmee een bedrag van
ƒ 10.000,— bleek te zijn gemoeid.

Dienstwoning
Een krediet van ƒ 6.600,— werd beschik-

baar gesteld voor het treffen van voor-

zieningen aan de dienstwoning boven
het bureau van de verkeerspolitie aan
de Hogeweg 35. De heer Van As had
diverse wensen, speciaal ten opzichte van
de beroepsbrandweer, waarop de voor-

zitter antwoordde, dat het daarom Juist

ging, want het is doodzonde, deze mooie
ruimte onbenut te laten.

De raad ging akkoord met het aan-
gaan van een vaste geldlening van
f 400.000,—, aangeboden door de N.V.
Bank voor Nederlandse gemeenten, ten
behoeve van de financiering van het
zwembad 'De Duinpan'. De heer van der
Heijden meende, dat enkele schoonheids-
foutjes nog dienen te worden opgelost.

De voorzitter antwoordde, dat daaraan
reeds wordt gewerkt, speciaal wat be-
treft de gehandicapten.

B. en W. van Haarlem besloten tot het
laten vervaardigen van een milleufilm

door de technische theatergroep Pers-

pekt te Haarlem. Deze film zaJ ongeveer
15 minuten draaitijd nodig hebben. De
kosten voor het maken bedragen 55 dui-
zend gulden, waarvan de gemeente
Haarlem ƒ40.000,— voor haar rekening
neemt. De deelnemende gemeenten In

het gewest Kennemerland zullen wor-
den aangeslagen volgens een verdeel-

sleutel, gebaseerd op het aantal inwo-
ners. Voor Zandvoort betekent dit een
bedrag van ƒ3.412,—. De raad ging er-

mee akkoord, omdat men met het kol-

lege van mening was, dat deze film nut-
tig en gewenst is.

Wijkcentrum
De voormalige kleuterschool 'Hiunmel-

oord' zal aan de stichting 'Activiteiten-

centnun Zandvoort' worden verhuurd
voor ƒ2.000,— per Jaar. Voorts zal de
stichting een eenmalige bijdrage ont-

vangen in de kosten van verbouw en
inrichting van het gebouw, waarin
thans reeds een kindercrèche werd ge-

vestigd en de stichting zal een garantie

ontvangen In het exploitatietekort van
dit wijkcentrum tot een maximum van
ƒ2.000,— per Jaar. De heer Rozelaar ver-

klaarde, dat ziju fraktle (VVD) bijzon-

der blij was met dit voorstel.

In bovengenoemd wijkcentrum zal ook
een wijkbureau voor de politie in Nieuw
Noord worden ingericht. Een bedrag
van ƒ 4.000,— is hiervoor nodig. De rEiad

zegde dit krediet toe.

Voor het aanbrengen van brand-detek-
tle-apparatuur in en het plaatsen van
een bliksemafleider op -het' gebouw van
de brandweer aan de Duinstraat werd
een bedrag van ƒ21.800,— beschikbaar
gesteld.

Pré-advies
De heren E. de Valk en H. Balhaus
hadden een brief gezonden met klach-
ten over het gebruik van het circuit en
het binnenterrein. B. en W. brachten
er een gedegen en uitgebreid pré-advles
over uit, waarin alle klachten werden
weerlegd.
Weber had er nog wel enkele opmerkin-
gen over en stelde voor, dat zolang het

circuit blijft voortbestaan 'n standaard-
brief op te stellen 'ter beantwoording
van eventuele klagers. De voorzitter

voelde daar niets voor en de raad blijk-

baar ook niet nadat de heer Rozelaar
had verklaard het pré-advies bijzonder

goed te vinden, waarop de raad ermee
akkoord ging.

Lou. Koper had een motte ingediend
handelend over toenemende calamitei-

ten en verkeersmoeilijkheden. De voor-
zitter gaf toe, dat politie en brandweer
soms voor een haast oimiogelijke taak
komen te staan.

Wethouder Aukema meende, dat er

maar één doorslaand argument is voor
moeilijkheden als door de heer Koper
genoemd en dat is de zon. Wanneer die

schynt — en Zandvoort Is er afhanke-
lijk van — dan komen de mensen biJ

drommen. De afgelopen weken is dat
weer overduidelijk geworden. Daar heeft
een Hippodromc, circuit of wat dan ook
niets mee te maken. De ingediende mo-
tie van de heer Koper werd daarop voor

kennisgeving aangenomen.

de sector gebouwd iets meer dan 30%
van de stemmen werd uitgebracht.

In elk district werden zü, die in de kate-

gorieën ongebouwd en gebouwd eigen-

dom de meeste stemmen kregen, gekozen
verklaard.

In district 1 (3 vakatures ongebouwd en
5 gebouwd) hadden 46.025 stemgerech-

tigden tezamen 83.825 stemmen waarvan
geldig werden uitgebracht ongebouwd
6.029 (55% van het stenunenpotentleel

in deze kategorie) en gebouwd 26.024

(35,07%);- tezamen 32.053 (38%). Tot
hoofdingelanden ongebouwd wei-den ge-

kozen C. van Saase te Noordwükerhout
met diens plaa.tsvervanBer M. C. J.

Zandwijk te Noordwijk (2.074 stemmen),
G. W. Vergeer te Warmond met plv. P. G.
van der Geest te Sassenheim (1.833 stem-

men) en J. W. Wensveen met plv. N. J.

Alkemade belden te Wassenaar (1.706

stemmen), allen lijst 1. Tot hootdinge-

landen gebouwd werden gekozen N. J.

Stokkermans te Leiden met plv. G. C. P.

van Dorp te Katwijk aan den Rijn (1.801

stemmen), lijst 8, alsmede J. V. C. Con-
standse te Haarlem met plv. A. E. de
Leeuw te Haarlem (2.354 stemmen), B.
de Leeuw te Haarlem met plv. G. J. M.
Brandsma, beiden te Haarlem (1.872

stemmen), L. G. J. Alkemade te Noord-
wyk met plv. G. Al M. van Haasteren te

Leiderdorp (1.927 stemmen) en W. Doe-
ven te Hoogmade met plv. O. Th. J. Bik

te Leiden (1.729 stemmen) , aUe Itist 9.

In district II (3 vakatures ongebouwd en

3 gebouwd) waren voor het ongebouwd
evenwel kandidaten als vakatures, zodat

overeenkomstig het reglement zonder
stemming gekozen konden worden ver-

klaard G. W. A. I. Pompen te Nieuw-
Vennep met plv. A. C. Blom te Zwanen-
burg, A. Verbeek met plv. J. C. Pctrie,

beiden te Hoofddorp en J. van Leeuwen

M. J01SGKIND
. . . plaaisvervaiipend hoo/dingeland

Waterkwaliteit . .

.

Jzn. met plv. P. Ilartog, beiden te Aals-
meer.

Voor bet gebouwd hadden 7.344 stem-
gerechtigden tezamen 12.590 stemmen
waarvan 3.182 (25%) geldig werden uit-

gebracht. Gekozen werden ir. A. van
der Mey met plv. J .P. CorveleUn, beiden
te Badhoevedorp (623 stemmen), K. den
Dasa te Kijsenhout met plv, dr. D, Rie-
mens te Wassenaar (545 stemmen), bei-

den lijst 1 en J. W. Atema met plv. V.

D. Tas, beiden te Aalsmeer (586 stem-
men) van lust 2.

In district III (2 vakatures ongebouwd
en 1 gebouwd) hadden 4.492 stemgerech-
tigden tezamen 12.824 stemmen waarvan
geldig werden uitgebracht door het on-
gebouwd 3.863 (53%) en gebouwd 1.313

(24%), tezamen 5.176 (40%). Door het
ongebouwd werden tot hoofdingeland
gekozen L. I. J. M. van Heiningen te

Roelofsarendsveen met plv. A. M. van
Veen te Ter Aar (1,528 stemmen) en
J. P. van der Poel te Oud-Ade met plv.

C. Th. J. van der Weyden te Zevenlioven

(1.738 slemmen(, allen lijst 1. Gebouwd:
H. P. Zwetsloot te Hoogmade met plv.

P. J. van Rijn té Ter Aar (526 stemmen),
lijst 1.

In district IV (2 vakatures ongebouwd en
1 gebouwd) konden 9.013 stemgerech-
tigden 21.589 stemmen uitbrengen waar-
van geldig werden uitgebracht door de
eigenaars ongebouwd 4.523 (48%) en ge-
bouwd 1.732 (14%,), tezamen 6.255 (29%).

Tot hoofdingeland ongebouwd werden
gekozen J. Noordam te Benthuizen met
plv, H. Verwaal te Hazerswoude (2.024

stemmen) en J. A. Straathof te Alphen
aan den RUn met plv. F. B. Droogh te

Zoetenneer (1.329 stemmen), allen lijst

2. Gebouwd: B. W. Buenk te Moordrecht
met plv. J. P. Jonkers te Boskoop (725

stemmen), liJst 1.

Inmiddels werden krachtens Rijnlands
reglement de volgende tien hoofdingc-
landcn waterkwaliteit met hun plaats-
vervangers benoemd:
door de gemeenteraad van Haarlem
mr. dr. L. de Gou met plv. L. van den
Berg, beiden te Haarlem;
door de gemeenteraad van Leiden mr.
C. J. D. Waal met plv P. J. Kuijers, bei-

den te Leiden;

door de Zuidhollandsc gemeenten binnen
Rijnland T. A. J. van Eüsinga te Oegst-
geest met plv. mr. J. M. Bonnike te

Noordwijk en A. B. van der Wel te Gou-
da met plv. H. Huizer te Waddinxveen;
door de Noordhoilandsc gemeenten bin-

nen Rijnland J. M. Hoffmann te Bad-
hoevedorp met plv. M. Jongkind te

Aalsmeer;

door de Kamers van iCaophandel en Fa-
brieken binnen Rijnland E. J. Vies te

Nieuwerkerk aan den IJssel roet plv. A.

C. M. Menken te Wassenaar, G. Groen
te Leiden met plv. mr. H. C. Brander-
horst te Oegstgeest en ir. H. P. M. Heere
te Zwanenburg met plv. mr. A. R. B. van
den Biggolaar te Aalsmeer;

door de gewestelijke raden van het Land-
bouwschap A. Oudiik te Waddinxveen
met plv. H. J. M. Kuyff te Boskoop en
B. Hoogendam Bzn. te Amsterdam met
plv. A. P. Stokman te Haarlemmermeer.
Toelating van de 20 nieuwgekozen en 10

benoemde hoofdingelanden en hun
plaatsven'angers geschiedt na akkoord-
bevinding van hun geloofsbrieven op 10

september a.s. door de Verenigde ver-
gadering van Rijnland.

zondag 31 augustus

NEDERLANDS HERVORMDE KERK
10.30 uur ds. C. H/latalieru; 19 uur geen
dienst

GEREFORIVIEERDE KERK

10 en 19 uur ds. Westeneng van
Rijsenhout

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND
Ing. H. de Nie van Haarlem (Vrijz. Herv.)

ROOIMS KATHOLIEKE KERK
Parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht,

,zaterdag 30 augustus: 19.3ü uur Eucha-
ristieviering met orgel en samenzang
zondag 31 augustus: 11 uur Eucharistie-
viering met medewerking van dames- en
herenkoor

Bijkerk-noord, Linnaeusstraat
9.30 uur Eucharistieviering nnet orgel en
samenzang

JEHOVA'S GETUIGEN
Zondag van 9.30-11.30 uur Openbare bij-

eenkomst in het Gemeenschapshuis, in-

gang Willemstraat

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16 uur — woensdag 20 uur samenkom-
sten in gebouw Madoerastraat 1, Haar-
lem-noord

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst In ge-
bouw Brugstraat 15

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
Nog geen bijeenkomsten in huize Pniël,

Zuiderstraat 3. Nadere inlichtingen tele-

foon 4778

WATERSTANDEN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

Vrijdag 29 augustus 7.29—19.53 uur
Zaterdag 30 augustus 8.19—20.49 uur
Zondag 31 augustus 9.27—22.04 uur
Maandag 1 september 10.50—23.32 uur
Dinsdag 2 september 12.14—0.00 uur
Woensdag 3 september 12.46—13.22 uur

Donderdag 4 september 1.43—14.12 uur
Vrijdag 5 september 2.30—14.58 uur
Springtij: 8 september
Doodtij: 1 september

Voor het berekenen van de laagwater-

sfanden gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.

Indrukwekkend o

van jongeren
ZANDVOORT — I^adat vorige maand
een Franse jongerengroep reeds met veel

sukses in Zandvoort,was opgetreden, or-

ganiseerde de evencmcntenkommissie
van de Zandvoortse VW onder auspiciën

van het Nationaal jcugdorkest van jeugd

en muziek vrijdagavond j.1. op de Grote
Krocht een optreden van een Poolse

jongerengroep die gedurende 14 dagen
een toemce door Nederland maakt. Deze
groep, 'Jong Torun' genaamd, bestaat uit

ongeveer honderd personen en is onder-

verdeeld in een orkest, een dansgroep en
een koor.

Met twee bussen arriveerde het gezel-

WEEKOni

weekeind 30 en 31 augustus

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. G. Mol, Emmaweg 2, Zandvoort,
telefoon 5091
verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen:

Anderson telefoon 2058,

Drenfh telefoon 3355,

Flieringa telefoon 2181 en
Zwerver telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging zr. C. Havers, Gasthuis-

hofje 27, tei. 2791

Apotheek: van vrijdagavond 29 augustus
17.30 uur tot vrijdagavond 5 september
17.30 uur: de Zandvoortse apotheek,

H. B. A. ((/luider, Raadhuisplein 10, hoek
Haitestraat, tel. 3185

Verloskundige: mevr. C. Struijk-Reus,

Statenboiwerk 10, Haarlem, tel. 023-

320434, b.g.g. 313233

Hulpdienst: telefoon 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendlenst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon 3737,

ook bulten kantooruren

Politie: telefoon 3043

Brandweer: telefoon 2000

schap eerst om ruim zeven uur in de bad-
plaats, zodat aan voorbereiding niets

meer kon worden gedaan. Zij wei-den

ontvangen door het lid van de evene-
mentenkommissie, de heer C. F. G. van
Elteren.

Hoewel voor het optreden op zichzelf

niets dan lof, moest toch wel worden
vastgesteld, dat dergelijke uitvocringe

zich moeilijk lenen voor een openlucht-
voorstelling. Bovendien ontbrak ook nog
een mikrofoon-installatic.

Daardoor werd bijvoorbeeld het spelen

van het kamerorkest, bestaande uit een
twaalftal strijkers, een moeilijk te volgen
zaak. De klassieke muziek uit de 19de en
20ste eeuw die men ten gehore bracht,

was vrijwel niet te volgen. Datzelfde gold

ook — doch in wat mindere mate — voor

het koor, dat in hoofdzaak Poolse volks-

muziek bracht, doch veel van het schoons
ging verloren.

De dansgroep had van dit alles weinig
last en het werd dan ook een fleurig en
kleurig schouwspel. In folkloristische,

fraaie kledij bracht men diverse dansen
uit de verschillende delen van Polen. Het
werd een indi'ukwekkend optreden, dat
sterke indi'ukken naliet. De belangstelling

ervoor was verheugend groot en het pu-
bliek volgde dat alles met grote belang-
stelling en bracht menig spontaan open
doekje.

Na afloop van de voorstelling, die bijna
2 uur in beslag nam, ontving de heer Van
Etteren voor de evenemenkommissie een
herinnering aan dit optreden In de vorm
van een klein tegeltableau waarna over

en weer woorden van erkenning werden

gesproken en in het verenigingsgebouw

•Do Krocht' nog geruime tiJd gezellig

werd nagepraat. Al met al een optreden,

dat veel bewondering afdwong. '

De damen van de Poolse dansgroep 'To

run' tijdens een korte pauze in hun op-
treden.

Foto: Frans van Loon

Peuterspeelzaal Zandvoort
ZANDVOORT — De werkzaamheden
van de Stichting Activiteitencentrum
Zandvoort verlopen voorspoedig.

Vooruitlopend op het raaasbesluit is

reeds toestemming gekregen om In het
voorniallge Hummeloord te starten met
een peuterspeelzaal. Op 18 augustus
J.l. Is daarmee gestart. Na 1 september
zal ook 's middags de crèche geopend
zijn.

De tarieven zijn:

per ochtend f 3,50

per week ƒ 15,

—

per maand van 4 weken ƒ 60.

—

per maand van 5 weken ƒ 75,—
per middag ƒ 2,50

per week ƒ 10,

—

De peuterspeelzaal zal geleid worden
door mej. M. Hoefnagel.
Als er mensen zün die nog oud (maar
HEEL) speelgoed over hebben, zoals:

driewielers, lonpscooters, poppen, wieg-
jes, poppcnwagcns, auto's, blokken enz.

dan kunnen ze dat bU de crèche afge-
ven. Als ze liet alleen 's avonds kun-
nen afgeven d.an kan het bij de .^ckrc-

tarcsse mevr. II. Risseuw, Lorcnlz-
straat 224, tel. 463.5.

Alle materiaal is welkom.

DROG. PARF. MOERENBURG
vraagt met spoed een

VERKOOPSTER
Inl. telefonisch 02507-6123 of mondeling Haltestraat 8,

Zandvoort.

Off. deaSer

AUDS - N.S.U.

CAHASaEH.STHfJiER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 025U7-4565.

OPEL OCCASIONS

1975 • 1974 - 1973 - 1972

50 demonstratie cu
inruilautomobielen van eerste

eigenaar.

Opel Rekord. Manta, Ascona,
Kadetl.

VAN LENT

HEEMSTEDE
Opel - Vauxhall - Chevrolet -

Bulck - Pontlac - Oldsmohlle.

Showhal: Dreef 261 -

Raadhuisstraat 49-65,

telefoon 023-281550.

Zandvoort; K. Onnesstraat 15,

telefoon 02507-5364.

Aalsmeer: Oosteinderv.'ep; 110.

telefoon 02977-20990,

Met oog en oor

de badplaats door
Oude tIeui'klop|»ei"

Het zal de meeste van u wel onbekend
ziju, maar op de deur van het perceel

Swaluënstraat 20, naast de vishal van
Blub (Molenaar) bevindt zich een
ouderwetse koperen deurklopper,
groen uitseslagen door de eeuwen die

deze heeft getrotseerd, want die klop-
per stamt uit het .jaar 1567!

Helaas heeft men de klepel drie jaar

geleden gestolen, zodat nu alleen

nog de klopper is overgebleven. Het
is een pronkstuk van ouderwetse sier-

kunst. Erboven staat: 'Met peynen
over de werelt' on daaronder bevindt
zich oen mannetje, die een zware
meelzak draagt. Het is allemaal bij-

zonder interessant en dit stuk van
historische waarde, mag zeker voor
Zandvoort niet verloren gaan.
De klopper heeft tot aan de oorlog

gehangen aan de voordeur van de
vishal, die de familie Molenaar toen
had in de Rozennobelslraat, bij vele

oude Zandvoorters nog welbekend.
Deze familie Molenaar behoort tot

ecu der oudste Zandvoortse geslach-
ten. Zij wonen nu al ruim zo'n 300

jaar in onze cemeente.

De overlevering wil, dat één van de
voorvaderen uit dit geslacht, de klop-
per voor een habbekrats kocht in

Haarlem, De huidige exploitant van
de vi.shal. Jaap, vertelde mij — dit ter

oriëntering van de echte Zandvoor-
ters — dat zijn vaders vader 'meneer-
tje' werd genoemd en dat zijn vader
een broer was van Kees de Dakaap
en Jan de Heer.
Enfin, u zoekt liet maar uit. het is

allemaal nog al ingewikkeld want
Piet van 't Wapen heeft er óók nog
mee te maken. Ik kom daarop nog
wel vaker terug. Voor mü ging het
hier om die historische klopper. En
u denkt er wel om: afblijven, want
er staat een alarminstallatie op. Mis-
schien verhuist 't geval nog wel eens
naar de Zandvoortse oudheidskamer
(zo die er ooit komt).

Foto-cxpo,silie

Van 30 augustus t/m 28 september
wordt in de vishal op de Grote Markt
in Haarlem een tentoonstelling ge-

houden van het werk van de Haar-
lemse fotogroep 'De Muggen', onder
auspiciën van het Frans Halsmuseum.
Ik maak er gi-aag even melding van,
omdat deze groep altyd zo nauw
samenwerkt met onze fotokring
'Zandvoort'. Tien leden van 'De mug-
gen' maakten een keuze uit hun
vrijwel nog niet geëxposeerde meest
recente werk.
De tentoonstelling wordt gehouden
ter gelegenheid van het 15 jarig be-

staan van deze Haarlemse groep,

ledere deelnemer exposeert 15 tot W
foto's en zij hebben allen een be-

kende naam in binnen en buiten-
land. Het grootste deel bestaat uit

zwart/wlt-fotogralle.

De deelnemers zijn C. van Baren, C.

A. Blankesteln, P. Bosman, F. J.

Broertjesr^J; ten 'Havet G. J. L. Of-
ferhaus, W. Schermer, N. Schleveen,

H. Tromp en P. IJssendijk, mevrouw
M. G. Offerhaus-Lange verleent met
enkele van haar plastieken aan deze

expositie medewerking, ü moet er

beslist eens gaan kijken, 't Lijkt

machtig 'interessant te worden.

Poolse Zandvoorter
Tijdens het optreden van de Poolse

groep 'Torun', vorige week vrijdag in

Zandvoort op de Grote Krocht heeft

de evencmentenkommlssic enorm
veel voordeel gehad van het feit,

dat onze Zandvoorter Kors Zwemmer
(de Grutter) vloeiend Pools spreekt.

Hij is namelijk met een Poolse vrouw

getrouwd en spreekt ï'ool.s iiaa.st vci'--

sclnllcr.de andere talen, In totaal zo'n

stuk of zeven. Dal, zou u nii"'t zoyai'H

van eevi man, die dag in i.\:iü lüi uii''k.

de vuilophaaldienst moct.juiiv.-i, maur
het is toch echl waar.
Enkele wekini golodnn is iii; weer
drie wt^ken bij loerUuuri voi-stek laten

Kors, je hebt hei vriidaü;i\i">i!:i neer
leuk versierd maar dai Poois blijït

voor mij een taaU.ie uit 'U: üici toen

de dieren nog sjirokeii kor.O,i;.i.

Benoeming bij jtolilie

Uit hoogst betrouwbare bron \i'i--

nam ik, dat door de Miinsici vun
Binnenlandse Za'Kcn met. iiigau!' vun
1 sei)teniber tot ondcrdiroktcur va:i

de politieverkccr.s.school in Znndvooit
is benoemd de heer J. A. Maatcn, B:--

trokkeno werd geboren op (i april 1931

en is thans wcrkzaani als waar-
nemend korpschef bij de poliiiu te

Amstelveen in de rang van lioofcl-

inspekteur. Ik hoop h<nn binnenkort
eens op te zoeken en hem nadi-r aan
u voor te stellen.

Winkeliers niel, vakaiilie

Houdt u er rekening mee. dat met i:i-

ging van aanstaande niitóndag ilc

vakantictijd voor de Zandvoorl.se
winkeliers weer is aanyobroken'? Dat
wil zeggen, dat ongeveer de liollt van
de Zandvoortse bakkers, slager, mel!;-

handelaren en groenteboeren vonr
drie wekn biJ toerbuurt; verstek laten
gaan. Ze hebben mij verteld, dat yf.

elkaar in Benidorm weer lioiJun tt-

ontmoeten. Veel pleuier mensen en
mooi weer!

Dick Bcssejii 75 jaar

Dinsdag 2 september a.s. gaat onze
bekende plaatsgenoot Dick Bessem
ziJn 75ste verjaardag vieren. 'Wie kent
hem eigenlijk niet. deze oud-direktenr
van het Olympisch s-tadion in Am-
sterdam, waarover hij van 1947 tot

1967 de scepter zwaaide als opvol-

ger van Jan 'van den Berg. die vroe-

ger ook al in Zandvoort woonde in de
Oranjestraat.

Dick Bessem woont thans in de flats

van 'De Schelp' aan de Dr. C. A. Ger-
kestraat 20, in flat no. 2G. Hij bezit

drie dochters en vier kleinzonen, In
1967 kwam hij, na zün pensionering.

In Zandvoort wonen en hi.i heeft het
hier uitstekend naar z'n zin.

HU is ingeburgerd in zéér brede kring

en voor diverse verenigingen. o.a. de
Oranjevereniging, nog aktief werk-
zaam. Een grote vriend bovendien
van John Eijlders, lid van Zandvoort-
meeuwen en zich in alles één voelend

met Zandvoort en zijn inwoners,

evenals zün vrouw,
Zandvoort vinden ze een geweldige
plaats, waar ze ook vroegcer al reeds

veel kwamen, vandaar dat ze er ook
zijn komen wonen. Hij was ruim 50

jaar lid (thans erelid), van de voet-

balclub AFC in Amsterdam, thans
spelend in de hoofdklasse van de
amateurs. Ruim 20 jaar was hij van
deze vereniging bestuurslid.

Wanneer je over ztjn ervaringen als

direktcur van het stadion gaat pra-

ten, dan kom je aan geen eind. want
20 jaar lang sportervai'ing op aller-

lei gebied is zeker geen kleinigheid.

Voetbal en wielrennen hebben voor

het grootste deel zijn hart gestolen.

Hij bracht diverse revanches van
grote sportevenementen binnen zijn

omheining.
Eevanches van de Olympische spe-

len, van de Tour de Prance en het
meeste blijft hem bij de voetbalwed-
strijd om de Europacup in 1956 tus-

sen Real Madrid en Benlica.

Drie jaar geleden onderging hij een
zware operatic, doch is daar nu weer
geheel van her.steld. In zijn woning
aan de Jan Luykenstraat no. 9 in

Amsterdam geeft hij op zijn verjaar-

dag een instuif van 6 tot 9 uur. Ik

twijfel er niet aan. of ook veel Zand-
voortse Inwoners zullen hem daar
komen feliciteren, want Dick Bessem
is een fyn en gevoelig mens, die '/.ich

in Zandvoort ook heel veel vrienden

heeft gemaakt.
K, Sr.

•:t^.
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Ken reienle fot» van Dick Bcsscni. die op 2 seplcml • T,"i jaar wonU
(Fnlo; Frans van Liioiil



HOFVAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valbenburgerlaan 56. Heemstede.

Telefoon 2(51328.

INDONESISCH RESTAURANT

„DEWI"
Kleine Houtstraat 113, Haarlem

(vlakbij Kampervest) tel. 023-321892.

Sfeervol en uniek is het restaurant voor
u die de Indonesische gerechten
prefereert of wil leren kennen en

apreciëren.
Wekelijks toevoeging van nieuwe

gerechten.
Specialiteiten Madoereze gerechten
en originele Indonesische rijsttafels.

Ook voor partijen, recepties en
zakenlunches.

Reserveren wel noodzakelijk.

IJSSALON -PIZZARIA

'Le Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

t i5. m *,
^^„TONG AH"

• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor tafelreservering 023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Overveen

.

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

,RICHE'' - ZANDVOORT
SPECIALITEITENKKSTAÜKANT - BAR

Voor al uw recepties en partijen
Baóinrlchting - Zonneterrassen - Sauna - Solarium

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot
2.00 u. 's nachts. Bar geopend tot 3.00 u. s' nachts.
Boulevard Barnaart 67 - Telefoon: 02507-2553.

Tot straks bij

Stella Maris

strand-

weg 1

onder

Rofondeflat

Telefoon

02507-

5544

Zandvoort

Exclusief

^xcelent

kxim
RAADHUISSTRAAT 4, HEEMSTEDE

De gehele week geopend vanaf 20 u.

SPECIALITEIT:
Franse kaas -'Petit Fondue • Zalm -

Saté enz.

Restaurant

DE HANEIBALli
SMAKELIJK ETEN

Chff kok
K. Duin

de eigcnaiir

E,Tdusieve
keuken.

Bij ons uit eten.
iets om nouit meer te vergeten.

HOUTPLKtN S2, HAARLRM. Tl'X. 311169.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaalseweg 35 (naast postkantoor),

Bloemendaal, telefoon 023-267374.

: 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruiloften

en diners.

Alle gerechten kunnen afgehaald worden.
Onze gasten moeten tCTredcn zUn,

niet goed geld terug.

EIG. P. D. WONG.

Restaurant AELEN
'HET WAPEN VAN HEEMSTEDE'
Spflcittitffit: Fondtw

fl.'Recspttned Atl^drinki

Wilhebtimoplffin 4 HMmsteds Tel. 28S110

SPECIALITEITEN
RESTAURANT

Dagelijks geopend v.a. 18 uur.

Vanaf maandag 29 september-
iedere maandag diner-dansant.

Aan de vleugel: Her Heierman.

Reservering gewenst.

V.

Sfeervolle rustpunten voor verveende eters

KoteiQueenie - Rotisserie Frangaise Salie aManger „La Reine" - Patisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

«

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL HAARLEM
VELDZIGTLAAN 1

Begin september vangen de volgende

COMPUTER-KURSUSSEN
aan, bedoeld voor afgestudeerde ingenieurs (HTS en TH onge-
acht de afdeling):

I DE BASIS KURSUS voor een algemene oriëntatie over werking
en toepassing van computers; men mag kiezen tussen de
maandagavond en donderdagavond; kursusgeld ƒ 175,—

.

II DE KURSUS NUMERIEKE METHODEN in de theoretische me-
chanika op donderdag (middag en avond);
kursusgeld ƒ 300,—

.

III DE KURSUS MINICOMPUTERS In de regeltechniek op maandag
ochtend èn middag); kursusgeld ƒ 300,—

.

Er kunnen nog enkele kursisten worden geplaatst.

Aanmelding: tel. 023-326440 toestel 10.

e SHIRT RECUAME
STICKERS
SHO\A/CARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERIJ OASE
KERKUAAN 55 HEEMSTEDE. TEL 023-285H01

MARTIN DECKER B.V.
vraagt:

ADMINISTRATIEF

ASSISTENTE
in de leeftijd van 18-21 jaar met
of studerende voor Mavo en
typediploma.

Telefonische of schriftelijke sollicitaties

te richten aan Martin Decker B.V.,

Atoomgebouw 112, postbus 7740, Schip-
hol-Oost, tel. 020-453879, t.a.v. de heer
J. P. Th. Hendriksen.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
BIEDT AAN

met een gemakkelijke betalingsregeling

vanaf ƒ 80,— per maand
Toyota Corolla Coupé 1372-1973
Opel Commodore GS 1971
V.W. Variant 1972
Capri 1700 GT 1S71
Fiat 127 1972
Opel Kadett 1500 1971
Ford 2000 GXL Coupe gas
Ford 2300 GTXLR 1971
Taunus 1600 L Combi 1971-1972
Audi eo L 1972
X;lunus IdOO L Coupé 1971-1972
Audi 60 1971-1972
Matra Baclieera 1974
Renault 16 197Ü
BMW 1602 1971
Toyota corolla 1971
Capri 1500 1970-1971
Mercedes 220D 1970
Peugeot 401 1970-1971
Toyota Crown 2000 1971-1972
Renault 12
Opel Manta m. radio 1971-1972
Fiat 125 Spec. 1971-1972
BMW 2500 1971
Ford Taunus 1300 Combi 1973
CltroBn GS Club 1972
Simca Ralley 1971
Ford Capri 1700 GT
Mercedes 220D 1971-1972
Mercedes 220D 1971-1972
Ford Escort GT 1970
Oatsun 1600, 4 drs. I97I-1972
Renault 16 1971
Renault 6 1970-1971

5950,—
4450,—
3650,—
4950,-
3950,—
2950,—
5650,-
5450,-
4950,—
3850,—
4950,—
3650,—
12950,—
4950,—
4950,—
3450,—
4950,—
6950,—

- 3350,—
3950,—
2950,—
5950,—
2950,—
5950,-
7950,-
3950,—
2450,—
3950,—
8950r-
9450,-
2950,—
3950,—
3250,—
2950,—

Betaling mogelijk 3-36 maanden
BMW 3500 type 1972 7950,—
Datsun Chcrry 1972 5450,

—

BMW 2800 autom. 1970 4450,—
Austin Glider 1972 3450,—
Opel Rekord 1700, type 1974 7950,—
Eend 1971 1650,—
Ford 1600 L Combi 8950,—
Austin Sevcn, groen 1B50,—
Taunus 130O Coupé 1972 4950,—
Audi 60 1971 2950,—
Opel Rekord 1970 2950,—
Austin Mini 1969-1970 2250,-
Vauxliall Vlctor 1971 2950,—
Peugeot 504 1971 4650^-
Simca 1100 1970 2950,—
Mini 1000 1970-1971 2950,—
Ford Transit, 9 pers. 4950,

—

De Tomaso Fantcra GTS 1973 27500,—
Fiat 128 1973 4650,—
Fiat 128 4-deurs 1971 3450,—
VW 1600 1972 3950,—
Simca 1100 Spec. 1972 3450,—
Renault 6 XL 3950,

—

Simca 1100 1971 2950^-
Mercedes 450 SL, Amerikaanse uitv. type 1974
Peugeot 504 type 1972 5950,—
Peugeot 404 1971 3650,—
Simca 1100 GLS type 1972 3950,—
Citroen 2 CV 4 1971-1972 2650,—
Ren.iult R4 1972 Uciitblauw 3950,—
Renault R4 1970-1971. groen 2050,—
Escort 1972, wit, spec, wielen 4950,—
Escort 1971. wit 2950,—
Toyota Corolla 1200 1971 3950,—
Fiat 127, 1972, geel 4250,-
Fiat 127 1972, gccl 4450,—
Flat 127 1912. blauw 3950,—
Fiat 124 Spider Cabr. 1950,—
Ford Granada Coupé 1972 6950,-
Ford Granada Coupé 1972, vinyl top 6950,

—

Capri 1700 GT 1970 3950,-
Ford 1300 L 1971 klue metallic 3950,—
Fiat 850 1972 2950,-
Ford Cortina Estate 1971 2650,—
Ford Taunus 12 M 1970 2650,—

Ruime financiering binnen enkele uren
geregeld!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop.
Telefoon 01725-9214, b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds). Eigen werkplaats.

GLANDORF'S

MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem

t/o De Vries

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote -

koUektie echt DAMESKONFEKTIE,
óók grote'maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

KLEINE HOUTSTRAAT 11— HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

dreefzigt, b.v

INSTITUUT VOOR PRAKTISCHE TAAL-
STUDIE. OPLEKIINGSCENTRUM VOCE
SEKRETARESSE/RECEFTIONISTE

TAALSTUDIE
voor het bedrijfsleven en particulieren
individueel - klein groepsverband - privé
ENGELS - FRANS - DUITS - SPAANS
ITALIAANS - JAPANS - BAHASA INDO-
NESIA - RUSSISCH.

Aanmelden vanaf heden.

OPLEIDING

SEKRETARESSE/

RECEPTIONISTE
SEKRETARESSE vooropleiding HAVO
RECEPTIONISTE vooropleiding MAVO
Cursusduur 27 weken.

Aanvang: 8 september

Einde: half april

Aanmelden: vanaf heden

Inlichtingen: maandag t.m. donderdag
9.00-12.00 en 17.00-20.00 uur.

Vraag gratis prospectus.

DREEF 12 - TELEFOON 033-312739
(BIJ HET HOUTPLEIN) - HAARLEM

Telefoon

voor U

Alg. Prot. Begrafenisondem.
Begrafenissen Crematies Transporten
K. DE VRIES, Valkenburgerlaan 55. 283164

Alles voor uv\^ huisdieren
Gebr. VEENINGA, Haarlem
Jacobünstraat 14. 310859

A T A X
Taxi (ook trouwrüden)

(J. P. M. Otte)
Kastanjelaan 3, Heemstede 282279

Autorijschool Bram Bolluyt
Beanebroekerdyk 45b, Benaebroek.
Toyota en Toyota Automaat ^02502) 6333

Bloemsierkunst W. P. de Zwart
Binnenweg 6, telefoon 280337

Blokker's Boekhandel
Bronsteeweg 4/4a
Di. tXD.. zat. 9.C0-5.45 uur. 282472

Brandweer Heemstede
ALARMNUMMER 288444

CENTRALE VERWARMING
KINDERS WARMTE TECHNIEK
Herenweg 17, Heemstede, tel. 02502- 8073

Groente en fruit

D. VAN ECK, Raadhuisstraat 8a. 281254

C. HOVINGH EN ZOON
In- en verkoop, boeken, prenten.

KI. Houtstraat 50, Haarlem, tel. 023- 310714

RUIT STUK
GLASZETTER VADI
Celebesstraat 16, Heemstede, tel.

Ook dubbele beglazing. 280790

Meubelen en gordijnstoffen
Gebr. A. J. BECK, Binnenweg 37,

b.g.g. 281763. 289049

Politie Heemstede
BUREAU 286150

Politie Heemstede
ALARMNUMMER 283000

Raadhuis Heemstede 284140

Reisbureau Europa
SCHEEPS-, TREIN- EN
VLIEGTUIG-PASSAGES
Bloemendaalseweg 74a, Bloemendaal. 267490

Riolering Service
Elektrisch ontstoppen A. J. BECK,
Nobelstraat 6a. Haarlem. 316524

Verfhandel
H. REE & ZN.. Binnenweg i 286479

Wasserij 't Raadhuis
Raadhuisstraat 11. 284087

IJssalon en Cafetaria
Vita Nova
Cloosterweg 4. Open v. 12-24 uur. 284531

Allernieuwste mode

te koop bij

boetiek Trossèl

VLOTTE DAMESJAPONNEN v.a. 98,—
MOOIE HERFSTROKKEN v.a. 39,50

APARTE DAMESBLOUSES L.M. v.a. 29,50
DAMESVESTEN — TRUITJES— PULLI'S
IN DE NIEUWSTE MODEKIEUREN.

TROSSEL
Bennebroekerlaan 37 - Bennebroek.

Wij vragen

PARTTIMERS
voor de verkoop.

Voor hele en halve dagen.

Telefoon 02502-6080 en 6252.

TAXI JANSEN
Telefoon (025) 242400, Heemstede.

Standplaats Station Aerdenhout xijde.

Gevestigd sinds 19S7.

IJzerhandel ZWAGER bx
Hoofdweg 726. HooMdorp.
Hogewoerd 111, Leiden.
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The Zandvoort Boys in ^t zilver Kommissie
financiën
ZANDVOORT — Op maandag 1 septem-
ber is er in het raadhuis te Zandvoort
's avonds om 8 uur een vergadering van
de kommissie voor financiën en de reke-
ningkommissie. Hieronder de agenda:

A. Rekeningkommissie
1. Gemeenterekening en bedrUfsreke-
ningen voor het jaar 1973

B. Kommissie voor de financiën ca.
1. Staaf G.
2. Medewerking en beschikbaarstellen

krediet t.b.v. de aanschaffing van de
speelleesset I behorende bU de lees-

metliode 'Veilig leren lezen' voor de
openbare en bUzondere scliolen voor
baslsonderwtfs

3. Medewerking voor aanschaf van een
nieuwe rekeiunethode t.b.v. de Nico-
laasschool

Verhuur van grond achter de Fle-
mingstraat 18 tot en met 26

Vervanging cv. ketels Dr. A. Ples-
manschool en Joslna van den Enden-
school
Uitgave van een nieuwe informatie-
gids (de informatiegidsen van de ge-
meenten Hilversum, Zaandam en Em-
men liggen bU de stukken voor A.Z.
ter inzage)
Leefmilieu in Zuid-Kennemerland
Sloop Stationsstraat 19

Rondvraag.

Kinderoperetteverenii

„Jong Zandvoort" herdacht

zijn zestigjarig bestaan

4.

5.

6.

ZANDVOORT — Met een druk bezochte
receptie in liet Gemeenschapshuis, zater-

dagmiddag j.I. heeft de kindcropcrettc-
vcreniging 'Jong Zandvoort' zaterdag-
middag haar zestig jarig bestaan her-
dacht.

Het voltallige kollege van b. en w. van
Zandvoort, met uitzondering van wet-
houder K. C. van der Mije Pzn, die ver-
hinderd was, gaf hierbij acte de pré-
sence, evenals de raadsleden Bosman
en Joustra, alsmede vooraltter en ,sekre-

taris van do Contactcommissie Culturele

belangen, de heren Bisenberger en Brune.

Na een inleidend woord van de heer L.

van der Werff sprak burgemeester A.
Nawyn de jubilerende vereniging op
sympathieke w^ze toe. Spreker wees er-

(Adv. Ingez. Medcd.)

ZANDVOORT — Plaatsciyk, regionaal,

zowel als landelük heeft men zaterdag-

middag belangstelling getoond voor het
zilveren jubileum van de Rooms Katho-
lieke Sportvereniging 'The Zandvoort
Boys' die zijn zilveren jubileum herdacht.

In het restaurant van het klubgebouw,
met het fraaie uitzicht op de unieke
terrein-akkommodatie, was het een gaan
en komen van hen, die de jubilerende

vereniging kwamen feliciteren. Onder
hen waren vele autoriteiten. Onder ande-

re het kollege van b. en w., verscheidene

raadsleden en vele prominenten uit de
Rooms Katholieke sportwereld. Vele oud-
leden liwamen eveneens hun opwachting
maken.

Er werden over en weer veel lovende

De oprichter van TZB in 1950 kapelaan
te Zandvoort, thans pastoor te Hoog-
karspel in actie üjdens zijn gloedvol en
enthousiast tetoog

Foto: Frans van Loon

woorden gesproken. Burgemeester A.

NawUn overhandigde na een geestige

toespi-aak namens het gemeentebestuur
een geschenk onder couvert.

Pastoor J. Blom uit Hoogkarspel, des-

tijds als kapelaan de stuwende ki-acht by
de oprichting in 1950 en jarenlang gees-

telUk adviseur van de vereniging, meen-
de, de spirit uit Hoogkai-spel terug te

vinden in Zandvoort en bleek nog altyd

veel vertrouwen te hebben in dit 'relaea-

tie-voetbal.'

De heer H. P. Duinkor voerde het woord
als voorzitter van de KNVB afdeling

Haarlem, de heer Jannink namens de

Booms Katholieke Sportfederatie, de

heer N. Werthelm als voorzitter van
'Zandvoortmeeuwen' en de heer F. Vö-
rös als oud-speler en trainer. Beide
laatstgenoemden schonken een voetbal.

Onder de zeer talrUke aanwezigen zagen
wy voorts ook vele oud-voorzitters, waar-
onder de eerste, de Zandvoortse arts

dokter C. F. M. Robbers, thans vooraltter

van de sticliting 'Kennemer Sportpark.'

Burgemeester A. Nawijn feliciteert voor-
zitter A. H. Heiligers

Foto: Frans van Loon

Er werd een ware zondvloed van tele-

grammen en gelukwensen uit het gehele

land voorgelezen en het aantal bloemen
en geschenken was enorm. TZB heeft

wèl ervaren, hoezeer men in zeer brede
lering deze vereniging waardeert.
Het fraai uitgevoerde jubileumboek ten-

slotte, dal elke bezoeker meekreeg, gaf
daarnaast — verlucht met vele foto's —
een duidelUk overzicht van het wel en
wee in de voorbije 25 jaren.

(Adv. Ingez. Meded.^

Dinsdag 2 september om 20.00 uur gaat in de Pellikaanhal

het

VOLLEYBAL - seizoen
van start!

NIEUWE LEDEN
die bij

SPORTINC-O.S.S.
kompetitie willen gaan spelen zijn deze en volgende

dinsdagen welkom. Enige aanleg wel vereist.

Inliclitingen: Mart v. Duyn, tel. 7591, Peter v. Kessel, tel. 5486.

op, dat dit een jubileum is, dat stil

maakt want het is een enorme prestatie

om de jeugd zestig jaar lang bezig te

houden. 'U brengt het kuid al heel vroeg
in aanraking met werkelyke kunst en U
hebt dat altijd gedaan en doet dat nog
op een buitengewoon aantrekkeiyke wij-

ze. Het gemeentebestuur is U voor al Uw
aktiviteiten bijzonder erkentelijk, en wU
die erkentelijkheid gaarne bewijzen door
het aanbieden van een geschenk onder
couvert' waarna de burgemeester hiertoe

ovei-ging.

Vooraltter J. G. Bisenberger sprak na-
mens de Contactcommis.sie Culturele be-

langen, herinnerde eraan, dat Iiij 50 jaar

geleden ook nog bü deze vereniging mee-
speelde, onder andere in 'Jantje in Mod-
derstad.' Tevens bracht liij als voorzitter

van de toneelvereniging 'Op hoop van
zegen' de beste wensen over voor de

toekomst.

Do heer W. van der Molen sprak als

vooraltter van de Zandvoortse operette-
vereniging. 'Petje af voor zó'n vereni-

ging' zei spreker, 'want wat U deed en
blijft doen is fantastiscli.' Hienia over-

handigde hij een geschenkenbon.

De vooraltter van de jubilerende vereni-

ging, de heer J. van der Müe danlite alle

sprekers en deelde mede, dat de nieuwe
kinderoperette : 'De dochter van de
Slieik' alweer op stapel staat. Spreker
liaalde veel oude heriimeringen op. 'Wie
de jeugd heeft, heeft de toekomst' ein-

digde spreker 'en daarom blijven wij met

Burgemeester A. Naicijn jehciteerl na-
mens het gemeentebestuur voorsiiler Jan
van der Mije

Foto: Frans van Loon

veel entliousiasme doorgaan met een ui-

termate liomogeen bestuur.'

Er waren veel bloeiiicii en geiclienken en
voorts een aantal heel oude toto's uit de
beginperiode van de vereniging, die voor
deze receptie welwillend waren afgestaan
evenals een lierdenkingsalbum in de
vorm van een plakboek.

Vele oud-Ieerlingen kwamen eveneens
liiiii gelukwensen aanbieden, zodat er
een leuke, ongedwongen sfeer ontstond,
welke wèl heeft bewezen hoezeer de kin-
dcroperettevereniging 'Jong Zandvoorl'
nog altijd een der meest populaire ver-
enigingen in de badplaats is.

Sirene-

concerten
AMSTERDAM — Na een onderbreking
gedurende de bijna afgelopen zomer-
maanden, gaat het Amsterdams Phil-
harmoniscli Orkest weer iedere eerste

maandag van de maand een gratis toe-

gankelijk Sirene-concert geven in de
W&sterkerk.
Het u.rste concert van de nieuwe serie,

vindt plaats op maandag 1 september
aanstaande en begint om half één, dus
precies een half uur na de maandelijkse
loeiende BB-sircnes. \

Gedurende ongeveer dertig minuten, zal

het APHO o.l.v. Auton Kersjes dan eni-

ge delen uitvoeren uit de Jupitersymfo-
nie <nr. 41) van W. A. D. Mozart en een
deel uit de Symfonie concertante voor
vier blazers, eveneens van Mozart.

Barna
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEIMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

Handbal Zandvoortmeeuwen
ZANDVCX)RT — Doordat de vereniging

'Lijnden', sinds kort van naam veran-
derd in 'SV Kombij', van de gemeente
Haarlemmermeer geen toestemming
kreeg om hét toernooi op de grasvelden

Eerste avondwandel-

I vierdaagse groot sukses

Zandvoort 75 Fietsenrally

wint 2 bekers
ZANDVOOBT — In het sterk bezette

jubilieumtoernooi van „Intimls" te Am-
sterdam behaalde het jonge Zandvoort

'75 niet alleen de Ie plaats, maar bo-

vendien de prils voor de sportiefste

prestatie.

Tegen SCZ '58 liep het nog wat stroef,

mede omdat Z'75 nog niet geheel was

ingespeeld en met 2 Invallers moest

aantreden. De 0-0 opende echter mo-
gelijkheden.

Ook tegen AMVJ bleef het 0-0, al-

hoewel daarvoor wel twee maal een

doelpunt van Z'75 moest worden afge-

keurd.

Tegen Intimls behaalde het Ie elftal

van de nieuwe vereniging een duide-

lijke 2-0 overwinning naar doelpunten

van Gerard Nijkamp en Baymond Keu-
ning. Aangezien de overige wedstrijden

in poule A gelijk eindigden moest Z'75

tegen Jong Hercules in de finale aan-

treden. Dit laatste elftal had zich ge-

plaatst ten kost van Beursbengels,

Vlub & Vaardig (3e kl. KNVB) en De
Germaan.
In de finale kon Jong Hercules reeds

na 5 minuten 1-0 scoren door een dek-

kingsfout in de verdediging van Z'75.

Alhoewel Z'75 door een beter veldspel

j. Hercules sterk onder druk hield,

bleef de stand tot enkele minuten voor

het einde ongewijzigd. Toen kreeg nl.

het liele team van Z'75 loon naar wer-
ken door een prachtig doelpunt van
opnieuw Gerard NiJkamp.
Strafschoppen moesten de beslissing

brengen. Spanning te over. De eerste

serie van 5 penalties eindigde in 4-4.

Opnieuw moesten vüf (andere) spelers

aantreden. Z'75 toonde zich de sterkste

door deze serie met 5-4 te winnen.
Terug in Zandvoort stak men nog even
op in het thulshonk in Hotel Keur,
waar men tot de konklusle kwam, dat

er nu ook nog een prijzenkast moet
worden gemaakt.

BLOEMENDAAL — 'Burgers, leert uw
gemeente beter kennen'. Onder dit motto

zal een herfsttietsenrally worden gehou-

den, zo liet WD-raadslid Bierens de

Haan donderdagavond weten. Nadere

gegevens liierover komen m het Con-

tactblad,

ZANDVOORT — De op 16 mei 1975
opgerichte wandelsportver.eniging
'Sandevoerde' als onderdeel van de
autosportvereniging van die naam,
heeft met haar eerste evenement,
een avondwandelvierdaagse die op
19, 20, 21 en 22 augustus j.1. gehou-
den werd, veel sukses geboekt.

Er waren in totaal 82 deel-
nemers (sters). De oudste was 74, de
jongste 8 jaar. Totaal werd door de
wandelaars in deze avonden afge-
legd een afstand van 48 kilometer.
Start en finish waren elke avond bij

strandpaviljoen no 8 van de heer
J. Paap, die met de heren C. J. Paap
en N. Paap voor elke avond een an-
dere route hadden uitgezet, die

meerdere malen voerde door de
mooiste omstreken van Zandvoort.
De organisatoren brengen gaarne
dank aan de afdeling Zandvoort van
het Nederlandse Rode Kruis voor
hun goede zorgen, voorts aan direc-

tie en duinopzichters van de Am-
sterdamse Waterleidingduinen en de
medewerking, die daarbij werd on-
dervonden, aan de benzinemaat-

scliappü 'Avia' uit Soest, die het
wedstrüdmaterlafiL afstond en de
mensen, die de routekontroles had-
den bezet.
Van verschillende wandelaars ver-
namen wij, dat zij deze avonden bij-

zonder genoten hebben en dat zij

hopen, dat het een jaarlijks weer-
keren<i evenement zal worden, iets

wat ook wel in de bedoeling van de
organisatoren ligt, die bovendien
nog vele andere plannen koesteren.
Deze nieuwe wandelsportvereniging
heeft door de eerste avondwandel-
vierdaagse haar bestaansrecht ten
voile bewezen en de organisatie was
voortreffelijk geregeld.

'De Kwalletrappers' hebben vrijdag-
avond de wandelaars met hun uit-

bundige muziek feestelijk binnen-
geliaald, waarna in paviljoen no 8

nog geruime tijd werd nagepraat.
Wie lid van deze vereniging wenst te

worden kan zich opgeven bij het se-

kretariaat, de heer C. J. Paap, Bur-
gemeester Beeckmanstraat 33. Het
kost u ƒ 6,— per jaar per persoon of

ƒ 12,— per jaar voor het hele gezin.

van hun complex doorgang te laten vin-
den, ontbreken daarvan de uitslagen.

Op de verharde velden van het sport-
park 'De Ark' werden vriendschappe-
lijke wedstrijden tegen 'Komby gespeeld
De uitslagen waren als volgt:

Dames senioren: Zandvoortmeeuwen 1

—Kombü 1, 6-5.

Dames Junioren: Zandvoortmeeuwen 1

—KombU 1, 3-6

Heren senioren: Zandvoortmeeuwen l

—

Kombü 1, 17-10.

Zandvoortmeeuwen 2—Komby 2, 13-4.

PROGRAMMA HANDBAL
voor zondag 31. augustus . .

d.s. TYBB 1—Zandv.m. 1, 10 uur
TYB 2—Zandv.m. 2, 11 uur ,

h.s. CSV 1—Zandv.m. 1, 13 uur
Zandv.m. 2—Pull Speed 1, 14 uur
d.j. Zandv.m. l—OG 1, 13 uur
m.a. wyk aan Zee 1—Zandv.m. 1, 11 uur
Wijk aan Zee 3—Zandv.m. 2, 11 uur
j.a. Zandv.m. 1—IJmond l, 12 uur
m.p. Blinkert 1—Zandv.m. 1, 13 uur
Wijk aan Zee 1—Zandv.m. 2, 12 uur

AUTOSPORT

Weiniff belanastellini

bij drielandenwedstrijd
ZANDVOORT — Er was maar weinig

be; gsteUing zaterdag en zondag j.l.

voor de drieianden-wedstrijd op het cir-

cuit. (Duitsland. België, NedeHandI ge-

organiseerd door de Langenjelder Auto-

mobilclub. En dat was jammer, want op

het gebied van de autorensport viel er

voor de enthousiasten voor deze sport,

veel, ja héél veel te genieten, ook wat

betreft het spektakulaire van het gehele

gebeuren.

Er kioamen prachtige en imposante wa-

gens aan de start. Èr werd soms ook wel

(Adv. Ingez. Meded.)

Atletiek OSS
ZANDVUORT — Het atletieksélzoen
werd door O.S.S. op 16 augustus j.l.

afgesloten op het Duintjesveld met
het afnemen van atletlek-vaardig-
hpldsproeven. Deze proeven bleken
voor vele deelnemendeii te zwaar
zodat na overleg met het K.N.G.V.
als geslaagd kunnen worden aan-
gemerkt 7 jeugdleden t.w. Frank en
Patrlcla Boom, Pauline Effern. Daan
Kuijken. Mark Lavoo. Edgar Schra-
der en Els Vleeshouwer.
Van de oudste meisjes slaagden Jo-
lande de Jong en van de dames en
heren alleen mevr. A. Effern-v.
Soolingen.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT



De grote najaarsmode bij Berdy

^'Berdy'' de grote bekende

van Radio Veronica

^'Berdy" de leer en suède mode

"Berdy'^ leren mantels

voor moeder en dochter

Voor moeder en dochter

deze heerlijke zachte kalfsleren

mantel met gewatteerde voering.

Kraag en manchetien van
echt Toscaans lam.

Zie hoe elegant

deze eeuwig jeugdige

trench-coat.

Zeer soepel

kalfsleder

398.-

In deze

j
fantastische

pigskin

i suède mantel

f| blijven moeder
p en dochter

I
altijd jeugdig

Zo moeder, zo dochter

Deze grandioze mantel

is van een niet

te evenaren kwaliteit

kalfsleder

- 595.-

ÂHTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
wea 755, Rijserihout.

Vrijdag tot 2130 en
zaterdag tot 17.00 uur.

TE KOOP GEVRAAGD:

BOUWGROND
in Aalsmeer of omgeving.

Brieven onder nr, 608
bur. van dit blad.

De grootste speciaalzaak in Kappa- en Suède-kleding

r

vind je mensen die op
„meubelekspeditie" zijn.

Jammer, want 't is allemaal zo
mooi dichtbij.

Kom maar 's bij ons kijken
et» ontdek pen fantastisch fijn

assortiment in klassiek
en modern.
U hoeft er echt niet ver voor
en wat de service betreft . .

,

liever hier dan ginder.

V.-

miva interieur
dennenlaan 53-zwanenburg - telefoon 02907-4590/5909

middenin de hoofdstraat van Zwanenburg. De grootste in eksklusieve
meubelen. Voor partikulieren elke dag geopend. Maandagmorgen ge-
sloten en vrijdagavond koopavond tot 9 uur. Volop parkeerruimte.

Een bezoekje is zeker de moeite waard.

'J

m
Elke werkflag Van
half negen tot hairéón
en van half twee tol
half zes geopend.
Nu bovendien ook;
vrijdagavond van
19.00 - 21.00 uur.
En zaterdng's van
10.00-12.00 uur,

U bent welkcrru

TE KOOP AAHGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrij'fspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de riciaep & scniJDis D.v
De Ridder & Slrijbis B.V. Dir, J.M. Strljbls. makelaar en taxalour
onroerende goederen, Adr. Pauwlaan 29 Ie Heemstede. Telefoon : 023 - 288550*

DAF
OFF. DEALER

VOOK EEN
NIEDWE DAF

VOOREEN
GOEDE
INRUILAUTO
BIET BOVAG-
GARANTIE

DAF
OFF. DEALER

DAF 46 - DAF 66 - DAF MARATHON
Ook voor: Banden— Onderhoud— Reparatie— Herstellen schade

volgens fabrieksvoorschriften.

H. P. KOOYMAN
Brederodestraat 6-10, Zandvoort. Telefoon 02507-3242.

TYPEN
IDag-

of avondlessen.
Aanv. volgende week.
Aanmelden deze week.

STENO
ISyst.

Groote; avondles-

sen. Lesgeld ƒ 25,— per

maand. Aanvang 11 sept.

Prospectus op aanvrage,

Haarlem— Tel, 321895,

INST.PONT
I

STOLBERGSTR. 10

(einde Tempeliersstr.).

Biyf deze winter
DOORTENNISSEN
In Sporthal Vcencnburgh
in Ililleeom. 0Z520-15436.
Reserveer nu!

BIELZEN TAFELS
wy maken ze voor u,

AUMn
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019,

Heeft u
moeilijke
voeten ?

Wij hebben voor u

prettig zittende

schoenen, zowel met ingebouwde steun

ais voor losse steunzolen.

Kleine Houtstraat 8 — Telefoon 32 31 84

DE VRIES SCHEEPSBOUW
vraagt voor zijn nieuwbouwwerf:

scheepsmetaalbewerkers

elektrisch lassers

pijpmonteurs

machine-inbouwmonteurs

Goed salaris, sociale voorzieningen,
werk wordt uitsluitend In een 's winters

verwarmde lial uitgevoerd.

Aanmelden: elite dag tussen 9,00-12,00 en
14.00-16.30 uur of telefoon 02977-21551.

De Vries Scheepsbouw B,V.,

Oosteinderweg 25-27, Aalsmeer.

KIP VAN DE GRAAFF
DAT IS PAS KIP!!!
BÜITENKIP ? ? ? ?

BultenMp is een heel ouderwetse, normaal zoals

vroeger opgegroeide kip. Met alleen natuurlijk

voedsel grootgebracht. Heeft weer de echte fijne

kippesmaak en is niet vet,

DE GRAAFF
HEEFT ZE ... EN SCHOON DAT ZE ZIJN!

Zandvoortselaan 97, Heemstede, tel, 286593,

Te koop gevraagd:
SOLIDE GEBOUVCD
HDIS
met tuin en garage,

cv. gas, beneden 1 grote
kamer, boven 2 slaapk.,

badkamer.
. Prijs ± ƒ 130.000,—.

Geen makelaar.

Brieven onder nr. H 415
bur. van dit blad.

VOOR ALLE MERKEN
HOORAPPABATEN

Alle soorten batterijen en
snoertjes.

Ook voor Ziekenfonds.

G. JANSSEN
Gedlpl. audldën.
Binnenweg 92, tel. 286963,

toestel 4.

SERVICEFLAT
BUITENPLAATS
„Huis te Bennebroek"

vraagt voor spoedige indiensttreding
voor de keuken

FLINKE ERVAREN

VROUWELIJKE HULP
Werktijd van 's morgen 9.00 tot 's mid-
dags 4.00 uur, of een gedeelte van
deze periode.
Leeftijd 18 jaar of ouder.
Prettige werksfeer.
Eventuele reiskosten worden vergoed.

Sollicitanten kunnen zich dagelijks melden
bij de directrice mevr. C. M. Krouwels, Bin-
nenweg 6, Bennebroek, tel. 02502-7726.

HEEMSTEDE - Binnenweg 91. . Tel. 289639
Chinees-Ind. Restaurant en Bar

TAI-HAO
GEEN PILLALEN

Exclusieve Oosterse sfeer
Chinese prima keuken
specialiteiten goede bediening

Ind, Rijsttafel redelijke prijs.

Wij zijn de gehele week geopend.
(Gerechten kunnen ook worden meegenomen).

HET VOORDELIGSTE A3RES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

ITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZLTN, Bennebroekerdijk 205b, Cruquius, Haarlemmermeer,

telefoon 023-283437. Let op juiste adres, NIET afslag Cruquius-lndustrieterrein,
maar voorbij Signode, Ie nieuwe weg links, de middenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vrüdag koopavond van 7-9 nar.

Haarlem
Kleine Houtweg 11,

telefoon 023-313140.
's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselschadeplein 8,

telcfniin 023-375674.
's Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nieawstraat 184,

telefoon 02550-13120.

's Maandags gesloten.

Te koop aangeboden.
Wegens ruimtegebrek moet
mijn kleine zwarte

POEDEL weg.

Hij is lief voor kinderen,

Inl, tel. 023-327203.

Uit ontzag voor uw lande

armen hebben wü

OVERHEIVDDEN MOUWL. 7

In voorraad. Zelfs het gehele

hemd Is 10 cm langer dan
normaal, terwill ook dat
extra knoopje niet vergeten

is,

In wit en bovendien U mo-
dekleuren.

SPIERINGS
heren- en junlonnode,
Hoofdstraat 178, Hlllegom,

Rijwielspecia^lzaak

GEORGE VAN WIJK
Voor tour-, sport- en

racefietsen,

SportUedine en
Racematerialen

:

Campagnolo - Sliimano -

Zens

1ste klas reparatie-

Inrlcbting.

Overveen,
Zandvoorterpad 3-5a.

Telefoon 32 6488.

SLEUTELSERVICE

Klaar terwyi u wacht.
Ook autosleutels

Volgens codenummer I

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdag 's middags gesloten

Voor reparatie'» van alle

merken wasantomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig is,'

telefoon 023-252760,

Voorrükostcn ƒ 7,50

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarlem

Leer deze winter
TENNISSEN IN
CLOBVEKBAND

Inlichtingen 02520-15436.

MASSIEF EIKEN SALON-
EN EETKAMEBTAFËLS
bladdikte 5 cm droog hout,
scheurt beslist niet,

EIKEN MIMISBTS
3 stuks ƒ 195,—

BIELZEN TAFELS
van nieuw eikebout,
125 X 65 cm ƒ 225,—
rond 1 m, ƒ 295,- •

's Maandags gesloten, open
van 10.00-12.00 uur en van
14.00-18.00 uur.

A. VAN DPEREN,

Wagenweg 144, Haarlem,
telefoon 023-315953.

HANDWERK
EETKAMERTAFELS
Wi) maken ze voor u.

Scï SiöödOttiiff

AUééa
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

OCCASIONS
Mercedessen 20 stuks 200 D 220 D -

240 D en 3.5 1. fabrieksnieuw en
demonstratie, alles in diverse kleuren,

1974 en 1975.

Ook met schuifdak eii/of automaat.

HONDERDEN GULDENS ONDER
NIEUWPRIJS.

Nu ook fabrieksnieuwe 240 D 3.0 Itr.,

vijf cyiinder.

200 D al vanaf ƒ 25.500,—.

Mercedes 240 D 30, 5 cyiinder, schuifdak,
stereo radio, automatic, kl. blauw, nieuw 1975

Mercedes 240 D, 5000 km, als nieuw 1975

Mercedes 240 D, 43.000 km, zeer mooi 1974

Mercedes 280 SE, automatic, kl. wit 1975

Mercedes 450 SE, kl. bruin, metallic 1975

Mercedes 350 SL, z.k, kap, kl. goud me-
tallic, electrische ramen, leder bekleding,

zeer mooi 1973

Chevrolet Camaro, 6 cyl., automatic, air-

conditioned, kl. blauw, groene ramen,
3000 km 1975

Ford Mustang Chia II, 6 cyl„ automatic,
kl. zeegroen, airconditioning, zeer mooi 1974

Fiat 127, met schuifdak, kl .groen 1974

Simca 1100 T,I„ kl. oranje, zeer mooi,
73 T 1974

Peugeot 504 F 11, 9 pers., is als nieuw 1972

DIVERSE INRUILWAGENS

Inkoop - Verkoop - Inruil en Taxatie.

Onze welbekende 10,000 km garantie.

Vlotte financiering 12-36 maanden.

Elke keuring wordt gaarne toegestaan !

AUTOBEDRIJF

SINT BAVO
AMSTERDAMSEVAART 28 - HAARLEM.

Telefoon 023-313240 - 313241 en
privé 325039.

Dagelijks geopend vanaf 9 uur !

U kunt te allen tijde terecht want wij
wonen boven de zaak.
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ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

zandvöort
nieuw

**«' mttm «*^=r^** «» ^W _ <l^^ «»"

Uitgave B,V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AakmeT,
teleluon 02977-25141, 5 lijnen.

Abonneir.enlsprüs ƒ 16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Vensohünt op donderdag.
Kantoor te Zandvöort:
Gashuispleip 12, Zandvöort,
telefoon 02507-7166.

Adverter.tietnrlef 22 cent per mm.
'Vantrekkelüke kontrnkttarieven op
jp aanvrage. Ook kombinatletarie-
/en met 'de overige bladen van RJ>.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Prins Bernhard komt
ouwens openen

ZANDVÖORT — We moeten wel heel wat jaartjes teruggaan om het
laatste officiële Koninklijke bezoek te signaleren, afgezien dan van
het feit, dat Prins Bernhard en ook Prinses Beatrix in de loop der
jaren onofficieel een bezoek brachten aan het Zandvoortse circuit

ter gedeeltelijke bijwoning van een Grand Prix.

Maar het laatste en naar wij menen enige officiële bezoek aan Zand-
vöort een lid van ons Koninklijk huis was in het begin van de twin-
tiger jaren, toen oud-Koningin Emma, vele jaren regentes voor haar
dochter Koningin Wilhelmina, een bezoek aan Zandvöort bracht en
door haar grote beminnelijkheid, waarom zij trouwens bekend stond,

aller harten won. Er was voor de toen al hoog bejaarde koninklijke

vrouw, een spontane ontvangst bereid. Er was een aubade van de
schoolkinderen op het Raadhuisplein en na afloop streek Koningin-
regentes Emma vele kinderen liefderijk over de wangen, velen van
hen persoonlijk toesprekend, waarna zij ook een bezoek bracht aan
het toen bekende badhuis Zeeduin op de Zuidboulevard.

Men moet over dit alles niet gering

denken. Oók niet over het feit, dat hU
er dan toch maar weer in slaagde om
Prins Bernhard te bewegen, zijn in de-
cember voor een gi-oot deel afgebrand
hotel te komen heropenen. Ook niet

over het feit, dat hy erin slaagde, In
de vijftiger jaren dit hotel met Mars-
hallhulp neer te zetten. .Er zijn wel
eens mensen, die daar meesmuilend
over praten en zeggen dat het geen
kunst is om met een dergelijke hulp
een hotel te bouwen maar er is geen
mens, die het hem heeft nagedaan of

zelfs maar op het Idee is gekomen.
Bovendien, na het bouwen komt de
exploitatie en ook daarvan heeft de
heer Bouwes zich altijd op voortref-

felijke wüze gekweten.

Waarom juist Zaudvoorl

Nieuw koninklijk bezoek
Doch thans is het dan bijna zover, dat
Zandvöort officieel weer een Koninklijk
bezoek zal ontvangen. Vrijdagmorgen
a.s. zal 2.K.H. Prins Bernhard per
helicopter landen op het parkeerterrein
van Hotel Bouwes aan het Badhuis-
plein. Dal zal ongeveer om half elf

zijn. Drie lichtmasten moest worden
gesloopt om die landing mogelijk te

maken, die alleen niet kan doorgaan
bij windkracht acht. Dinsdag 2 sep-
tember werd op het terrein al een
proeflanding gemaakt.
Willem Bouwes werd geboren te Edam
op 19 oktober 1909 als zoon van een
Edamse kaasgroothandelaar.
Nico Bouwes, zoals hü in de Zand-
voortse volksmond algemeen bekend is,

is door zijn nog altijd onuitblusbare
energie, — al heeft hü dan ook al de
A.O.W.-leeftUd bereikt, voor Zandvöort
van onscliatbare betekenis.

verwezenlijken? Er waren toch nog
andere badplaatsen genoeg? Wij ge-

loven, dat de basis van dit onderne-
mersschap gelegd werd door zijn Iceii-

nisname van de hopeloze toestand
waarin Zandvöort kwam te verkeren
door de grote ajbraak.

Daardoor heeft hij zUn kans schoon
gezien. Hij wilde meehelpen van het
oude, afgebroken Zandvöort een her-
nieuwe, fraaie badplaats te maken. HU
zag diverse mogelijkheden, verwezen-
lijkte er reeds een groot aantal en het

opmerkelijke is, dat hij nog altUd veel

mogelijkheden blijft zien voor onze ge-

meente.

We hebben hem van het begin af aan
meegemaakt. We hebben talloze go-

spi-ekken met hem gevoerd en doen
dat nog menigmaal. Eén van ziJn op-
merkelijkste uitspraken hebben wij al-

tijd gevonden; 'Wat zou Zandvöort zijn

zonder Bouwes?' Dat klinkt in Uw oren
wellicht wat arrogant, matr uit de
mond van een dergelijk me.-S, die be-
wezen heeft tot grote dingen in staat

te zijn en van een puinhoop een wel-
varende badplaats te maken voor zo-

ver dat in deze onzekere tijd mogelijk

is, aanvaarden we die uitspraak zon-
der meer, want Zandvöort zonder

Waarom heeft Nico Bouwes juist Zand-
vöort uitgekozen om zijn ideeën voor
hotelbouw dan onze Noordzeekust te

Een opname van de Aouette A 267, de
leger helicopter waarmee de koninklijke

familie altüd vliegt en waarmee Prins

Bernhard vrijdag om precies half elf zal

arriveren op het parkeerterrein van ho-
tel Bouwes op het Baadhuispleln om het
herbouwde hotel officieel te openen.
Dinsdagmorgen werd met de helicopter

een proeflanding gemaakt. De opname
werd gemaakt door fotopersbureau C. de
Boer ie Haarlem.

fSTiMT'JHl-.'l'^'

H.W.COSTER

Makelaar o.g. LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvöort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypo^beken

„WURF-PRAET'

WUIJIIM V. d. WIIRFF
De R is wèsr In de maend. Nou kermt

we weer gaen klfte.

Zeilwedstrijden

in Zandvöort
ZANDVÖORT — De watersport vereni-

ging 'Zandvöort' organiseerde zondag
j.l., voor de kust van Zandvöort voor de

vierde maal in dit seizoen zeilwedstrij-

den.

Door zeedamp moesten de eerste serie

wedstrijden die om elf uur zouden plaats

vinden voorlopig worden uitgesteld.

Na een half uur trok deze zeedamp
plotseling op en' kon de eerste start

om half twaalf plaats vinden.
Totaal namen er 83 zeilscheepjcs ver-

deeld over zes klassen aan de zeilwed-

strijden deel.

42 schepen van eigen leden en 41 gast-

schcpen.

Bij de Simoenklasse 445 was een zeer

grote afvaardiging van Belgische zei-

lers, zodat naast het rood-wit-blauw en
de verenigingsvlag tevens de nationale

driekleur van de Belgische zuiderburen

de gehele dag fier in de top der ver-

enigings vlaggemast wapperde.

Bil de middag wedstrijden, die om half

drie aanvangen, kwam meer wind opzet-

zetten, zodat door de wedstrydcommis-
sie een extra krulsrak aan de te varen
wedstrijdbaan werd toegevoegd.
Deze wedstrijd gaf door de grote snel-

heid der boten een zeer spectaculaire

aanblik.

Na veel cijfer- en rekenwerk door de
wedstrijdlelding in de starttoren, kon
binnen één uur de voorzitter der water-
sport de heer J. Deutekom onder grote
belangstellhig de uitslag der twee wed-
strijden beknd maken. Vooral de Belgi-

drie aanvingen, kwam meer wind opzct-

strUden bekend maken. Vooral de Bel-

gische zeilvrienden waren vol lof over de
organisatie en ontvangst in Zandvöort.
Na afloop van de prUsuitreiklng werd
in het clubhuis op het Zulderstrand

door de watersporters nog lang nage-
praat en de afspraak gemaakt Zand-
vöort In 1976, het Jubileu-njaar der ver-

eniging. Wederom met een bezoek te

vereren.

W.A. PREMIE BLIJFT
ƒ 1G5,— PER JAAR.

ALL-RISKS
v.a. ƒ 375,— per jaar.

voor auto's met nieuwprijs
onder ƒ 8.000,—.

DORSMAN
De Wittstr. 7 — Zandvöort.

Tel. 02507 - 4534, b.g.g. 2775.

TAXI 2600
GRUTE KRUCilT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Bouwes is niets. Nico Bouwes is geen
avonturier. Hjj weet, wat hij doet en
gaat nooit over één nacht ijs. Hy wikt
en weegt en onderzoekt alle mogelijk-
heden uiterst nauwgezet.

Moeilijke lijd

VRIJDAG 5 SEPTEMBER A.S. 9 UUR:

FEESTELIJKE OPENING
VAN

Hy ziet het daarom aan onze kust
voor de komende jaren wat betreft do
hotelbouw niet meer zo zitten. Finan-
cieel is dat moeiiyk of in 't geheel niet

meer haalbaar. Wel appartementen-
hotels naar Belgisch voorbeeld, maar
. . . en dan komt het addertje onder
het gras vandaan, dan wel op voor-
waai'de, dat er dan ook in zulk een
plaats een casino komt. En daarop
gokt de heer Bouwes. Hij gokt erop,

dat Zandvöort in de nabye toekomst
zulk een casino krengt toegewezen. In
de kelder liet hU alvast maar een 'con-
gresruimte' bouwen van duizend vier-
kante meter groot. Alles wyst erop, dat
hier de gelegenheid voor een casino
volop aanwezig is. Het is een kleia
kunstje, om deze congi-eszaal als casino
te gaan benutten en men zag zeggen
wat men wil,- maar de heer Bouwes
heelt nog nooit mis gegokt en dat zal hy
stellig ook nu weer niet doen, want
daar\'oor is hü veel te uitgekookt.

Toekomstplannen
Toekomstplannen ' voor de nabye toe-
komst heeft de heer Bouwes eigenlük
niet. Hy betreurt het alleen, dat er de
laatste jaren zoveel bedden in Zand-
vöort verloren zyn gegaan, want de
dagjesmens alleen kan de zaak niet

goedmaken. Overnachtingen zyn van
niet te onderschatten betekenis.

En een wens, die hy al jaren 'lang
koestert, komt ,ook thans weer by een
van onze laatste gesprekken naar vo-
ren: Zandvoortmeeuwen naar het bin-
nenterrein van het circuit, dat hü ge-
heel voor hen, wU üjrichten, — althans
-mot grote sfejfbi ''«iii<uy *jl ojt^hct VTygt!.-

komen terrein van Zandvoortmeeuwen
een aantal bungalows neerzetten, die

men kan huren tegen populaire pry-
zen. Maar Zandvoortmeeuwen is er

(nog) niet ingetrapt, al lykt het aan-
bod ons wel byzonder verleideiyk.

Naaktstrand
Dat het naaktstrand niets oplevert, is

hem een doorn in het oog. Daar moe-
ten ze toch minstens een toegangsprUs
gaan heffen vindt hy, opdat deze zaak

.

zichzelf kan bedruipen. Op het aange-
klede strand, — voor zover er nog van
aankleding sprake is — moet toch ook
betaald worden? Ons inziens logisch,

maar er is nog geen gemeenteraadslid
geweest, dat in deze richting een bal-

letje heeft opgegooid.

Over het huidige gemeentebeleid is

Nico Bouwes overigens zo gesloten als

een bus. Dat bewyst weer eens te meer
zyn uitgekookte karakter, 'üitkyken
en dagen tellen' dat lykt zyn devies

te zyn en tot nog toe is hy er wèl by
gevaren, al heeft hU als grootste ho-
telmagnaat langs onze Noordzeekust
ongetwyfeld ook zyn zorgen en moei-
lykheden.

Wij hebben in de loop der jaren de
heer Bouwes leren kennen als een man,
behept met een grote liefde voor de
plaats van zijn inwoning, die niets lie-

ver loiï, dan Zandvöort groot te maken
en internationale bekendheid te geven.
Daarvan getuigt zyn grote voorliefde

voor het circuit, waarin hy een mach-
tig propaganda-objekt ziet. Hy bracht
Zandvöort 'Bouwes Palace', een bow-
ling, een dolfirama, dat zUn toch alle-

maal maar geen dingetjes, waar je zo
zonder meer overheen kunst stappen.
Hy biyft nog altyd toekomstmogeiyk-
heden voor Zandvöort zien, ondanks
zyn soms wat pessimistische uitlatin-

gen over het steeds toenemend tekort
aan bedden. Maar dat Zandvöort als

badplaats in trek zal blijven, staat voor
hem boven alles vast.

ij LADY SHOP HEEMSTEDE.,,

i

BINNENWEG 141.

Wij lioudeii de gehele dag voor u OPEN HUIS.

J
Wij tonen u onder het genot van een glaasje onze nieuwe niijaarscolleciie.
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De achterzijde van hotel Bouwes met het
fraaie terras aan de Strandweg, van-
waar men een onvergetelijk uitzicht

heeft op strand en zee.

Foto: Frans van Looji.
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Daarom alleen al betekent de komst
van Z.K.H. Prins Bernhard, — naast
de eer, die Zandvöort daarmee wordt
aangedaan, — lueer een machtig stuk
propaganda voor onze gemeente. Er zal

over worden gesproken in die kranten
en Zandvöort zal weer een ogenblik in

het middelpunt van de belangstelling

staan.

C.K. sr.

Huldiging wereld-

kampioen

LANGS DE VLORDLlJiN

U bent rük, wanneer U van alles weet
te genieten.

Vollaire (169t—1778)
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Daniël Wayenbei-g

solist Zomerconcert
ZANDVÖORT — Op vrijdag 12 septem-
ber a.s. vindt in het Concertgebouw te

Haarlem het derde zomerconcert van het
NoordhoUands Phllharmonlsoli Orkest
plaats. Aanvang kwart over acht.

Dirigent is André Vandemoot.

Als solist Is uitgehodlgd pianist Daniël
Wayenberg. Het programma vóór de
pauze bestaat uit twee orkestwerken.

Geopend wordt met de ouverture Co-
riolan van Beethoven, waarna de Sym-
fonie no 8 van Schubert, die de bynaam
'Onvoltooide' draagt, wordt uitgevoerd.

Na de pauze vertolkt Daniël 'Wayenberg
het bekende Eerste Planoconcert van
Tschaikowsky.

MODES

vraagt voor haar boetiek in Zandvöort een modebewuste

die in ons modeteam opgeleid wii worden.

Soll. na tel. afspraak 023-312418 of 421912.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

Ui»-
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WERELDKAMPIOEN ROY SCHUITEN

ZANDVOORT — In tegenstelling tot hel vorig jaar zal de Zandvoortse wereld-
kampioen achtervolging by de profs: Roy Schuiten geen rondrit door Zandvöort
maken en zal er ook geen receptie worden aangeboden. Dit in verband met de
geringe bclnngstclling die liicrvoor in 1974 bestond.

De supportcrsklub 'Roy Schuiten' Ie Zandvöort liccfl cclitcr in onderling overleg
besloten een avond te organiseren op 17 september welke tncgankeiyk is voor
leden en genodigden. Roy Scliuiten zal die avond alsnog in besloten kring ge-
huldigd worden. '

Het bestuur van de supportersklub betreurt hel, dat in tegenstelling tot elders, de
interesse voor de prestaties van de Zandvoortse wereldkampioen ver beneden
normaal ligt.

Om echter z'n supporters toch de gelegenheid te geven Roy te komplimcnteren
met het behalen viin z'n tweede wereldtitel, wordt deze gezellige avond dan ook
"Veorganiscerd.
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DANKBETUIGING.
De verrassend grote en warme belangstelling, mede
vergezeld gaande van vele wensen en geschenken,
bij mijn olficiéle afscheid van de gemeentedienst
op 29 augustus j.1., hebben ons en onze kinderen
tot vreugde en dankbaarheid gestemd.

P. Brune

A. Brune-Visser

ZANDVOOBTSB
UITVAABTVEBEMGING
Becrafenls . Crematie

Tnuuport
Eeesomstraat 61. TeL S3S1

ZaodToort
Dag en nacht te ontbieden

Groot eD klein Tioden

VAN OEK WEBFF's
brood FUN

}

Gasthuisplein 3. Tel. 2129

Schoenboetiek Harms
PRACHT KOLLEKTIE --. —^
HEREN MODESGHOENEN AQ Cfl
hoge hakken, bolle neuzen TTÜbUU
DAMESSCHOENEN

Jtn nr
hoge hak in felle kleuren AM tT
(de nieuwste mode) sï%SaiJs3

DAMESINSTAPSCHOENEN Hi\ nü
in Ieder, lage hak in de kleuren zwart, I M HH
rood, groen en blauw I WiwU

HELIOFORM STEUNSCHOENEN.
VERWEN UW VOETEN.

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat), Zandvoort

Henna
eeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

100 gram

GROVE BOERENWORST
per stuk

HEMA

0.79

3.90

Protestants Coöp. Begraffenisvereniging U.Ai

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Baarlem, Witte Heerenstraat 20 — TeL 31 37 53 - 31 04 57
Zandvoort, Eeesomstraat 61 — Telefoon 53 SI

DAG EN NACUT TE ONTBIEDEN.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02507-71é£.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws

Keuken-installatiebedrijf

„DEUTEKOM"
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A^AROSE
jy KEUKEN

Prachtig van kleur en vormgeving.
Zeer doordachte ontwerpen van
meer dan 300 elementen, zodat in el-

ke ruimte een passende samenstel-
ling mogelijk is.

Zeer belangrijk voor u is dat plaatsing en alle bijkomen-
de werkzaamheden door ons bouwbedrijf kan worden
verzorgd.

Tevens is ons bouwbedrijf ingesteld op verbouw- en
bouwwerkzaamheden zoals o.a.: open haarden, bad-
kamers, enz. enz.

Showroom adres: Paradijsweg 11a, Zandvoort, tel.

02507-2361. Geopend 10-12 uur en verder volgens af-

spraak. Dinsdag gesloten.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

Concertgebouw Haarlem - vrijdag 12 september 1975 —
20.15 uur derde zomerconcert

dirigent: ANDRË VANDERNOOT
solist : DANIEL WAYENBERG piano

programma: Beethoven - ouverture Coriolan / Sclnubert

Symfonie no. 8

„Onvoltooide" / Tschail<owsky - Pianoconcert no 1

entree ƒ S,— (a.i.) cjp geidig

t(8arlverl<oop en plaatsbespreken aan de l<assa van het Concertgebouw,
Lange Begijnestraat 13 van 10-15 uur; telefonisch 32 09 94 van 12-15 uur

BEHANG

Keur Verf
FA. KEUR EN ZN.,

Paradijsweg 2. Tel. 02507-5602-2979

spelmaker is
Naar de zee kijlcen is op z'n minst even aantreltttelijk als er

in duiken — zeker wanneer u comfortabel gezeten bent in

het Panorama Restaurant van Bouwes Palace in Zandvoort,

Genietend van een drankje of van een schotel van uw voor-

keur, heeft u er- op 70 m. hoogte - een vrij uitzicht op strand,

golven en horizon. Op vrijdag- en zaterdagavond en zondag-
middag en -avond wordt uw bezoek bovendien nog muzi-

kaal opgeluisterd, tijdens diner-dansant of thé-dansant .. Er

is trouwens nog veel mèèr onder dit ene, grote dak Van
Bouwes: het Dolfirama Zandvoort, een overdekt zwembad
annex sauna, een bowling-, kegel- en biljartcentrum ... Alle-

maal attracties, waar het weer spelmaker isl

RESmiJMIVT
topverdieping Bouwes Palace, tegenover

I

NS-station. met een zee van parkeerruimtej

WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

VAN 1 SEPTEMBER T/M 21 SEPTEMBER.

BLOEMEN-
M.A.GAZIJN /AERICA ¥¥

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

itmmmimam WBsm.

CENTRALE VERWARMING
^ Technisch installatie bureau

[ADIATOR
ROENESTEIN

Ampêrest.raat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Gedipl. instaU. - Erb. A.Cl. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

Naast onze gerenommeerde
noonvitrines worden ook
eiken boekkasten voor D op
maat gemaakt by Wete-
rings wandvltrlnes.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nnnspeet.
Bet hoogtepunt van nw
bmilort Is een gedicht nu
FIGARO, ODVergetelUlr !•
nw trouwdatum.
Jan van Vuurenstraat 2,

Nunspeet.

TYPEN
IDag-

of avondlessen.
Aanv. volgende week.
Aanmelden deze weelc.

STENO
ISyst. Groote; avondles-

sen. Lesgeld ƒ 25,— per
maand. Aanvang 11 scpt.

Prospectus op aanvrage.
Haarlem — Tel. 32 18 95.

INST.

I

PONT
STOLBERGSTR. 10

(einde Tempellersstr.).

EELTINK'S

SOUVENrERSHUIS
Big. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltink.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartlkclen . Stabo-

banen.
Alle soorten spellen.

Grote kenze.

Stationsstraat 16 - Tel 2658

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Ho!e! Queenie - Rotisserie Frangaise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

wmÊmmmtmÊmmoBmmÊÊÊÊÊmiÊÊÊmi^mmmfmimimÊmÊmmmÊmÊÊmmmamm

Restaurant La Reine - Palisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

'ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

inistallateur

De REISGIDSEN

voor de winter zijn er weer

Wacht niette lang er zijn

nog alle mogelijkheden voor u

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

Opent zaterdag 6 september

om 12 uur zijn nieuwe pand.

— Gespecialiseerd in alle

chinees-indische gerechten.

— Ook voor af te halen

geopend van 12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort, tel. 02507-3643.

Nu ook in Zandvoort: KUNSTGEBIT REPARATIES

A. RITMAN
Reinwardstraat 20. Telefoon 02507-4365.

ALLE
LOODGJETERWERKEM

OAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 61 - 71 58
Snellere service door

mobilofoon

wy hebben plaats voor een

vrouwelijke

administratieve kracht
Goed kunnende typen.

Eventueel part-time.

Adfflïnistraflebureau Borst B.V.

Kenaupark 21, Haarlem. Tel. 023-324038.

DANKBETUIGING.
Voor de vele blijken van belangstelling bij het over-
lijden van onze lieve vader, groot- en overgrootvader

SIJBRAND (PAPPIE) DROMMEL
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

DE VOS
Toor een goed

GEBRUIKT
RIJWIEL
T.a. ƒ 50,—

fietsklaar.

Ook vertegenwoordiger van nieuwe merldletsen.
Inruü mogelijk.

Onze werkplaats is gevestigd in de Dr. Gerkestraat ,

omhoog bU DE SCHELF box nr. 23 en 24.

Van maandag tjn. zaterdag geopend van 10 tot 20 uur.

TELEFOON 02507-7355.

Voor een fiets voor groot en klein moet u bU de Vos zijn.

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparaties

GASGEXSERS - GASHAARDEN

Verhelpen van storingren

AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN
Erkend gas- en waterinstallatenr

H. A. SPIERIEUS
Zandvoort

Eoninginnewegr 21

Telefoon 02507-5012

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

^ : ^
Iedere leeftijd heeft zijn charme . .

.

maar buit die charme dan ook uit !

AnS GelsinO: HuidverzorgingO Kuurbehandellngen
Panniculosebehandeling

Estheticiëntie Manicuren - Pedicuren

V^.

Burg. van Fenemapleln 22-1, Zandvoort.

Telefoon 02507-6481.

De Zandvoortsche Hockey Club

kan nog leden gebruiken

aspiranten vanaf 8 jaar

junioren vanaf 13 jaar

senioren vanaf 18 jaar

AANMELDINGEN BIJ HET SECRETARIAAT
Mr. Troelstrastraat 8. Zandvoort, tel. 4511

J. L M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderltouds-

werlcen.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort
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Het Bosch van Saxenburg
en Thijsse's Hof

'Het Bosch van Saxenburg — gewoonlijk Bloemendaalsche Bosch ge-

I

noemd — is zeer oud en even oorspronkelijk als de bosschen, die

vroeger een gedeelte van het HoUandsche Woud moeten hebben uit-

gemaakt.
Bij Saxenburg wijken de duinen terug, en vertoont zich eene grazige

vlakte, die zich langs het duin noordwaarts uitstrekt. Aan de west-

zijde is deze vlakte door de zeeduinen begrensd; ten oosten verheft

zich eene reeks binnenduinen, waar de buitenplaatsen Wildhoef, Ael-

bertsberg en de zoogenoemde Schapen- of Molenduinen gelegen zijn.'

Aldus Van Eeden in zijn boek 'Onkruid'. t

Over 'die grazige vlakte' schreven we in

ons artikel over Caprera. Nu willen we
graag de aandacht vestigen op die plek

'«aar de duinen bU Saxenburg wUken'.

Ilct is in menig opzicht een historische

plek!

Eerst nog eens Van Eeden: 'Saxenburg
met het tegenwoordige Bloemendaalsche
Park Is ongetwijfeld een der oudste

Haarlemsche bosschen. Enkele partijen

m Saxenburg hebben werkelijk het voor-
komen van een der eeuwenoude bosschen
van Duitschland. Het golvende terrein is

met donkergroen fluweelachtig mos be-

dekt; de zware eiken geven een frissche

koelte en op den heldersten dag een ze-

ker plegtlg halfdonker. Hier en daar
groeit onder de oude, bemoste en met
klimop begroeide stammen in plaats van
centoonlg hakhout, het onderhout, het
oorspronkelijke kreupelhout der wilde
bosschen; de lijsterbes, de meidoom, de
papenmuts, de hazelaar, de sneeuwbal;

het staat woest dooreen, nu eens dik,

dan weder doorzlgtlg.

Op sommige plaatsen zien wij onder de
eiken en linden tallooze jonge beuken-
boompjes opslaan,- een verschijnsel, dat
zich in sterker mate vertoont, dan in den
Haarlemmerhout. In de nabij gelegen
bosschen van de Rijp, Sparrenheuvel en
Wildhoef bestaat het onderhout ook veel

\iit sparren, die in groote menigte onder
de hooge eiken en tieuken opslaan en tot

eene zekere hoogte welig groeijen.'

Historisch
Wij schreven dat deze plek in menig op-
zicht een historische plaats is. In novem-
ber 1902 verhuist h?t gezin van doctor

Zó Tieeft' ThVsse het zeker ook hedoeld.

Genieten 'van de natuur met alle zin-

tuigen. De geurende.Hof is daarom ook
voor kinderen zo aantrekkelijk.

Jacobus Pleter Thüsse naar 'Binnen-
duln' in Bloemendaal. Die verhuizing

houdt een beslissing in voor de toekomst.
In 1902 nog niet te overzien, in 1925 een
begin, In 1975 een dankbaar terugblik-

ken.
In 'Omgang met planten' schrijft Thijsse

zelf: 'Mün tuin is een restantje van het
oude Bloemendaalse park, waar we der-

tig Jaar geleden gingen botaniseren. Ik
stel er een eer In, om er de heerlijke

wilde planten te bewaren, die ons daar
vroeger verblijdden en die nu overal ver-

dreven en vernield worden, verdreven
door de met blindheid geslagen aanleg-
gers van kolenaswegen, vernield door 't

publiek en de kinderen, die zoveel van
bloemen houden,, -

In belde gevallen geschiedt het kwaad
met de beste bedoelingen ter wereld en
onder drang van de edelste drijfveren;

met wat overleg en zelfbeperking zou al

heel wat te verhelpen zijn.'

In 1925 is onder leiding van dr. Jac. P.

Thijsse het eerste Instruktlef plantsoen
In Nederland aangelegd, in de wande-
ling Thijsse's^ Hof genoemd. Thijsse's

Hof werd onder meer nagevolgd in Den
Haag met de Isekende Gemeentelijke
School- en Kindertulnen. Ook de zo-

genoemde Heemparken zijn een uit-

vloeisel van Thijsse's Initiatief. Het
mooiste voorljeeld Is wel het "Dr. Jao. P.

Thijsse Heempark' te Amstelveen.

Duinflora
Terug naar Thtjsses Hof In Bloemen-
daal. De "Stichting Planten en Vogel-

tuin in het Bloemendaalsche Bosch
Thijsse's Hof' heeft het beheer over een
duinpark ter grootte van 2 ha, gelegen

aan de Mollaan. Het doel van het Stlch-

tingstiestuur is, in navolging van Thijsse,

op een zeer toegankelijke manier elke

belangstellende, Jong en oud, de rijk-

dom van de echte duinflora te laten zien.

Daartoe is op een zo natuurlijk mogelijke

wijze een groot aantal planten bijeen

gehouden en van naambordjes voorzien.

Er wordt een druk gebruik vsm ge-

maakt. Ingegeven door verschillende mo-
tieven. Daar jdjn allereerst de vogels,

die een rust- en' voederplaats vinden;

daar is de rustige wandelaar die overdag

geniet van de weldadige rust; daar zijn

de scholieren die vrijwillis of Ingevolge

opdracht hun plantenkennis willen uit-

breiden; daar zijn de geïnteresseerden

in bloemen en vogels, die óf de excursies

meemaken óf de tuinman, de heer D.

Wolff, aanklampen en dan deskundige

toelichting ontvangen.

Thijsse's Hof is vrij toegankelijk. De
openingstijden zijn: van 1 april tot 1

november op dinsdag t.e.m. zondag
steeds van 9—17 uur; van 1 november

Voorlaatste autoraees

in lopende seizoen

-4 4-\*,-?-'- ~.r-

(Adv. Ingez, Meded.)

AUTO-SERVIGE

ZANDVOORT
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OPEN bij MEDINA
ALLE kamerbreed merktapijten

% EERLIJKE KORTING
en GRATIS vakkundig gelegd

Dus geen opmeet- of legkosten. Geen wachttijden, direl(t uit voorraad leverbaar.

Een greep uit onze kollektie SPECIALE AANBIEDINGEN:

MËSKTAPMT met SUPERKORTING

in zeven prachtige kleuren, onverslijtbaar, 400 cm breed, nylontapijt op zware ^% ^M ^fl ^%
rug, ondertapijt overbodig, gratis gelegd, geen ƒ 89,95 doch slechts \0 \f m w %0

BBBBOIBHHBHBHIHBIHBH^BHBHHHI^l^HHlHMMHMMHHHBHBHBHHIiHHHBIHHHIHHHi

KEYIER BONAPARTE JUMBO f«A OE
400 cm breed ijzersterk nylontapijt in vier prachtige gedessineerde kleuren, 1% ^m ^m *%
gratis gelegd,geen 99,— doch slechts \# \0 m %^ %S

400 cm breed, schitterende kwaliteit in vier kleuren voor een belachelijke lage Ê Jfl ^fl •^
prijs van (gratis gelegd) I W B WW

het mooiste van het mooiste tapijt, ontzettend zware kwaliteit vervaardigd van
de allerbeste Nyl-france garens bij Medina geen ƒ 122,— doch {gratis gelegd) 89.9

LOUIS DE POORTERE PETUNIA
effen velours tapijt 400 cm breed in zeven kleuren, werkelijk uniek, bij Medina
slechts

prachtige kwaliteit hoogpoo! woltapijt bij Medina

Verder vele andere soorten merktapijten o.a. Parade, Bergoss,

Louis de Poortere, Veneta, Intertest, Keyzer Bonaparte, noem maar op.

Partij overgordijnstoffen nu voor weggeefprijsje, moet weg,

het is maar dat u het weet.

Voor merktapijten betaalt u minder bij Medina.

In Amsterdam donderdagavond {(oopavond.

CARPETS B.V.
HAARLEM
Gen. Cronjcstraat 4, tel. 0Z3-266ïïr
Grote Houtstraat IGG, tel. 023-3176(i5

Ancgane 27A, tel. 023-327956

AMSTERDAM
AIbcrt Ctiypstraat 175-179,

tel. 020-764025 of 764026

ZAANDAM
Gedempte Gracht 44, tel. 075-187160

IRK VANm BROEN

IAAT ZICH GEEN PRÜ
MEER VOORSGHRgVIN

RêDiHêUPRiJSMii¥AL
WALUmRHiHGCWSTlUaRÏÏ

WEG VASTE

PRIJZEN !

•J>f}^
yMiffiiiApi

lÉrtevdt

iON^-E'

^\ *3

CLAERYN
JONGE
JENEVER

JONGE
GRAANJENEVER

"'="•":
,

#;
weten in'.

..„ ^pwoEG VAN: ^^,. ;-%.*,

^NU HEBBEN E^\f^l^.°vmJE PRIJZEN-.

j3M 1P
jSJKT 11.35

Boon BRANDYjmnr 11.95

BDIS VIEUX jM 12.95

BOLS PARADE

(VIEUX)
WEG DIE

I
VASTGESTELDE

I PRIJS VAN 13.GQ!

ZOLANG
ALS WIJ
KUNNEN

nuiw
HARTEVELT

JONGE JENEVER

I ^IfT^G'lsTELOE 19 RR I 1 ^^^''^ï? '

HARTEVELT

BODTZ

CITROEN
JENEVER

CITROEN
BRANDEWIJN

jMa.95m 7.95

BOLSKAYAVODKA
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r I SPONTAAN AFSCHEID VAN GELIEFD AMBTENAAR

ijP. Bruns benoemd tot ridder

j|in orde van Oranje Nassau

I

(Ingezonden mededeling)

ZANDVOOBT — Op spontane en harte-

lijke wUie hebben in de feestelijk ver-

sierde raadzaal vrUdagmlddaer jj. vele

autoriteiten, kollega's en raadsleden af-

scheid genomen van de chef van de af-

deling bevolking, de heer P. Brune, we-
gens liet bereiken van de pensioenge-
rcelitigde leeftijd. Iiy werd door het vol-

tallige kollege van b. en w. de raadzaal
binnengeleid. Bericht van verhindering

was binnengekomen van oud-burgemees-
tcr mr. H. M. van Fenema en enkele an-
dere prominente figuren. Op de raad-
huistrap had de heer B, Balledux als

laatste eerbetoon aan de ambtenaar, die

zoveel huweiyken voltrok in de loop der
jaren, de gebruikelUke loper uitgelegd.

Hoogtepunt van dit bijzondere gebeuren
werd de mededeling van burgemeester
A. KawUn, dat H. M. de Koningin de
heer P. Brune wegens zUn bijzondere

verdiensten voor de gemeente in velerlei

opzicht, benoemd had tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau. Onder grote

bijval speldde spreker hem het ereme-
taal op de borst. De burgemeester had
deze hoge onderscheiding expres be-

waard tot het einde van zijn toespraaic

en het kwam dan ook voor een ieder als

een volkomen verrassing.

In zün toespraak die aan een en ander
voorafging, vroeg de burgemeester zich

af, wat het vertrek van zulk een mede-
werker betekent. 'U kwam op 1 novem-
ber 1945 naar Zandvoort' zei spreker 'en

wij mogen zeggen, u hebt Zandvoort op
de goede manier gediend, neit alleen

leidend, maar ook initiatiefnemend.

Dienstbaarheid was uw lijfspreuk in het

belang van iedereen.'

Vele nevenfunktles, die de heer Brune
in de loop der jaren op zulk een onna-
volgbare wijze waarnam, haalde spreker

hierna nog aan. Onder meer sekretarls

van de kontaktkommissie voor kulturele

belangen, redakteur van het gemeente-
blad, bestuurslid komlté Herdenking ge-

vallenen, bestuursUd Genootschap 'Oud
Zandvoort', sekretaris Oranje komité en
organisator en stimulator van de bevrij-

dingsfeesten. Ook op kerkelijk en poli-

tiek teiTein werden talrijke belangrijke

funkties vervuld. 'Uw Inzet voor Zand-
voort was enorm' eindigde de burge-
meester, die de heer Brune daarna na-
mens het gemeentebestuur een geschexik

onder couvert en een barometer aan-
bood.

Namens de gemeentepolitie sprak in-

spekteur H. Blokland, die de altijd grote

grote verdiensten van de heer Brune,
die altUd een stuwende loracht was,

bracht dank voor alles wat hij voor het

personeel deed en was, met inzet van
zijn gehele persoonlijlcheid, en schonk
namens dit personeel een fototoestel.

Heclile vriendschap
Wethouder K. C. van der Mije Pzn. ge-

waagde van de hechte vriendschap die

In de loop der jaren ontstond, óók op
politiek terrein. Reeds in 1946 was de
heer Brune voorzitter van de afdeling

Zandvoort van de Anti Revolutionaire

Partij en werkte altyd nauw samen met
de CH waai'van spreker deel van het be-

stuur uitmaakte. Hij schonk een tweetal

boekwerken, waarvan één van ruim hon-
derd jaar oud, onder meer de historie

van Zandvoort beschrijvend door Jhr.

de Savornin IjOhman.
Namens de gemeentepolitie sprak Ins-

pekteur H. Blokland, die de altijd grote

en prettige samenwerking met de politie

ten zeerste roemde. 'U was vroom in uw
geloof en vroom in uw werken, want uit

het geloof leeft u' zei spreker, die daar-
na aan mevrouw Brune fraaie bloemen
overhandigde.
Ir. C. H. Wagenaar bracht als voorzitter

van het Genootschap 'Oud Zandvoort'
de heer Brune dank als onvervangbare
en niet te missen medewerker. HU
schonk hem een tekening van de oude
Zandvoortse Noordbuurt en mevrouw
Brune een prachtig bloemstuk In de
Zandvoortse kleuren.

Een vertegenwoordiger van het bestuur
van de Nederlandse Christelijke Bond
van overheidspersoneel noemde de heer
Brune een in alle opzichten stimuleren-
de figmu' vol aktlvitelten en initlateiven.

Hu deed dit op voortreffelijke wijze. Na

Duin-

wandeling
ZANDVOORT — Onder auspiciën van
de Koninklijke Maatschappij voor tuin-

bouw en plantkunde te Den Haag, orga-
niseert de afdeling Zandvoort vrijdag 5
september een avond-duinwandeling. Er
wordt gestart des avonds om 7 uur, om
ongeveer 9 uur hoopt men weer terug te

zUn. Deze start vindt plaats bij de In-
gang van de waterleidingduinen aan de
Zandvoortselaan. (Vaste halteplaats van
buslijn 80). De kosten van deelname be-
dragen vijftig cent. De heren J. van
Honschooten en J. Warmerdam zullen tij-

dens de tocht nadere uitleg geven van
hetgeen men te zien en te horen krijgt.

De tocht voert ditmaal door een der
mooiste delen van het duinlandschap.
Gelopen wordt namelijk het oude stuk
renbaan door het wilde duin naar het
monument en de schatkamer, waarna
men over de Rozenberg zal terugkeren.
Op vrijdag 20 september volgt een och-
tendwandeling, die om 6 uur begint en
duren zal tot ongeveer half negen.

hem hiervoor dank te hebben gebracht,
schonk spreker een langspeelplaat.

Culturele belangen
De voorzitter van de Contactcommissie
voor Culturele Belangen, de heer J. G.
Blsenberger, wees erop, hoe nauw die

belangen de heer Brune altijd aan het

hart hadden gelegen. 'Het spüt ons alle-

maal, dat u weggaat' zei spreker, die

vei-volgens als beste bewijs voor de po-

pulariteit van de heer Brune verklaarde,

dat alle Zandvoortse kulturele vereni-

gingen hadden bijgedragen aan het af-

scheidsgeschenk, niet één uitgezonderd.

Hij overhandigde hierna veel foto-appa-
ratuur, een foto-album en een karrllca-

tuur van de heer Brune, getekend door
de heer F. Piet. 'Het ga u goed' eindigde
spreker, 'wij nemen node afscheid van u.'

De heer G. F. G. van Elteren bracht als

voorzitter van het Oranjekomlté dank
voor alles wat de heer Brune voor het
komité deed. 'Zo'n sekretaris krijgen we
nóóit meer' zei spreker o.a., waarna hü
hem een boekenbon aanbood.

In zijn slot- en dankwoord verklaarde de
heer Brune — kennelijk wat onder de
Indruk van al dit huldebetoon— dat het

moeilijk Is naar een afscheid toe te le-

ven, maar nog moeilijker om het te on-
dergaan. HU bracht dank en nog eens
dank, speciaal voor de Koninklijke on-
derscheiding. 'Het gaat in dit leven nooit
om de mens zelf' eindigde spreker, maar
om de aan de mens toebeüeelde talenten
in alle bescheidenheid aan te wenden.
Daarnaar heb ik altijd gestreefd.'

Hulde van de burgerij
Na afloop van dit officiële gedeelte van
het afscheid, wat de beurt aan de bur-
gerij ofti afscheid te nemen van deze ge-
liefde burger. Uit alle lagen van de be-
volking werd daarvan dankbaar gebruik
gemaakt. Het was een komen en gaan
van zéér velen en talrijke bloemstukken
en geschenken werden daarby zijn deel.

Onder meer was er een afvaardiging van
de Zandvoortse folklorevereniglng 'De
Wurf' in oud Zandvoorts kostuum.
De heer Bnme en zijn echtgenote zullen
hebben ervaren hoezeer deze Inzet voor
Zandvoort, dat hen In de loop der jaren
zo lief werd, in brede kring- is gewaar-
deerd. Het was in alle opzichten een on-
vergetelijk gebeuren!

Een recente
Bnme.

opname van de heer P.

Foto: Frans van Loon. (Adv. Ingez. Meded.)

Winterprogramma

Bejaardenbond
ZANDVOORT — Woensdag 1 oktober zal de afdeling Zandvoort van
de algemene bond van bejaarden bet winterseizoen gaan openen met
een gezellige middag met muziek" en zang in het verenigingsgebouw

'De Krocht', aanvangend om Z uur.

Op woensdag 17 september wordt een
exclusieve dagtocht georganiseerd naar
Avifauna, te Alphen aan de Rijn, inklu-

sief bezoek vogelpark, boottocht, diner

en mlddagtocht per bus. Vertrek 830 uur
vanaf het gemeenschapshuls vanaf Von-
dellaan, vanaf bejaardencentrum Kost-
verlorenparkweg of vanaf Het huis in de

duinen.

De kosten bedragen ƒ28,50. Opgave ook
voor niet leden, donderdag 11 september
van 2-4 uur in het Gemeenschapshuls,
of tot die datum bij mevr. van Duyn,
Tollensstraat 3, tel. 2085 en bil de heer
Duyn, H. Heyermansweg 55, tel. 5371

voor de bewoners van Het huls in de
duinen en omliggende woningen.

Bejaardenzwcmmen vanaf 55 jaar In het

zwembad 'De Duinpan' elke maandag
van 10.30-11.30 uur. Bijdrage ƒ 1,75.

Bejaarden-gymnastiek elke dinsdag van-
af 7 oktober om 10.30 uur in het Ge-
meenschapshuls. Bijdrage /2,50permnd.
Bejaarden-zangkoor elke donderdagmid-
dag 2.30 uur repetitie in het Gemeen-
schapshuis. Bijdrage ƒ 3,50 per maand. "

Sociëteit (o.a. klaverjassen) elke maan-
dag, woensdag en vrijdagmiddag 1.30 uur
in het Gemeenschapshuis.

Bridgcklub vanaf 3 oktober elke maan-
dag en vrijdagmiddag 130 uur in het
Gemeenschapshuis. Bijdi-age sociëteit

Wensen
ZANDVOORT — Om het extra gemeen-
telijk ïubsidie van ƒ25.000,— zo goed
mogelijk te besteden aan boeken en der-

gelijke zou de Openbare Bibliotheek het
prettig vinden wanneer de lezers/essen

van de bibliotheek suggesties en wensen
In dit opzicht zouden kenbaar maken.
Dit kan niet alleen in het daartoe be-
stemde 'wensenschrift' In de ultleen-

ruimte, maar nu ook door de suggesties/

wensen schriftelijk in de brievenbus van
de bibliotheek. Schoolplein 1, te depone-
ren. Binnen de bestaande mogelijkheden
van begroting en boekhandel zal hieraan
alle aandacht worden besteed.

De brievenbus Is ruim, zodat met ge-
mak de wensen en verlangens betreffen-
de boeken, die men graag in de biblio-

theek opgenomen zou zien, in ontvangst
kunnen worden genomen.

ƒ 2,50 voor het gehele seizoen.

Lidmaatschap Leesbibliotheek (ingang
Schoolstraat) voor de leeftijd vanaf 65

jaar half tarief (dat Is ƒ 5,— per Jaar.

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

Grote suksessen voor

HPC in Leidschendam

GS hebben bezwaar tegen

instruktiekas Elswout
BLOEMENDAAL — Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben
bezwaar tegen het plaatsen van een instruktiekas met een opper-
vlakte van 77 m2 achter de Zochterschool voor lager tuinbouwonder-
wijs in Elswout.

In hun overweging zeggen GS dat een kas van een dergelijke omvang
een onaanvaardbare aantasting zou betekenen van het unieke land-
goed Elswout. Een oplossing zou naar hun mening kunnen worden
gevonden door gebruik te maken van de Orangerie of andere opstal-
len op het landgoed, eventueel gekombineerd met een nieuwe kas
van bescheiden afmetingen, tot een maximale oppervlakte van
300 m2.

HEEMSTEDE — Tijdens de 'All-ln-fina-

les' van de nationale zwemkamploen-
schappen, welke het afgelopen weekein-

de werden gehouden In het zwembad 'De

Fluit' m Leidschendam, heeft de HPC-
ploeg voor enkele schitterende suksessen

gezorgd, suksessen, die voor een deel wel

konden worden verwacht, maar voor een
ander deel grote verrassingen waren.

Hoewel de totale opzet van de nationale

zwemkampioenschappen dit Jaar, o.m.

als gevolg van de wereldkampioenschap-
pen in Call, geheel anders was en naar
onze smaak geen verbetering ten op-

zichte van het kamploens'testijn' uit

voorgaande jaren, vormden de finales

voor het restant van de HPC-ploeg, dat

zich geplaatst had, een bijzonder goede
afsluiting van het zomerzwemselzoen '75.

De belde rugslagspecialisten in HPC,
Karlm Ressang en Paula van Eijk, de-

den op deze nummers wat van hen was
te verwachten. Paula werd tweede op de
200 m rugslag in 2.27.11 en veroverde de
gouden medaille op de 100 m in een tijd

van 1.07.97. Karlm behaalde zowel op de
200 m als op de 100 m rugslag het kam-
pioenschap in resp. 2.1331 en 1.O0.97.

Maar Karlm Ressang deed meer, hiJ

werd óók dé kampioen op de 100 m vrije

slag in —.54.99 en bovendien tweede op
de 200 m vrije slag in 2.00.13. Om zijn

uitstekende vorm te bevestigen wist hy
ook beslag te leggen op de nationale ti-

tel op het zware nummer 200 m wissel-

slag persoonlijk in 2.17.61, met als grote
verrassing de tweede plaats op dit num-
Emst haalde dit huzarenstukje ook nog
uit op het allerzwaarste nummer, de 400
m wisselslag persoonlijk, dat is achter-
een 100 m vlinderslag, 100 m rugslag,

100 m schoolslag en 100 m borstcrawl;

ziJn tijd bedroeg 4.54.50, goed voor een
zilveren medaille.

Voor diegenen, die zich niet hadden we-
ten te plaatsen in de eigenlijke finales

(telkens de 8 snelsten uit de series) wa-
ren er dit jaar voor het eerst troostfi-

nales, waarin uitkwamen de eerstvolgen-

de zes snelste zwemmers en zwemsters,
volgend op de B finalisten.

Edwin Kooyman zwom de 'troostfinale'

200 m wisselslag, waarin hij zich vijfde

plaatste in 2.32.50. Paula van EiJk deed
dit op de beide wisselslagnummers, in
belde gevallen werd zü eerste, op de 200
m in 2.32.37. op de 400 m in een tijd van
6.26.88, een tijd, die als hij gemaakt zou
zijn in de 'echte' finale, goed geweest
zou ziJn voor een derde plaats. Leon
Sfeenbrink ten slotte, ook al zo'n echte
vechtjas, zwom eveneens in de 'troost-

finale' 400 m wisselslag heren, zijn tijd

van 5.20.21 was hier goed voor een vijfde
plaats. Al met al voor HPC een schitte-
rend sint van de Nationale Kampioon-
s happen.

Goud voor Paula van Eük op de 100 m
rugslag.

Aanstaande zondag 7 september organi-

seert HPC onderlinge wedstrijden ter

afsluiting van het zomerseizoen; deze

wedstrijden moeten dit jaar, in verband
met de wel zeer vroege sluitingsdatum
van 'Groenendaal' verzwomraen worden
in het buitenbad van het Sportfondsen-
bad 'Schalkwük', aanvang half zes On-
danks deze handikap verwachten wü,
dat zeer vele HPC-getrouwen van hun
belangstelling blijk zullen geven. Het
Sportfondsenbad 'Schalkwijk' is gelegen
aan de Zwemmerslaan, de eerste weg
over over de Sohouwbroekersbrug van
Heemstede afkomend aan de rechter-
kant.

Autorally
KENNEMERLAND — Op vrijdag 5 sep-

tember organiseert autoklub 'De Spanr-
ne Rijders' haar eerste rit na het geslo-

ten seizoen. De uitzetter de heer J. A. M.
BoUuyt, insiders wel bekend, heeft een
route gemaakt van 40 km. De eerste

deelnemer start vanuit de Zoete Inval,

gelegen aan de parallelweg van de Am-
sterdamsevaart, om 20.01 uur. Inschrij-

ving vanaf 19.30 uur aldaar

De organisatie vrrwaclil wocr poii '••'<''

bBiaii-istclling en zorgt voor pi^n

\'ii ' pr '-'en

OPEL OCCASIONS

1975 • 1974 - 1973 - 1972

50 demonstratie en
inruilautomobielen van eerste

eigenaar.

Opel Rekord, Manta, Ascona,
Kadett.

VAH LENT

HEEMSTEDE
Opel - Vauxhall - Chevrolet -

Buick - Pontiac - Oldsmobile.

Showhal: Dreef 261 -

Raadhuisstraat 49-65,
telefoon 023-281550.

Zandvoort: K, Onnesstraat 15,

telefoon 02507-5364.

Aalsmeer: Oosteinderweg 110,

telefoon 02977-20990.

BURGERLIJKE,
STANÖ

Zandvoort

Geboren buiten de gemeente:
Dennis Richard, zv R. Wind en L. M. J.

van der Storm; Berend Jacob, zv B.

Pasman en J. S. F. Romeijn; Michiel

Jordan, zv J. L. LuUt en S. J. Smit.

Ondertrouwd:
j. L. Garcia Marln en M. J. Ofterhaus;

H. A. Faase en J. A. van der Werff;

B. N. H. Bolhaar en M. L. Kalllo;

W. Vuijst en J. P. M. van Nispen;

H. G. M. Op de Kelder en C. G. Vlaan-

deren; J. Portier en A. Schoenmaker.

Gehuwd:
P. W. J. van Staveren en P. A. Dieben.

Overleden:
W. G. van der Heijden, 75 jaar, geh. m.
E. Jordaan; Sijbrand Drommel, 89 Jaar.,

geh. gew. m. A. de Wit.

Overleden buiten de gemeente:
EUsabeth M. Hogenes, 80 jaar., geh. m.
J. Koning; Elisaljeth van Brussel, 70

Jaar. (Het huis in de duinen) ; Michael
B. J. Lefferts, oud 1 maand.

WATERSTANDEN:
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

Vrijdag 5 september 2.30—14.58 uur
Zaterdag 6 september 3.14—15.40 uur
Zondag 7 september 3.55—16.22 uur
Maandag 8 september 4.38—17.06 uur

Dinsdag 9 september 5.25—17.49 uur '

Woensdag 10 september 6.10—18.35 uur
Donderdag 11 september 6.58—19.22 uur

Vrijdag 12 september 7.52—20.21 uur
Springt!]: 8 september
Doodtij; 14 september

Voor het berekenen van de laagwater-

standen gelieve men bij bovenstaande

uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.

Balonnen-

wedstrijd
ZANDVOORT — Hier is dan de uitslag

van de laatste ballonoptocht die op 2 au-

gustus werd gehouden. Er waren onge-

veer 300 balloni.en die in de hoogte zijn

gegaan. Van 13 kinderen is bericht ont-

vangen, dat hun kaartje is gevonden. De
wind ging wel de goede kant uit maar
het zal wel te warm zijn geweest en
daarom zijn de ballonnen niet zo heel

erg ver gegaan.

De uitslag ziet er als volgt uit:

1. Robert van Houten, Kostvcrlorenstraat

24, gevonden in Den Dolder.

2. Monique Halderman, Kanaalweg 27,

gevonden in Blaricum.

3. Cliristopher Mark Elferink, Burg. Fe-
nemaplein 13/3. gevonden in Wlltils.

4. Steven Gerke, Zandvoortselaan 7, ge-

vonden In Sassenhelm.
5. Petra Schrelnders, Kostverlorenstraat

95, gevonden bU Schiphol.

6. Alexander v. d. Poll, Oosterstraat 7,

gevonden in Hoofddorp.
7. Daniela Koom, Utrechtseweg W702,
Weesp, gevonden in Zwaanshoek.
8. Pieter Meester, Burg. Engelbcrtstraat

48, gevonden in Vijfhuizen.

9. Frank Paap, Burg. Engelbertstraat 68,

gevonden in Heemstede.
10. Wllco Asberg Volendamlaan 10C2,

Den Haag, gevonden in Heemstede.
11. Markus Wlxmerten, D4407 Emsdet-
ten, Beckstr. 5, Duitsland gevonden in

Heemstede.
12. Guus Koper Kostverlorenstraat 66c,

gevonden in Haarlem.
13. Evelien Paap, Jan Steenstraat 7, ge-

vonden in Haarlem.

GRATIS avond

Kunstkring
HEEMSTEDE — Op maandag 15 sep-

tember houdt de Heemsteedse Kunst-
kring de algemene ledenvergadering en
aansluitend extra gratis avond In de
burgerzaal van het raadhuis te Heem-
stede. De vergadering, die om 19.30 uur
begint, duurt ongeveer een uur. Daarna
voert de toneelgroep Voorschoten een
drietal korte stukken op: Monoloog van
Tsjechow: 'De schadelijkheid van ta-

bak'; eenakter van W. Corsarl: 'In de
schemer' en een eenakter van Alvarez
Quintero: 'Een zonnige morgen.'
Op zaterdag 27 september gaat de
Kunstkring een excursie maken naar
Antwerpen. De aanmcldlngstermljn sluit

op 1'i .«"pteinbcr.

, .. .!.,[.,, inliclllilli 11 Wf'n.^t (H-rl flf
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Met oog en oor

de badplaats door
Dokier Gerke ziek
Dokter C. Gerke, rustend arts, wo-
nende aan het de Favaugepleln 53

hs., is hopeloos ziek. Midden vorige
week werd hiJ door een hersenbloe-
ding getroffen en sindsdien ging zijn

toestand, na opname in een Haarlems
ziekenhuis, steeds meer achteruit.

Zijn zoon, die in Australië een nieuw
l>estaan opbouwde en het daar erg

goed maakt, Is reeds op verzoek van
de familie overgekomen.
Dokter Gerke is tlians bijna 90 Jaar
oud en zoon van de bekende dokter
C, A. Gerke, naar wie de al even be-
kende straat werd genoemd. Ook hiJ,

was oen bekwaam arts, een kundig
huisarts, van de oude stempel op
wiens adviezen je Je geheel en al

kon verlaten. Persoonlijk heb ik dat
In mijn gezin ei-varen, toen hij na het
vertrek van dokter van Fraassen en
later dokter van de Meer nog enige

tijd onze huisarts is geweest.

Brandweer gecfl

open huis
Op zaterdag 13 september wordt weer
de Nationale Brandweerdag gehou-
den. Ook Zandvoort doet eraan mee.
Men geeft een open huls in de brand-
weerkazerne aan de Duinstraat,
waar ledereen welkom is en ons
brandweerkorps zal demonstreren. In
het nummer van volgende week hoop
ik u het volledige programma, (dat

mü werd toegezegd) te kunnen mel-
den.

Kinderkoor 20 jaar
Het bestuur van het Zandvoorts
Clirlstelijk kinderkoor, (dirigent Bert
van Laar) deelt mij mede, dat de
repetities heden — donderdag 4 sep-
tember — weer zUn hervat, zy wor-
den gehouden elke donderdag van
kwart over vieren tot half zes In het
repetitielokaal van de Gereformeerde
kerk aan de Jullanaweg 15.

Nieuwe leden, zowel Jongens als meis-
jes van 7 tot 13 Jaar zün van harte
welkom. Het traditionele kerstkon-
cert is vastgesteld op 19 december.
Dat gaat men eerst voorbereiden.
Maar daarna volgt het grote gelieu-

ren, namelijk het voorjaarskoncert,
waarvan de datum nog niet Is vast-
gesteld, doch dat zal staan in het
teken van het twintig jarig bestaan
van de vereniging.
Men wil op deze bijzondere avond
vele liedjes gaan zingen uit groot-
moeders tüd. Laat uw kind eens een
repetitie meemaken. Dan blijven ze
voorgoed, want het is een gezellig en
hoogst muzikaal koor.

Helicopter landde
Een feilloze landing maakte dinsdag-
morgen de leger-hellcopter 'Alouette

A 267' op het parkeerterrein voor ho-
tel Bouwes op het Badhuisplein, de
machine, waamee Prins Bemhard
vrijdag om half elf zal arriveren om
het vernieuwde hotel Bouwes te ope-
nen.
Het was een sensatie van de eerste

orde en de nog wat natoevende bad-
gasten genoten van dit ongekende
schouwspel. Het was dan ook een
machtig gezicht, hoe de piloot, laag
vliegend over de huizen, precies op de
Juiste plaats In een wolk van stof en
zand op het parkeerterrein zün ma-
chine neerzette.

Vrijdag om half elf zal men er op-

nieuw van kunnen genieten, maar
dan mot Prins Bernliard aan boord,

die om twaalf uur weer gaat ver-

trekken. Persoonlijk vond ik de heer
Bouwes een tikkeltje zenuwaclilig,

Geen wonder, want dit is een stunt,

die in Zandvoort nog nooit heeft
plaats gevonden.

De televisie gaat er eveneens aan-
dacht aan besteden en deze Konink-
lijke opening van een verbrand liotel,

dat in rekordtijd weer werd opge-
bouwd, mooier en groovser dan voor-
lieen, zal stellig voorpagmanieuws
worden voor alle dagbladen.

We zaten tijdens het koffiedrinken
met mevrouw Bouwes en haar doch-
ter Joke in liet hotel. Joke, nu een
volwassen vrouw met een zoontje v.in

drie jaar, die als kleine peuter op 24

augustus 1952 de eerste steen legde
voor het Hotel Bouwes. Burgemeester
mr. H. M. van Fenema sprak een in-

leidend woord, maar dit duurde zó
lang, dat Joke hel zat werd en do
eerste steen niet wilde leggen. We
herinneren het ons nog als de dag
van gisteren.

Ze begon te huilen en weigerde om de
zilveren troffel in liaar handjes te
nemen. Alle overredingskraclit van
pa en ma Bouwes waren nodig, om de
ceremonie tenslotte tóch doorgang
te doen vinden.

Bijna 23 jaar daania brandde het
fraaie hotel, de troUs van de bad-
plaats, voor het allergrootste deel af.

Wie had zoiets ooit durven voorspel-
len. Maar thans staat het weer in
volle glorie en Koninklijke belang-
stelling begeleidt de opening. Laten
we er blij mee zijn.

De R is in de niauiid
Het is merkbaar stiller geworden in
de badplaats, sinds de R in de maan-
den zün Intrede weer heeft gedaan.
We gaan met rasse schreden het win-
terseizoen weer tegemoet. Er zal in
de komende periode wel weer heel
wat worden afgeboomd, dat is nu
eenmaal een Zandvoortse traditie.

Maar het weer blijlt nog altijd zo-

mers en de strandpachters genieten.
Het was een goed seizoen, dat kunnen
we nu al wel vaststellen.

Eénjarig-beslaan

Deze week Is liet precies een Jaar ge-
leden, dat Zandvoorts Nieuwsblad in
zijn nieuwe vorm verscheen. Men
heeft er eerst wat aan moeten wen-
nen, want aanvankelijk vond men het
oude blad gezelliger en méér op de
plaats zelve Ingesteld. Maar die
groeistuipen lijken nu wel te zün
overwomien.

Men grijpt elke donderdag naar het
Zandvoorts Nieuwsblad hetgeen wel
blükt uit het feit, hoe rap er wordt
opgebeld, wanneer men het blad
door een vergissing van de loper niet

In de bus krügt. Ook het aantal abon-
nees Is aanzlenlük gestegen en wordt
nog elke week méér. Het is prettig,

dit te mogen vaststellen. Moge deze
groei zich ook in de toekomst voort-
zetten.

Casino-gerucli Icii

Het gonst van de geruchten rondom
de vestiging van casino's m ons land.
Lag aanvankelUk Breda In de kop-
groep, dat Is al weer helemaal over.

Verwacht wordt nu algemeen dat de
eerste casino's in Zandvoort en Val-
kenburg zuUen worden geopend,
maar het wordt wel eind volgend Jaar
vóór het zover zal zyn. Dat geeft niet,

als Zandvoort maar in de runnhig
bluft.

En de heer Bouwes lukt In dit opzicht
toch wel goed te hebben gegokt. Af-
wachten is tot eind september gebo-
den en spekulatles hebben geen en-
kele zin. Die bederven meer dan dat
ze goed maken.

K. sr.

Kommissie-
vergadering
ZANDVOORT — Het kollege van B. en
w. te Zandvoort heeft een gekombineer-
de openbare vergadering van alle raads-
kommlssles uitgeschreven op dinsdag 9

september des avonds om 8 uur in het
raadliuls.

Als enig punt staat op de agenda:
Concept-ontwerp van wet reorganisatie

blwienlands bestuur en hel bübehorend
memorandum.

WEEKraD

week-end van 6 en 7 september

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. G. Mol, Emmaweg 2, Zandvoort,
telefoon 5091
verdere Inlichtingen omtrent de
weekenddiensten vi^orden verstrekt via de
telefoonnummers van de hulsartsen:
Anderson telefoon 2058,
Drenlh telefoon 3355,
Flieringa telefoon 2181 en
Zwerver telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zuster T. Dijk,

Lorenfzstraat 435, telefoon 2382

Apotheek: van vrijdagavond 5 september
half zes tot vrijdagavond 12 september
half zes: de Zeestraat-apotheek, N. van
Berkel, Zeestraat 71, telefoon 3073

Verloskundige: mevr. C. Struijk-Reus,

Statenbolwerk 10, Haarlem, tel. 023-

320434, b.g.g. 313233

Hulpdienst: telefoon 02,?-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend

teltlonisch de Veeartsendlenst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Pt" -nsdlenst gasbedrijf: telefoon 3737,
^-^ kantooruren

--^n 30-13

.'.t"n ?000

zondag 7 september

NEDERLANDS HERVORMDE KERK
10.30 uur ds. C. Mataheru. Opening
winterwerl^ (gezinsdienst)

19.00 uur Geen dienst en nog geen
jeugdkapei en zondagschool in het
jeugdhuis achter de kerk.

GEREFORMEERDE KERK

10 en 19 uur ds. M. de Kluis van
Santpoort.

In beide diensten viering H. Avondmaal.

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND
'Samen l<erl« zijn' Dienst wordt geleid
door mevrouw ds. W. H. Buijs, Ned. Herv.
te Zandvoort.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochiekerk St. Agatha, Grote Krocht,

zaterdag 6 september: 19.30 uur Eucha-
ristieviering met orgel en samenzang
Zondag 7 september: 11 uur Eucharistie-
viering met medewerking van dames- en
he,'enkoor

Bijkerk-noord, LInnaeusstraat
9.30 uur Eucharistieviering met orgel en
samenzang

JEHOVA'S GETUIGEN
Zondag van 9.30-11.30 uur Openbare bij-

eenkomst In het Gemeenschapshuis, in-

gang Wiiiemstraat

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16 uur — woensdag 20 uur samenl<om-
sten In gebouw Madoerastraat 1, Haar-
lem-noord

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
Dinsdagavond 8 uur Samenkomst in ge-
bouw Brugstraat 15

NEDERUNDSE CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
Nog geen bijeenl<omsten in huize Pniëi,

Zuiderstraat 3. Nadere iniichtingon tele-

foon 4778



SLEUTELSERVIQE

Klaar tenvul u wacht.

Ook autosleinels

Volgens codenummer !

TEL. 023-280490
Binneoweg 73. Ht-emstede

Zaterdag 's midaaga gesloier.

riRooKH iiiu;L'ivvi:itin.M)
een sordel die uw bieiiK £;e-

heel (Uil kan honden.
Vrnah' luUchtiniieii ot innak

ajspraak. lillOOKS, SUmcl 2ri.

Lel. Z4it423, Ainsieidiun.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GËWËNSÏ MOUEL

Set fi96ClllUlï5

AJieén

Schagchelstraat 37,

Haarlem, tel. 023-327019.

Uit ontzag voor uw lange

annen hebben wU

OVERHEMDEN MOUWL. 7

In voorraad. Zells het gehele

hemd la 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat

extra loioopje niet vergeten

Is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIEBINGS
heren- en Juniormode,
Hoofdstraat 178, Hillegom.

De grote najaarsmode bij Berdy

Eiken en beuUcn hand-
geklooldc

OPENHAARD-
BLOKKEN

40 manden van 20 kg = 2m3
v.a. ƒ 130,— thuisgebracht.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT,

tel.: 023-321165-314107.

"Berdy" de grote bekende

van Radio Veronica

"Berdy" de leer en suède mode

"Berdy" leren mantels

voor moeder en dochter

Verkoop Nappa en Suède 1 e etage (roltrap)

Donderdag koopavond Tel. 24 71 35-22 73 01

NIEUWENDIJK 133-143, AMSTERDAM

Voor moeder en dochter

deze heerlijke zachte kalfsleren

mantel met gewatteerde voering.

Kraag en manchetten van

echt Toscaans lam.

Zie hoc elegant

deze eeuwig jeugdige
trench-coat.

Zeer soepel

kalfsleder

595.- 398.-

De grootste speciaalzaak in Nappa- en Suède-kleding

r
^^^^

^

V::

1. De vorm sportlet in echt wild-

Jeder — een origineel miva-
model.
De prijs verrassend laag — het
staat in onze étalage, icomt u
rustig even binnen kijken.

3. liliva interieur vol van echt le-

der en stoer boereneiken. Maar
ook goede moderne meubelen
zoals pastoe — leolux enz.

4. Bij miva interieur kunt u fijna ideetjes opdoen in een ludiek sfeer-

tje met ervaren binnenhuisadviseurs.
5. Eigen ontworpen eksklusieve miva-modellen in leder en hout, die

vindt u nergens, alleen bij ons.

6. Daarom voordat u meubelen koopt en u zoekt iets aparts . . . earst

even bij Miva kijken.
7. Miva interieur vlakbij — tussen Amsterdam en Haarlem aan de

hoofdstraat van Zwanenburg.
Volop parkeerruimte — met vrijdagavond koopavond van 7 tot 9
uur.

miva interieur
dennenlaan 53 (hoofdstraat) — zwanenburg

telefoon 02907-4590/5909.

dag. geop. 8.30-18 uur - vrijd.avond 19-21 uur - zaterd. 8.30-17 uur.

t;v\/éewlél voordeel

DAMES- EN HERENRIJWIELEN
compleet met lamp, dynamo, siot en 49C
jasbeschermer, tijdelijk slechts . .

^fcwj"

SPECIALE AANBIEDING

UNION RACEFIETS
geheel compleet met 10 versnellin-

gen voor slechts

Zolang de voorraad strekt.

haltestraat 18 telefoon 4499 zandvoort

Voor bemiddeling' en advies by: koop en ver-
koop onroerend goed, verzorging van hypothe-
ken, alle assurantiezaken, taxaties, beheer en
administratie onroerende goederen.

inlichtingen:

RH.KUIJPERaZOnEn
Makelaars a.g.

Prinsengracht 760.762 - Amsterdam. Tel. 020 • 2278B1

Vcrzamclingrcn en partyen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325, Bentveld — post Aerdenhout — tel.

023-244983 (b.g.g. 020-220901 ot 123123). Reeds meer dan 15
jaar ben ik inkoper voor meerdere zaken, voor particulie-
ren en voor experts en zoek doorlopend te koop tegen be-
slist goede prijzen: Grote en kleine wereldconectles, lan-
dencoUecties, Terzamelincen Nederland en Overzeese BQkEi-
delen, goede losse zegels, series engros en partyen. Geen
object is te groot. Er wordt contant betaald. Voor belang-
rijke aanbiedingen kom ik gaarne bü u thuis.

RENAULT 12
Veiligheid In pijlvorm.

Schijfremmen vódr,
trommelremmen achter.

Meesturende achteras
Komplete uitrusting

met veel komfort

GRATIS: Haal bij ons het 1 12 pagina's dikke Renault-boek.
Metfoto's in veel kleurendruk. Een Benaiilt loopt langer op een liter.

Benzineverbruik bij

100km/uur1op13.5.

Technische gegevens:

1289 cc-54 DIN pk-
140 km/uur.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12 Zandvoort
02507-2323

RENAULT

FA. GAI
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASF0RNUI2EN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. PABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

GLANDORPS
MEUBELEN

II weet wel

In de Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

t/o De Vries

ONM
SYMBOLCA BERBER
400 breed, gedessineerd zuiver scheerwol, gratis gelegd I dm^m^

VICTOIRE
zwaar nylon tapijt, 400 breed op legklare rug, gratis gelegd nu

BERBER TAPiJTTEGEL
100% wol, 50/50, bij ons

NOVILUX
200 breed, 20 dessins in voorraad B

KEUKENMEUBEL
100 breed 189.-
VINYL OP VILT
200 breed

III

MODERN WANDMEUBEL
zeer royaal 675.-
MODERN TV COMBI-MEUBEL
zwart essen

KEUKEN- EN BADKAMERTAPIJT
183 breed, stunt 39.90

meubelen
ALLEEN KOUDENHORN 42-44

BIJ DE CATHARIJNENBRUG,
HAARLEM (BUSLIJN 77).

TELEFOON 023-322125

GROTE DOE-HET-ZELF-KORTING

woonmarkt"
tapijten
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Ouders helpen bij onderhoud gebit van hun kinderen

In De Kwakel: meeste kleuters cariësvrij
DE KWAKEL— Praten in gezelschap over het gebit vraagt doorgaans

om bedenkelijke gezichten, of snel afdoen met: 'Ja ik draag een

kunstgebit.' Veel mensen denken: beter zo dan een fietsenstalling,

anderen ervaren een kunstgebit tevens als een 'gezichtsverlies'. Toch

verlangt deze tijd van overvoeding en welvaart méér kennis dan ooit

over hoe gezond te leven, willen we als mens niet helemaal degene-

reren.

Dat geldt ook voor ons gebit, van kinds af aan. Daarom dienen ouders

hun kinderen in praktijk te helpen met het schoonhouden van het

gebit, op de juiste wijze èn hun kinderen voor te houden dat snoepen

nu eenmaal tandbederver (cariës) nummer één is.

Er wordt in toenemende mate aan gebits-preventie gedaan door de

verschillende tandheelkundige instanties. Uniek mag heten dat in

De Kwakel (gemeente Uithoorn) een groot aantal kinderen tot zes

jaar cariësvrij zijn. Dr. F. A. Xoors (30) vertelt hierover meer, over

de preventie, en over een belangrijk onderzoek waar hij mee begon-

nen is.

Tandarts F. A. Toors:

'Uniek in Nederland'
Tandarts Toors werkt twee middagen in

de weeli — en drs. M. A. J. Eijkman op

twee andere middagen — in het Me-
disch Centrum in De Kwakel. Hü geeft

verder les aan studenten tandheelkunde

aan de Vrüe Universiteit en aan mond-
hygiënisten en hij is verbonden aan de
school voor verpleegkundigen van de

Vü. Tweeëneenhalf jaar praktiseert hü
in De Kwakel. Bij hem en zija koUega
staan achthonderdvyftig patiënten onder
tandheelkundige behandeling, waarvan
de ziekenfondspatiënt tot de parUlniUer

als 9 tot 1 staat. Onder de patiënten

zijn er — door het kinderrijke De Kwa-
kel — veel jongens en meisjes bU in de

leeftijd van 'nul' tot en met twintig jaar.

Landelijk gezien vindt tandarts Toors
dat de cariësvrüe groep in De Kwakel
een byzonderheid, dat wil zeggen de kin-

deren In de leeftyd tot zes jaar bezitten

een gaatjes-loos gebit, maar blijven elk

half jaar onder tandheelkundige kon-
trole. Kr aan toevoegend: 'Natuurlek be-
staan er méér tandartspraktlijken vraar

patiënten cariësvrij zUn.'

In het rapport Idndertandverzorglng
uitgegeven door de Nederlandsche Maat-
schappij tot bevordering der Tandheel-
kunde zegt een onderzoek In ons land In

1970 gehouden: op drle-enhalfjarlge leef-

tijd van het kind bUJkcn drie tanden of
Idezen door cariës te zijn aangetast, op
vUfeneenhalfjarlge leeftijd ongeveer ze-
ven. 'Wordt de totale hoeveelheid cariës

uitgedruict in het aantal aangetaste
vlakken, dan heeft bet kind op drieën-
eenhalfjarig^ leeftyd gemiddeld drls

aangetaste kauwvlakken, twee "aangetas-
te kontaktvlakken en één aantasting op
de vrije gladde vlakken; dat betekent zes

gaatjes!

De cariësverbreidlng in het blijvend ge-
bit gaat zéér snel. Op twaalf Jarige leef-

tijd is nog slechts ongeveer één procent
van de kinderen carlës-vrü,' aldus het
rapport.

Konunentaar van de heer Toors: 'Dit

onderzoek stamt uit 1970, recente cijfers

zullen iets hogere percentages aantonen.'

Wijzelf!
Hoofdschuldige: wüzeU! Tandarts Toors:

'Alle mensen krijgen van hun geboorte

af een goed gebit mee. Praatjes van:

miJn vader of mUn moeder hadden zo'n

slecht gebit, dus het zal wel in de fami-
lie blQven, z|jn een goedkoop excuus.

Hoogstens vertonen tanden en kiezen

dezelfde kleur, vorm als die van vader
of moeder. Ook wanneer de vrouw zwan-
ger is zal zij bij de geboorte van een
kind geen tand of kies verliezen, mits zü
zich aan de gezonde voeding houdt.'

Over hoe een gebit van de baby wordt
opgebouwd zegt de heer N. A. Kui-
per! (tandheelkundig adviseur Jeugd-
tandverzorging TGVO-ATZ In Amster-
dam) in het blad WiJ: 'De aanleg van
het tnelkgebit begint in de derde maand
van de zwangerschap, dus éis de baby
nog maar een vuist groot is. De glazuur-
vorming van het melkgeblt voltrekt zich

bi de zesde maand'en van de eerste blij-

vende kies start de glazuurproduktle In

de laatste maand vóór de geboorte. Bet
gebit van de baby wordt dus in het em-
bryonale stadium opgebouwd, het sta-

dium waarin het kind nog alles van de
moeder ontvangt. Tegenwoordig zijn de
meeste voedingsstoffen tijdens de zwan-
gerschap in voldoende mate aanwezig.
Behalve het fluoride.'

Toors: 'Vanaf twee jaar zou het Idnd al

onder behandelingskontrole moeten
staan. Want- veel kinderen die pas op
hun vierde naar ons komen, blijken al

gaatjes in tanden en kiezen te hebben.'

Preventie
Het woord 'preventie' lijkt een modever-
schijnsel in deze tijd en klinkt derhalve

Foto van een Mndergebit in de wissel-

periode, vrij van cariës
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Drs. F. A. Toors:
hoog genoteerd'...

..'preventie bij ons

Door

Han van Geenhiiizen

ontzettend afgezaagd. Je zou het kun-
nen omschrijven als: bewust handelen

uit voorzorg om ziekte te voorkomen.

Omdat leder kind met een goed gebit

wordt geboren Is het van belang dat in

stand te houden, als de ouders daar óók

aan meehelpen.

Tandarts Toors: 'De preventie staat bij

ons hoog genoteerd. Zodra een kind bij

ons komt voor kontrole begirmen we met
de preventie om de sanering zo zinvol

mogelijk te maken. Zoiets gebeurt op
jonge leeftijd, want de schade door tand-

bederf aan het gebit is het grootst al bij

de opgroeiende jeugd.'

•Er staan verschillende technieken ter

beschikking om die preventie uit te voe-

ren, zoals het aanbrengen van een fluo-

ridegelci op het tandglazuur. Deze gelei

versterkt het glazuur van tanden en kie-

zen, waardoor bakteriën er minder vat

op krijgen tot tandbederf over te gaan.'

'Andere faktoren die van deze preventie

deel uit maken zijn: het gebruik van
fluoridctabletten (zolang het niet in het

drinkwater zit) en door het tandvlees-

borstelen om het tandvlees gezond te

houden. Overigens: bloedend tandvlees

tijdens het poetsen betekent ongezond
tandvlees en duidt op een ontsteking.

De kinderen poetsen hun gebit eerst zelf

en de ouders zullen het napoetsen. De
voeding speelt bij dit alles een zéér grote

rol. In sommige gevallen laten we de

kinderen in een boekje alles noteren wat
ze eten, op deze wUze kunnen vrc een
soort analyse maken van bijvoorbeeld

hoeveel suiker zU te veel eten.

Voeding heeft In deze tijd van de hoorn
des overvloeds tragisch genoeg, meer
een afbrekende funktie in de gezondheid
van de mens dan een opbouwende. We
worden iedere dag immers overladen
met nieuwe eetwaren die we twintig Jaar

geleden niet nodig hadden en toen lo-e-

gen we evengoed de nodige bouwstoffen
naar binnen.

In de rubriek Terzijde van Vrij Neder-
land de volgende grimmige bijdragen.

Wubbe: 'Wat wordt er nou gevreten, de
snoep of de reklame?' Snoepfabrikant:
'Mensen met een kunstgebit eten er toch
niet minder om?'

Zoet snoepen is onder het voedsel dè
grote tandbederver. Een aardig voor-
beeld: in 1972 gaven de Nederlanders
zeshonderd miljoen gulden aan gebak
uit. We eten leder Jaar ongeveer 45 kilo

suiker, ongeveer één kilo per week.
Tandarts Toors: 'Bijvoorbeeld in drop
zit veertig è, zestig procent suiker, die
oplost in het speelael met de geel-witta
bakterleaanslag op de grens van tanden
en kiezen met het tandvlees genaamd:
de plak. De bakteriën in deze plak vor-
men uit de suiker zuren die het tandbe-
derf sterk in de hand werkt.'

Overconsumptie
In het zaterdag-bijvoegsel van NRC
Handelsblad van achttien augustus 1973

schreef drs. M. A. J. Eijkman over tand-
vleesziekten: 'Het tandbederf Is de laat-

ste tien jaar met vijftig procent toege-

nomen, daarbij zijn de tandvleeszlekten

na het dertigste jaar de grootste oorza-
ken van gebltsverlies. Het publiek moet
gaan begrijpen dat het zelf verantwoor-
delijkheid heeft voor het eigen gebit en
de tandarts alleen maar als helper of

als begeleider kan fungeren terwUl an-
derzijds de tandarts zich zal moeten
realiseren, dat hij slechts effektief kan
werken Indien hiJ kans ziet zijn patiën-
ten voldoende gebitsbewust te maken.'

Hier vatten we het dagelijks konsume-
ren by de hoorn. Dat ongeregeld eten en
tussen door hapjes nemen heeft ons de
laatste jaren flink te pakken. Het aan-
bod van goed en volkomen verkeerd
voedsel heeft ons eetpatroon letterlijk

en figuurlijk veranderd, We eten op dat
tijdstip wanneer het water (specksclvor-
ming) in de mond komt. Het hindert
niet wal als het maar lekker smaakt en
de honger van het moment stilt. Daar
steken ook 'enkele psychologische rede-
nen achter, zoals de uitdrukking: maak
je niet dik — eet je niet dik, bijvoor-
beeld eten naar aanleiding van een be-

paalde gemoedstoestand, ter kompensa-
tie. Onze eetkultuur veranderde de laat-

ste jaren dermate dat we niet meer op-
de-klok-eten. We staan geen uren in de
keuken, en een familie-zak-patat van de
hoek vervangt een hoop. Wc eten dus
ook slechter dan ooit, er zijn tè véél dik-
ke mensen door overkonsumptie, de
hart- en vaatziekten nemen toe, kortom
we zijn overvoed, en we bewegen ons
minder. Wat doen we daaraan?

Prof. dr. J. G. A. J. Hautvast, hoogleraar
in de leer van de voeding en voedings-
voorbereiding zegt in een interview in
het blad Menu: 'Bij welke soclaal-elrono-
mische laag vinden we in Nederland de
overvoeding: in de randstad of op het
platteland? En wat betekent overvoed
ziJn, kruip daarvoor in een dik lijf van
een ander en ervaar hun problemen met
hun overvoede lichaam. Waarom hebben
slankmethoden van artsen en diëtisten

bU dikke mensen zo weinig resultaat en
waarom slanken zij wél zichtbaar af bij

een — psychologische — afslankkompe-
titie in groepstherapie?, het heeft na-
tuurlijk allemaal te maken met onze eet-
en drinkgewoonten die het eetcentrum
in onze hersenen regelt. Daarom zou je
die snelle wisseling in eetlust en verza-
diging opnieuw in het eetcentrum moe-
ten programmeren.'

Wilde honger
Het eten van tussendoortjes <'!e zoge-
naam 'wilde honger' ontregelt dus ons
hele eetpatroon, en het aktiveert de
speekselklieren op de meest gekke mo-
menten van de dag. Eten we ook nog
veel suikerhoudende produkten dan doen
mondbakteriën in de plak tevens hun
•werk zodat onze tanden en kiezen ver-
der worden aangetast tot er gaatjes ko-
men.

BU kinderen met ernstige cariës wordt
ook de voeding onderzocht. Tandarts
Toors: 'Kinderen noteren op een lijstje

wat ze eten en drinken, en op welke
tijdstippen van de dag. Zo weten we
hoeveel zoete tussendoortjes er worden
gekonsumeerd. Wat ze ook eten en drin-
ken, ze moeten het direkt noteren, an-
ders gaat het effekt weg. De patiënt vult
op mijn verzoek zelf een ander lijstje in
waarop voeding en dranken voorkomen
die niet schadelijk voor het gebit zijn.

Op deze manier' doen we iets aan de
juiste voeding, en op welk tijdstip van de
dag. De ouders werken mee aan dit Toe-
dingsplan. Bijvoorbeeld: wanneer in een
winkel een snoepje gaat naar een kind,
moet de moeder of vader het zeker dur-
ven verbieden.'

Snoep aanprijzen via tcicvisiereklame
lokt by tandarts Toors uiteraard protes-
ten uit: 'Spotjes over snoep zouden ze
moeten verbieden net zo als er ook geen
televisie-reklame voor rookartikelen is.

Het tandenborstel-symbooitje dat tegen
het einde van een snoep-spotje links-bo-

ven of beneden op het scherm ver-

schijnt, komt mij als een lapmiddel voor.

Een patiënt van mü zei onlangs: dat
symbooltje betekent zeker veilig snoepen
tandarts? Terwijl het meer in de bedoe-
ling ligt, na dat aangeprezen snoep ge-
konsumeerd te hebben, grondig: je gebit

te reinigen. Anders gezegd: dat snoep-
goed is slecht voor je tanden en kiezen.'

Fluor

Tandarts Eijkman behandelt een patiënt
in bet Medisch Centrum.

Praten met tandarts Toors over toevoe-

ging van fluor in het drinkwater bete-

kent natuurlijk vragen naar de bekende
weg. Toors: 'Er zit fluor in het drinkwa-
ter op een natuurlijke wijze. Toevoeging
van fluor houdt een optimalisering van
fluor in. Er zün mensen die op ethische
gronden geen fluor in het drinkwater
willen. De reden waarom fluor weer uit

het drinkwater werd genomen ligt meer
op het politieke, dan op het medische
vlak.

We kunnen stellen dat sinds de toevoe-
ging van fluor aan het drinkwater staak-
te, het aantal gaatjes in tanden en lüe-

zen in De Kwakel vooral bU kinderen
merkbaar toenam. Overigens ligt er nog
steeds een ontwerp-wet om fluor in het
drinkwater by de wet geregeld te kry-
gen.'

'In de Verenigde Staten genieten hon-
derdiniljoen mensen van fluor nl het
drinkwater; het tandbederf nam by hen
met vyftig è, zestig procent af.'

In een uitgave van de Nederlandsche
Maatschappy tot Bevordering der Tand-
heelkunde staat over de Wereld Ge-
zondheids Organisatie — met het hoog-
ste medisch gezag in de wereld — en de
drinkwaterfluoridering, dat deze organi-
satie zich in 1969 zonder enige reserve
unaniem uitsprak in een resolutie, voor-
gesteld door achtendertig landen, waar-
onder de 'Verenigde Staten, Rusland,
Engeland, Frankryk en Nederland, vóór
fluoridering van het drinkwater.
In dezelfde uitgave staat verder: 'Tand-
cariës is wellicht de meest verspreide
van alle chronische kwalen. In sommige
delen van de wereld is de bevolking er
voor 100% door aangetast, met name in
de Verenigde Staten van Noord-Ameri-
ka en Europa. Zelfs daar, waar de kwaal
zich in het algemeen relatief minder
manifesteert, zoals In Afrika en Azië, is

nog altyd veertig tot zestig procent van
de volkeren erdoor getroffen; dit per-
centage stUgt snel in de verstedelijkte
gebieden. Studies in tal van landen
toonden aan hoe heilzaam fluoridering
kan zijn voor het terugdringen van het
tandbederf. Deze studies waren van zeer
uiteenlopende aard en hadden onder
meer betrekking op allergische aandoe-
ningen, kanker, hartziekten, geesteiyke
afwykingen, de endocrine klieren, de
lever, de nieren, spysvertering, bloeds-
omloop, ademhaling de toestand van
beenderen en gewrichten. Evenmin is

iets gebleken van enige invloed op het
ziekte- of stcrftccyrer,' aldus het blad.

Allenialieven?
Werkt u met .alternatieven? Tandai-.?

Toors: 'De preventie met lluoridegelei

om het glazuur van tanden en kiezen te

versterken, het gebruik van fluorideta-

bletten, het poetsen van tanden en kie-

zen met de goede tandenborstel byvoor-
beeld Lactona en de Hema t.v.-tanden-

borstel en het gebruik van tandpasta
met fluortoevoeging, kunnen een ver-

mindei-ing van tandbederf tussen twin-
tig en dertig procent geven. Daarby ge-
rekend een juist voedingspatroon, met
bijvoorbeeld voldoende vitamine C voor
het tandvlees. Gezond tandvlees zorgt er

voor dat tanden en kiezen stevig vast

blijven staan. Ik toon mij dus ook voor-
stander van fluor in het drinkwater,
waarmee het tandbederf in belangryke
mate wordt teruggedrongen. Ik zie fluor
in liet drinkwater ook als een tydelijke

maatregel ; niisscliien na één of twee ge-
neraties niet meer nodig, wanneer men
zich juist voedt.'

Suiker vervangen
Met wat voor een promotie-onderzoek
bent u bezig? Toors: 'Met anderen ben
ik bezig de suiker in snoep te vervangen
door andere stoffen. Dit onderzoek zal

drie a vier jaar duren voordat de indus-
trie het kan gebruiken. Deze vervangen-
de zoetstoffen moeten by de mens langs
een natuurlijke weg verteerd kunnen
worden.
Voordat zoiets in snoep en dergeiyken
wordt verwerkt zyn de vervangende
zoetstoffen dermate ontwikkeld, dat de
warenwet daar geen enkel bezwaar te-
gen zal hebben. In het verleden was er
nog al veel heibel over kutistmatige
zoetstoffen zoals cyclamaat. Deze werd
afgekeurd. In wezen was dat loos alarm,
want de proeven die men byvoorbeeld
met cyclamaat op ratten hield leverden
na enorme dosering vergiftiglngsver-
schynselen op. Het promotie-onderzoek
wat wy doen gebeurt totaal onafhanke-
lyk; zonder enige bemoeienis van de in-
dustrie,' aldus Toors.
Zolang de Nederlander nog 1850 miljoen
(geraamd in 1973) gulden per jaar ver-
snoept zal een vervangende zoetstof wel-
licht een gezonde ontwikkeling brengen.
Voorlopig snoepen we onze tanden en
kiezen nog naar de tandartsstoel, waar
de tandarts langzamerhand ook de funk-
tie verwerft van raadgever, hoewel me-
nig tandarts het soms heeft moeten op-
geven.

« Het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding, Laan Copes van Cattenburch
44, Den Haag, tel. 070-469512.

« Nederlandse Vereniging voor Mond-
en Tandhygiëne, 'Het Ivoren Kruis',
Hoogstraat 111, Rotterdam - 1, tel. 010-
126650.

« Stichting Goed Gebit, Cornelis Dirkz-
straat 27, Amsterdam Postbus 8030, tel.

020-125432.

KURSUS MOZAÏEK
VAN DE SAMENLEVING
KENNEMEBLAND — Op 15 september
start om 19.15 uur de nieuwe kursus
'moza'iek van de samenleving' in het
NKV-gebouw aan de Kruisweg 63 in
Haarlem.

Deze kursus is bestemd voor al die men-
sen die zich willen verdiepen In de
achtergronden van de snelle verande-
ringen in de maatschappy.

Velen hebben in het verleden geen kans
gehad om zich te ontwikkelen en kun-
nen ook nu nog geen gebruik maken van
de bestaande vonningsmogeiykheden;
bovendien zyn de programma's en de
methoden van die instellingen niet af-
gestemd op de behoeften en de moge-
lykheripn van velen.

Daarom heeft het NKV een kursus op-
gezet van drie geheel afzonderlijke jaren
om zo een nieuwe mogelijkheid te
scheppen voor mensen die meer inhoud
willen geven aan hun persoonlUk leven.
Veel nadruk wordt daarin gelegd op
het leren spreken, lezen en luisteren;
diskussle- en vergadertechniek; maat-
schappeiyke vraagstukken; hulp om tot
een eigen levenshouding te komen en
tot solidariteit met de verdrukten;
staatsinrichting; vakbeweging; inzicht
in belasting-, sociaal verzekerings- en
algemeen recht; politiek; vakbeweging;
ekonomie van land en bedryf; ontwik-
kelingssamenwerking.

Het gaat hierby niet alleen om het
overdragen van kennis: ook het oefe-
nen van vaardigheden speelt daarby
een rol.

Voor wie hierby visioenen krygt van 'de

school': in ledere leeftyd is véél ruim-
te ingebouwd om, in een diskussle in

een gezellige sfeer, de korte lesstof te

verwerken; deelnemers worden niet ver-
pliclit tot huiswerk of tot examens. Wel
is er gelegenheid om het leerplandiplo-
ma te verwerven.

De kursus duurt 30 maimdagvonden. Het
kursusgeld bedraagt (Inklusief het les-

materiaal) ƒ60,— voor NKV-leden en
htm familieleden en ƒ178,— voor de ove-
rige beiRngstcllenden.

Voor inscliryving en nadere Informaties

kunt u terecht: 's morgens tussen 9 en

11 UUT in het NKV-gebouw, Kruisweg

63, Haarlem, tel. 023-320027 en by voor-

keur 's avonds tussen 1830 en 19.30 uur

by: C. Hoppezak, Mackaaystraat 6,

Heemstede.

Mevr. H. V. d. Veldt. Edw. Jennerstraat

22. Hnarlem-Schalkwljk. 023-33S016:

mevr. J. de Jonge, Von^ielweg 456,

Haarlem-Noord. 023-371907: mevrouw
E. Terra, Roos en Beeklaan 45, Sant-

poort, 023-376668.

Hoopvol begin

voor HBC
HEEMSTEDE — In het kader van hun
oefenprogramma speelden de rugbyers
van HBC zondag een wedstryd tegen het

vierde team van landskampioen Hilver-

sum. Ondanks de hoge temperatuur
wericte HBC erg hard en, gezien de uit-

slag van 0-54, zeker niet vergeefs.

Van meet af aan liet HBC biyken niet

onder de indruk te zUn van de naam
Hilversum. De scrum stond zeer goed en
liep zelfs herhaaldeiyk over de opponent
heen. Werk genoeg derhalve voor de

Heemsteedse line, die, naarmate de
wedstryd verliep, steeds beter ging
draaien.

Tweede center Lammers opende de

score door dwars door de Hilversumse
defensie heen te breken en de bal achter
de line te drukken. HBC ging door en
scoorde voor rust nog driemaal via van
Houten, Lammers en Hynbeek. De rust

ging in met een 0-22 voorsprong. (3 con-
versies van van Houten).
Geiyk na de rust werd de mooiste try

van de middag gemaakt. Scrum-half G.
Rietveld zig-zagde werkeiyk vituoos door
de Hilversum defensie en gaf de bal
juist op tyd aan de op volle snelheid
ilietveld zig-zagde werkeiyk virtuoos
te achterhalen was: 0-26.

Hilversum had geen respons, het was
niet opgewassen tegen de felle aanvals-
golven die HBC telkens weer op hen af
deed komen. Lammers, Rynbeek, Ko-
nlngs, Pieterse en v. d. Pols drukten het
leer nog tussen de palen voordat het

eindsignaal klonk. Han van Houten con-
verteerde 7 van de 10 tries en bepaalde
zo de eindstand op 0-54; hetgeen met
het oog op de voor de deur staande
kompetitie zeer hoopvol genoemd mag
worden.

Rondrit raad
BLOEMENDAAL — De raad gaat zyn
jaariykse rondrit door de gemeente ma-
ken op zaterdag 13 septemljer — met de
laatste maal burgemeester Peereboom
Voller als in- en toegeWyd leidsman op
de voorste stoel in de bus. CDA'er Van
der Vossen stelde voor op deze rondrit
nu ook de echtgenoten van de raadsle-
den mee te nemen maar de burgemees-
ter wilde het liever als werkbezoek biy-
ven zien en niet als dagje-uit met de
raadsleden. Die wens, zo meende ir. Ebe-
U (VVD) moest geëerbiedigd worden —
al bleek de burgemeester wel bereid zyn
eigen voorkeur ondergeschikt te maken
aan de wens van een eventuele meer-
derheid In de raad.

Het *ordt dus weer een (.ewone werkrit— met raadsleden, hoofden van dienst
en de pers — op zaterdagmorgen en
een deel van de zaterdagmiddag.

BENNEBROEK — De afd. Bennebroek
houdt op donderdag 11 september a.s.

haar eerste ledenvergadering van het
seizoen 1975-1976.

Op deze avond zal ds. J. J. Rebel, Chr.
Geref. predikant te Sassenlieim spreken
over het onderwerp: 'Wat vindt u van
het pastorale gesprek?'
Iedereen is hirteiyk welkom In het Tref-
punt achter de Geref. Kerk aan de Ryks-
slraatweg. Aanvang 8 uur.

Raad akkoord

met integratie

gem. bedrijven

HEEMSTEDE — De raad heeft zich
donderdagavond akkoord verklaard met
de integratie van het bedryf Openbare
Werken en het gas-, watir- en elektrl-

citeltsbedryt. Dat gebeurde na een an-
derhalf uur durende, voor buitenstaan-
ders grotendeels niet te volgen diskus-
sle, waarby vooral de personele kanten
in het geding waren. Onder het perso-
neel zou grote onrust ontstaan zyn over
het gekozen organisatieschema.

Wethouder Willemse verzekerde echter
dat de tyd van het 'Invullen van de
stoelen' nog niet gekomen is. Weliswaar
heeft het kollege al gekozen voor een
bepaald model maar het zal nog zeker
twee Jaar duren voordat de hele Inte-
gratie rond is. De wethouder beloofde
flexibiliteit en zei dat uiteraard ook de
nieuwe direkteur zyn Inbreng zal heb-
ben.

Uiteindeiyk deed de raad de door het

kollege gevraagde principe-uitspraak ten

aanzien van de Integratie; over de

struktuur van de organisatie zal de

raad later om eon uitspraak worden ge-

vraagd.

BURGERLIJKE,
STAND '

BENNEBROEK — Burgeriyke stand
over de maand Juli 1975.
Geboren: Sylvia Katinka, dochter van
W. van Eynatten en van I. N. a. van der
Bijl.

Iluweiyksaongiflen: M. Dekkers en M.
A. M. M. Weüers; A. H. J. Meyer en
A. M. Soiiaaper.
Ituweiyken: P. J. Timmers en S. J.

Granneman; M. Schryver en S. I. van
Velthoven; L. H. stlgter en J. M. G.
Tulen; P. G. Spronk en M. de Vries; M,
Dekkers en M. A. M. M. WeUers; J. van
der Schrier en C. M. Heemskerk.
OvcrlUden: J. Perk. 24 oktober 1888; J.

ter Reeliorst, 27 april 1892; D. Gorter,
14 november 1886; C. van der Lans, 10
april 1896; H. Dh:lcsen, 7 juli 1893.

HEEMSTEDE — Ondertrouwd: G. P. M.
Bremmers en G. M. van der HeUden;
A. C. W. dB Smit en A. M. A. Jaspersc;
H. J. Veenstra en J. C. J. van der Pryt;
H. P. H. Kamoen en C. Kortleve.
Getrouwd: J. D. Meyer en M. H. Meure;
A. Scheldegger en D. M. E. Kerkliof;
J. W. Stenvers en M. W. J. Tliunnissen;
P. J. J. Verkley en J. R. Bos; D. Allewyn
en M. A. I. G. Langelaan; F. A. Bocle en
J. M. D. Gehrels; P. J. Haadsen en C.
Mastenbroek; W. J. van Wonderen en P.
M. J. Staphorst.
Geboorten: Michiel Jordaan zn. v. J. L.

Luyt en S. J. Smit; Patrick Jacobus
Maria zn. v. J. C, Meeldijk en J. E. .M.

Koek; Laura Rosé dr. v. G. B. Dalle Ve-
dove en G. V. M. van Deursen; Jerry zn.

v. A. G. Zeegers en T. Griekspoor;

Adrlaan Cornelis zn. v. A. C. van Wie-
ringen en M. A. D. P. van Zomeren.
Overleden: Mw. M. T. van der Stuyt-
von der Haar. 71 jr.; Mw. Jkvr. P. J. C.

C. BUI de Vroe-Mollerus, 90 Jr.; V. C. de
Liefde, 74 Jr.; P. Witkop, 83 Jr.; P. Smit.
19 jr.: H. Wcmmeniiove, 55 jr.; L. P.
Dekkers, 62 jr.

'Open Huis'

bij filmgroep

Close-Up
HAARLEM — De Haarlems- tilmgrocp
'Closo-Up', aangesloten by de NOVA
iNederlandse Organisatie van Amateur-
filmers), opent liaar seizoen op dinsdag
9 september met oen 'open huis' waar
iedere belangstellende amatcurfllmcr van
harte welkom is.

Het programma bestaat uit films, ge-
maakt door leden van de groep.

De aktivilelten die voor het komende
seizoen op het programma .staan, zoals

filmavonden, tips voor beginners, In-
slructleavonden, filmrally op zondag 14

september, enz., enz., worden op deze
avond bekend gemaakt.
De avond wordt gehouden in hot gebouw
van het KerkelUk Centrum aan do
Eamplaan 108 te Haarlem/ Overveen.
Aanvang 20 uur. De toegang is gratis.

Nadere informaties worden gaarne ver-
strekt door de serketaris: de heer T. H.
van Ree Troelstralaan 8, Hillegom, tel.

02520-21938.
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INSTTI1}Ur VOOR PRAKTISCHE TAAI-
STUDIE. OFLEIDINGSCENTRDM VOO&
SEKRETARESSE/BECEFnONISTE

TAALSTUDIE
voor het bedrijfsleven en particulieren
Individueel - klein groepsverband - prjvé
ENGELS - FRANS - DÜTTS - SPAANS
rrALIAANS - JAPANS - BAHASA INDO-
NESIA - RUSSISCH.

Aanmelden vanaf beden.

OPLEIDINB

SEKRETARESSE/

RECEPTIONISTE
SEKRETARESSE vooropleiding HAVO
RECEPTIONISTE vooropleiding MAVO
Cursusduur 27 weken

Aanvang: 8 september

Einde: half april

Aanmelden: vanaf beden

Inlichtingen: maandag t.m. donderdag
9.00-12.00 en 17.00-20.00 uur.

Vraag gratis prospectus.

DREEF 12 - TELEFOON 023-312739
(BIJ HET HOUTPLEIN) - HAARLEM

BlUt deze winter
DOOKTENNISSEN
in Sporthal Veenenbnreh
In HiUeKom. 02520-15436.

Beseireer nu!

Leer deze winter

TENNISSEN IN
CLUBVERBAND

InUchtiugen 02520.15436.

Maak het binnen gezeUif

met een bloemetje van

BLOEMENHUIS

„V. d. MEY"
J. BLUTS
Haltestraat 6S - Zandvoort

De specialist in al nw bloemwerken.

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

als engels

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111. Lelden.

Transportbedrijf
Schalk& Van Breen b.v.»

Lucas Bolsstraat 40, Nieuw-Vennep,

telefoon 02526-3851, vraagt:

CHAUFFEURS
Sollicitaties aan bovengenoemd adres.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

koUeICtie echt DAMESKUNFERTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije kenze.

KLEINE HOUTSTRAAT II — HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

VOOR UW

KEUKENVERBOUWING
EN ALLE

TEGELWERK
NAAR

STEENKIST
Zijlweg 55, Haarlem. Telefoon 311774.

U vindt het in onze showroom,
dagelij'ks geopend van 9-13 u., 14-17 u.

WU MAKEN ei.K

GEWENST MUUEL TAFKL
VOOS O

Alleen
SchRgchelstraBt 21,

Hnarlcm, tel. 023-327019.

Voorheen schlldersbedriUf

Dekker nu van Mtmien Sc

Dekker b.v. kan voor de
maanden oktober en de-
cember nog
WERK AANNEMEN,
U krijgt bU ons eerste klas

werk en onze forse wtnter-

kortlng van 30% of de ƒ 20,—
korting per man per dag.

Gratis informatie, advies en
prUsopgave: tel. 0297S-1879

(ook 's avonds).

\jeeB dit blad luan;

wmmmmi!:iimm'

uw WAS
lakens en droopnu,
Tóór 14.00 aar
gebracht,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en af te balen.

SNELSTOMEN
binnen 1 dag.

CHEMISCH

REINIGEN
binnen enkele daten.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OUD bedrijf met eenJONG hart

BLEKERSVAARTWEG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 28502S.

Openingstijden van 's morgens 8.M nar tot
's avonds 19.30 nnr.

Zaterdag gesloten.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
BIEDT AAN

met een gemakkelijke betalingsregeling

vanaf ƒ 80,— per maand
BlRica 1100 Spec. 1932
Datsan 1600 Comtl 1972
VW 411 Variant 1971
VW 130» 1971-1972
Oatsun Z40Z 1973
Alta Romeo 1790 GTV 1971
Opel Kadett 1973
Opel Manta 1972
Foid Capri 1700 GT
Taunni I7M 1971-1972
Opel Kadett Caravan 1971
V.W.- 1300. luxe t. 1971
TofOta Corolla Conpé 1972.1973
Opel Commodo» GS 1971
V.W. Variant 1972
Capil 1700 GT 1971
Flat 127 1972
Opel Kadett 1500 1971
Ford 2000 GXL Conpé eas
FOId 2300 GTXLR 1971
Tsnnns 1600 L Coubl 1971-1972
Audi 60 L 1972
Taunns 1600 L Conpe 1971-1972
Andi 60 1971-1972
Matra Bscheera 1974
Renanlt 16 1972
BMW 1602 1971
Tojrota Corolla 1971
Caprl ISOO 1970-1971
Merccde» 220D 1970
Pengeot 404 1970-1971
Toyota Crown 2000 1971-1972
Renanlt 12
Opel Manta m. radio 1971-1972
Flat 12S Spec. 1971-1972
BMW 2500 1971
Ford Tannns 1300 Combi 1973
Clttottt GS Clnh 1972
Slmea RaUe; 1971
Ford Capri' 1700 GT
Menedes 220D 1971-1972
Mercedes 220D 1971-1972
Ford Escort OT 1970
Oatsnn 1600, 4 drs. 1971-1972
Renanlt 16 1971
Renanlt 6 1970-1971

4450,—
3650,—
3450,—
3650,—

11.500,-
5950,-
5950,—
5950,—
5950,-
3450,—
2950,—
2650,—
5950,—
4450,—
3650,—
4950,—
3950,—
2950r-
5650,—
5450,—
4950,-
3650.—
4950,—
3650,—
12950,-
4950,-
4950,—
3450,-
4950,—
6950,—
3550,-
3950,—
2950,—
5950,-
29S0r-
5950r-
7930,—
3950,-
2150,-
3950,—
8950,—
9450,—
2950,-
3950,—
3250,-
2950,—

Afbetaling mogelijk 6-36 maanden
BMW 3500 type 1972 7950,-
OatsBO Clierfy 1972 5450,—
BMW 2800 autom. 1970 4450,-
Anstln Gllder 1972 3450,-
Opel Rekotd 1700, tn>e 1974 7950,-
Eend 1971 1650,-
Ford 1600 L ComU 8950,-
Anstln Seven. fiotn 1650,-
Tannns 1300 Conpé 1972 4950,-
Audl 60 1971 2950,-
Opel Rekord 1970 2950,-
AusUn Mint 1969-1970 2250,-
VanxhaU Vlctor 1971 2950,-
Pengeot 504 1971 4650,-
Simca 110*. 1970 2950,-
Minl lOOe 1970-1971 2950,-
Ford Transit. 9 pers. - 4950,-
De Tomaso Pantera GTS 1973 27500,-
FUt 121 1973 4650,-
FUt 128 4-denr« 1971 3450.-
VW 160» 1972 3950.-
Slmca 1000 Spec. 1972 3450,-
Rcnanlt 6 TL 3950,-
Slmca 1100 1971 2950,-
Mercedes 450 SL, Amerikaanse nltr. type 1974
Peufeot 504 type 1972 5950,-
Penceot 404 1971 ' 3650,-
Simca 1100 GLS type 1972 3950,-
Renanlt R4 1972 Uchtblanw 3950,-
Renanlt R4 I970-197I. gtoen 2950,-
Escort 1972, wit, spec. wielen 4950,-
Escort 1971, wit 2950,-
ToyoU CorolU 120» 1971 3950,-
Plat 127, 1972, geel 4250,-
Flat 127 1972. gnl 4450,-
Fiat 127 1972. ,bUaw 3950,-
Fiat 124 Spider Cabr. 1950.-
Ford Granada Conpé 1972 6950,-
Focd Granada Conpé 1972, vinyl top 6950,-
Capri 1700 GT 1970 3950,-
Ford 130O L 1971 klne metallic 3950,-

FUt 850 1972 2950,-
Ford Cortina Estate 1971 2650,-
Ford Tannns 12 M 1970 2650,-

Rulme financiering binnen enkele uren
geregeld!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop.
Telefoon 01725-9214, b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds). Eigen werkplaats.

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTtNG

Voor SPECIAAL BEBANOWERK vraag onze
monsterboeKen.

Leveren es leKffc» van alle bekende merken

BREEDTAfUT, om. Batema, Desso, K.V.T.,
Floegtapijt ene

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN ~ SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Unolenms Krommenie — VUtzeil —
Balatred — Tapiflex — Heugafelt tegels.

Alles voor aw woning !

Luxaflex Jalouzieën ^- Balastores.

IBALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-3758-4015

SPOELDERS KAPPERSHUIS
Haltestraat 14, telefoon 2462.

Wagans vakantie is de Herensalon
van 8 Mn. 29 september gesloten.

De Damessalon blijft geopend.

AUG. V. d. MME
Maristlraat 13a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRMF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Beliangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vleercoatings

levering en reparatie van glas, glas in
leed, glasplaten en tliermopane.

Voor reparatie's van alle

merken wasantomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig Is,

telefoon 023-252760.

[ Voorrijltogteii f7.B0 |

Ook voor doe öet zelf

onderdelen van wasauto-
tnaten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Oen. Cronjèstrnat 62,

Haarlem

EDELHOUT VLOEREN
PARKET ia klassieke modellen, stroken; tegels en lamellen.

TAPIJT wol en kunstvezels, kamerbreed en tegels.

VINYL in banen en tegels

LINOLEUM in banen en tegels

ALLE VLOERMATERIALEN
voor de Doe-het-Zelver

Showroom-verkoop: ZUIstraat M - Haarlem • Telefoon 31 05 80.
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VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT-
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Dltgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 284.

Kantoor Stationsweg 38, Aakme^r,
teletoon 02977-25141, 5 HJnen.

AbonnementsprUs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashulsplein 12, Zandvoort,
teleloon 02507-7166.

Advertentietariel 22 cent per nun.
Aantrekkelijke kontrakttarieven op
sp aanvrage. Ook kombmatietarle-
ren met de overige bladen van RJ».

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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'Gemeentes worden gestripteased'

FelleMiekVVp
op mim?provincies
ZANDVOORT — Waardering hadden de Zandvoortse raadsleden voor
het stuk werk, dat minister W. F. de Gaay Fortman en staatssekre-

taris W. Folak van Binnenlandse Zaken onlangs aan de openbaarheid
hebhen prijsgegeven, dat wel, maar blij was men in de badplaats

geenszins met het concept van de nieuwe' bestuurlijke indeling van
Nederland, waarin ons land verdeeld wordt in zesentwintig nieuwe
provincies. Met Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Heemskerk, Heemstede, Hillegom en Velsen wordt Zandvoort in het
concept ingedeeld in de nieuw te vormen provincie Haarlem IJmond.
Tijdens de dinsdagavond op het raadhuis gehouden gekombineerde

.

openbare vergadering van alle raadskommissies wisselden de raads-

leden onder voorzitterschap van burgemeester A. Nawijn met elkaar

van gedachten over deze reorganisatie van het binnenlands bestuur.

Na anderlialf uur diskussiëren besloot

men het concept van de*wer"kgroep af

te waciiten en zeer waarschijnlijk zal dit

concept tijdens de raadsvergadering op
23 september worden besproken. Vla
gewest Kennemerland wordt namelijk
gepoogd om te komen tot een gemeen-
schappelijk standpunt, dat wordt voor-

bereid door een ambtelijke werkgroep,
waarvan leden van de Kennemerraad
deel uitmaken.

....
Felle kritiek spuwde dinsdagavond de
WD. Aan het begin echter van zijn

betoog stak mr. Gielen toch ook de lof-

trompet. Heel even maar.

'Het is duidelijlc.- In „begrijpelijke taal

geschreven.- Duldelük is weergegeven,
dat de gemeenten niet al de hun. toe-

bedachte taken even goed. tamnen op-
nemen. HetzU door gebrelc aan geld,

hetzij door gebrek aan manschappen.
Aangegeven is, dat er behoefte bataat
bepaalde taken in een groter verband,

-

uitgaande boven dc--%Hge-géïnêèntegrèni •

zijn, te regelen. Evenwel dit te konsta-
teren is niets nieuws en in deze regio

heeft men daai^dan^ook open- oog voor
gehad; hetgeen .heeft' geresulteerd in de
oprichting van het pre-gewest Kenne-
merland. Tot zover gaat mijn lof, he-

laas ik kan niet verder gaan.'

Marionettentheater
Na deze waarderende woorden haalde

de liberaal er 'Thorbecke btJ om zUn
grote -ongenoegen kenbaar te maken.
'Mede op aandrang van de grote libe-

raal Thorbecke zUn in de Grondwet
waarborgen opgenomen om te voorko-

men, dat de gemeenten inplaats van een
krachtige, zelfstandige bestuurslaag,

zouden' degraderen ' tot een marionet-
tentheater.

In de Grondwet staat met zoveel woor-
den: Aan de raad wordt de regeling van
het bestuur van de huishouding der ge-
meente overgelaten. De raad kan in te

bepalen gevallen, met inachtneming
van te stellen r^els, onder zijn toezicht

het bestuur van de te bepalen takken
van de hulshouding der gemeente ge-
heel of ten dele aan andere organen
opdragen.'

'Maar wat gebeurt er nu?' zo vroeg mr.
Gielen retorisch. 'Grote stukken be-

voegdheid, welke van ouds behoren tot

de autonomie van de gemeente, worden
afgenomen. Ik wil dan ook stellen dat
ik het ontwerp in stryd acht met de
Grondwet.'

De liberaal was van \ oordeel dat men"
als gemeente onder curatele werd ge-

steld. 'We mogen.nog leven, maar de
lut wordt eruit gehaald. We mogen de
straten,nog namen geven -en- plantsoe-

, nen aanleggen,»- mits matfr ftiet groter

V dan een halve hekfcarê'.

Mocht het concept ooit geheel worden
uitgevoerd, dan zag mr. Gielen ervan

' komen, dat het raadswerk gratis zou
worden uitgevoerd, 'We hebben als raad

in de toekomst dan toch voldoende aan
één raadsvergadering per jaar en ik

neem aan, dat men dat wel gratis wil

, doen.'

Striptease ^

De socialist Weber was het met mr.
Gielen geenszins eens, toen de liberaal

opmerkte, dat de gemeenten worden
gestripteased, terwijl de, provincie door

de uitkleedpartfl worden aangekleed.

'Striptease kan erg prettig zijn, als het
maar goed wordt uitgevoerd.' zo rea-

geerde de heer Weber op de uitlatingen

van de WD-er. HU vond het concept
dan ook een zinvolle zaak, waarin ook
andere gemeenten iets te zeggen krijgen

over hetgeen er in hun onmiddellijke

omgeving gebeurt. Als voorbeeld noem-
de de heer Weber het naaktstrand.

'Het naaktstrand is in feite een zaak
voor de provincie. De voorzieningen
kosten ons scheppen geld, terwijl de In-

woners van Zandvoort er geen belang

bij hebben.'

Webers fraktiegenoot de heer Van der
Moolen kon dan ook meedelen, dat de
PvdA in grote trekken achter het con-
cept staat. 'Gezamenlijk kunnen we de
taken beter aanpakken. Het is een stap

in de goede richting.'

De CDA stond bij monde van de heer
Van As wat huiverig tegenover het ont-

werp. Hij was bang, dat de provincies

te egoïstisch te werk zullen gaan. 'We
moeten ons niet beperken tot onze ei-

gen provincie, maar de provincies moe-

School-

koncerten
ZANDVOORT — Het hoofd van de

Wim Gertenbachschool voor Mavo heeft

voor het cursusjaar 1975-'76 weer een
interessant programma voor de traditio-

nele schoolkonserten samengesteld.

Het luidt als volgt:

Maandag 6 oktober: Rob Bakker.
Maandag 8 december: Rotterdams Phil-

harmo:iisch Koper ensemble.

Maandag 19 januari: Groep 'Salvation'.

Donderdag 18 maart: Slagwerkgroep
Den Haag. "•-

De konserttijd is van 13.30 tot 14.30 en
van 14.30 tot 15.30cuur.

Deze schoolkonserten zUn lütsluitend

toegankelijk voor leerlingen van de
school en genodigden.

^^"'L
Weber: 'Striptease kan prettig gijn, als

het maar goed gedaan wordif.

ten zich aanpassen. We moeten het in

zijn totaliteit zien.'

De heer Plieringa vond de tijd tekort
om een goed oordeel te kunnen vellen
over het concept. In eerste instantie

was hij van mening dat het- concept
een handige manier was om' de'^ gemèen-
tetaken te verschuiven naar een ander
lOrgaan, waarbij ' de ' regering de- touwtj ?s •

iri. handen houdt, 'uitgeschakeld In de
• gemeente worden de burgers, die nog
verder van de overheid komen te staan'.

Diskussiestuk

Wethouder Van der Mije was het met
ziJn koUega Aukema eens en zag het
concept min of meer als een diskussie-
stuk, waarbij nog veel water bU de wijn
moest. 'Maar waarom bekijken de te-
genstanders het niet eens door een an-
dere bril' zo vroeg de CDA-wethouder
zich af. Op het terrein van de woon-
wagens en drinkwatervoorziening en ga
maar na wordt alles ook al gemeen-
schappelijk geregeld. We moeten nu al

veel samen doen, dus ik zie niet in,

waarom we dit niet kunnen uitbreiden.'

Overigens zag wethouder Van der Mije
Haarlemmerliede liever in het gewest
Haarlem IJmond dan in de provincie
Amsterdam. De wethouder hoopte dat
men aan de hand van het concept zou
komen tot de reorganisatie van het
binnenlands bestuur.

Ook burgemeester Ifaiotjn was van me-
ning, dat reorganisatie nodig was, maar
dan wel op een andere manier. Zand-

voorts eerste burger zag de interesse

van de bevolking voor de gemeentepo-

litiek al afnemen en hij was voorts van

mening dat wocht het concept uitgc-

voerd worden in de toekomst geen zin-

nig mens meer raadslid sou wille» loor-

den. 'Als u wilt dat de raad iets blij/t

voorstelle7i in de gemeente, dan moeten

we middels het ontwerp van de werk-

groep de trom roeren.'

Wandeltocht

,Jan Pctsstoors''
HAARLEM — Voor de 22e achtereen-

volgende keer -wordt door de altijd ak-

licve wandelsportv^reniElnf 'Jan Pas-

stoors' de jaarlUkse wandeltocht 'Mooi

Kennemerland', gjeorgaiüseerd. Deze
tocht wordt gehouden op zaterdag IS en
zondag 14 sciftilfiterien^ start vanuit/,

'het Jeugdhuis, as&^de Dónkerelaan te

'

Bloemendaal.
Zoals de naam al aangeeft, is het par-
cours uitgezet In Kennemerland, één
van Nederlands mooiste natuurgebieden.

Men' kan naar keuze deelnemen aan een
afstand van S, 10, 15, 20 of 25 km.
De start heeft op beide dagen plaats

vanaf 10.30 uur tot 14 uur, de beide
grootste afstanden echter tot uiterlijk

13 uur.

Oók bestaat de jnogelijkheld deel te ne-
men aan een prestatietocht van 40 km.
Hiervoor dient men dan wel minstens 16

jaar te zijn. De route van deze tocht zal

voor een groot deel lelden door de Am-
sterdamse Waterleidingduinen. Alleen
voor deze afstand wordt op belde dagen
vanuit hetzelfde startlokaal gestart tus-

sen 9.30 en 9.45 uur. De beloning voor
deze prestatietocht bestaat uit een ge-
ëmailleerde medaille, welke tot de fraai-

ste wandejtochtherinneringen in ons
land wordt gerekend. Nadere inlichtin-

gen worden gaarne verstrekt vla tel. 023-

324084.

Koninklijk

bezoek
ZANDVOORT — Vrijdag. Buige A. Ka-

wijn en de waarnemend kommissaris

van de Koningin in Noord-HoUand be-

groeten prins Bcrnhard, Hie in een her-

schroefvlicgtuig op het Badhuisplein is

geland om de opening te verrichten van

bet vernieuwde hotel Bouwes, dat in

december door een felle brand gedeelte-

lijk werd verwoest. Zie verder pagina 3.

WULLUM v.d. WURFF
Nae gedaene arbeid is 't goed
ruste.

MODES

Wij ontvingen onze nieuwe herfstmode o.a.

het set-programma van PIERRE CARDIN.

BOUWES PASSAGE 8 — ZANDVOORT — TELEFOON 45 29

DANSEN IS PLEZIER VOOR 2

INSCHRIJVING NIEUWE DANSLESSEN

DANS-ENBSLLETCEHTRUM

JOHN DE BOER
Zandvoort, Dorpsplein 2 (iet op adreswijziging], tel. 2164.

Velsen-IJmuiden: Velserduin 3, tel. 02250-15064.

^COMPLEET PROGRAM ^
MODERN BALLET

Sïjn.Tm.ïk"r.eda„.e„ ^^r^^"!
*«"' ""«""•«

Mod«-dansen Klassiek en

Clubs voor «Ike leeftijd Jazz volwassenen

Inschrijving dagelijks van 19.30-21.00 uur (behalve zondags)
Prospektus wordt op aanvraag toegezonden.

LANGS DE VLOEDLIJN

Na arbeid, die w'als lust bemin-
nen, heerst rust van bulten en
van binnen.

J. P. Heye

BOUW' EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
NIEUWBOUW
VERBOUW

Gespecialiseerd in het
waterdicfit maken van

weningen en flat

Tel. 02507-3086 en 6091.

H.W.COSTER

Makelaar o.g. LIdNBM.

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- ol verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

Karnaval in Beach Club

Hamilton Bohannon

komt naar Zandvoort
ZANDVOORT — VrUda^ 19 september
komt de Amerikaan Hamilton Bohannon
met zUn achtmansformatie naar Zand-
voort.

Het Is Bohannons enige optreden In Ne-
derland op zUn toemee door Europa. De
Amerikaan is in ons land bekend gewor-
den door zUn Iiit disco stomp, waarmee
hU inmiddels de derde plaats heeft be-
reikt op de nationale hitparade.
Na het optreden van The Tranunps is

dit het tweede evenement, dat Liva Lock
in zUn Beach Club op het Stationsplein

organiseert.

Llva Lock over het optreden van The
Tranunps: 'Het was een geweldig suk-

ses. Het was voor mi) het bewUs, dat er

in Zandvoort behoefte is aan dergelijke

evenementen. Daarom ook kom ik nog
dit Jaar met een geweldige klapper na-
melijk The Three Degrees die op 28 no-
vember met hun orkest van zestien man
naar Zandvoort komen.'
Voorts is de Beach Club exploitant in

onderhandeling met Herman van Veen.
Hoezeer de Zandvoorter met zijn Beach
Club in de roos heeft geschoten mag
blUken uit het feit dat de grote zaal

gedurende drie dagen de residentie wordt
van prins karnaval, die op de elfde van
elfde in de Beach Club aan de Zand-
voortse Scharrekoppen zal worden voor-

gesteld.

Opbrengst

kollekte
ZANDVOORT — De in Zandvoort en
Bentveld gehouden kollekte voor de kan-
kerbestrijding heeft een bedrag van
ƒ 13.100,— opgebracht. Ruim vierduizend

gulden meer dan vorig Jaar toen ƒ 8650,—

bUeen werd gebracht.

Het plaatseiyk komltee spreekt dan ook
van een prachtig resultaat en dankt al-

len, die hun steentje hebben bijgedra-

gen.

ehes andpé
Voor een gezellig avondje uit

geopend: maandag t/m donderdag
van 8-3 uur
vrijdag t/m zondag,
van 5-3 uur

('»el:©8SÖ7-8493

Suriname-avond
ZANDVOORT — Dinsdag 16 september
wordt er in de wereldwinkel aan de
Kleine Krocht 3 een eerste bespreking
gehouden met het doel om omstreeks 25

november een openbare avond in Zand-
voort te organiseren ter gelegenheid van
de onafliankelljkheld van Suriname.
Hlerbt] zullen zowel de problemen van de

Surinamers hier als in Suriname en onze
houding daarbij, aan de orde komen.
Een ieder die hierbij wil mee-denken is

welkom.

SP'AARNESTAO
Verwarmingsservice

• GAS- EN
OUESTOOK-
INSTALLATIES

• ONDERHOUD
• OMBOinV OLIE

OP GAS
Tel. 023-310440*
Friese Varken-
markt 4 - Haarlem

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TBOÜWWAGENS.

centrale verwarming

TECHNISCH WERKff

Erkend instaUateur - Zandvoort - Paradösweg 4 - Tel. 7147 of 3270.

voorverkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdtalsop rails In een ruime renault

autobedrijven

rinko

0RENAÜLT



DANKBETUIGING
aan BOB, BOBBY, HANS, HENK, MARK, PADDEL,
KARIN, THEO en WILL die mijn veijaardag in

L'AUBERGE tot een ONVERGETELIJKE hebben
gemaakt.

Zandvoort, 8 t>eptembei 1975.

MICK.

Nu! is het de tijd om uw huis

fochtvrij ie maken.

TOCHTSTRIP
in div. soorten en prijzen

Heeft u al

VERDAMPERS
voor uw CV '

J. H. VERMEIJS B.V.
v/h Kort's IJzerhandel

Haltesiraat 1, Zandvoort, tel. 5204

...een
wijs

besluit

ladeze tijdweten kinderen exactte vertellen
watzewel enwatzenietmooi vinden.

Oókover brillen.Onze kollektiekinderbrilien

ISdaarop afgestemd....ènop de zekerheid-dat

eikkindwel eens een flink partijtje ravot.

Wantmooi iskanookbeststevig 2ijn...nietwaar''|

Opticien A, G. Slinger

Gedipl. Opticien

Grote Krocht 20a. Tel. 4395.

Leverancier alle ziekenfondsen.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

Is vanaf zaterdag 6 september

geopend.

— Gespecialiseerd in alle

chinees-indische gerechten.

— Ook voor af te halen

geopend van 1 2 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort, tel. 02507-3643.

OÖ
Elk ^^e^k wordt interessant op het ogenblik, dat u

zich erdoor interesseert
Thomas Carlyle (1795-1881)

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 2307

bd de Kostverlorenstraat.

heeft dat eiTaren, toen htj zich voor uurwerken
ging interesseren en het Interessante is dat WJ
daarom het beste kan leveren wat op dit gebied

valt aan te prijzen.

Komt u maar eens kijken In zün showroom,
't Is een belevenis! Ëigen reparatie-afdeling met

electromsche apparatuur.

YOGA
voor de mensvan heden.

VOOEDKACHT MET DEWONSTRATIES

door Pieter F. A van Seters.

Yogaleraar Stichting Yoga en Vedanta.

Gebouw: Gemeenschapshuis, Schoolplein 1,

Zandvoort

Maandag 15 september 20 uur.

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bnreau

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerllngh Oonesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon S845».

Oedlpl. install. - Erk. A.CJt. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIEGESLOTEN

VAN 1 SEPTEMBER T/M 21 SEPTEMBER.

BLOEMEN-
MAGAZIJN //ERICA rr

OROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

MICKEY'S

SNACKS

Wie helpt ons er van af.

iJSTAARTEN

10% KORTING

Schoenboetiek

HARMS
Wij zijn met vakantie

van 13 t/m 27 september

HELIOFORM STEUNSCHOENEN.
VERWEN UW VOETEN.

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat), Zandvoort

DR. JOSHUA BIERERSTICHTING

(de Meent)

Hogeweg 36 te Zandvoort, vraagt één

BEGELEIDSTER
De werkzaamheden omvatten een full-time job in

een prettige sfeer met wisselende diensten.

Soll. bij de direktie, telefoon 02507-4941.

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 33 - Bioemendaal - Telefoon 023-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Geen lidmaatschap.

Te koop aangeboden:
VICTORIA MOTOB
2 tact, 245 cc, b 1. 1955,

g. staat, te.ab
Tel. 02507-5221.

Biyt deze winter
DOOBTENNISSEN
in Sporthal Veenenburgh
in Hillegom, 02520-15136.

Beserreer nu!

„ALLIANCE"
vraagt wegens sterfgeval

JONGE KAT
Te bezorgen btj B Feith,

Brederodestr 38. of tel. 3546

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02507-7K6.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen xeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

in een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.
En zeer voordelig.

CONSUiUIPTIE-AANBIEDING

KASSELERRIB
100 gram van 1,54 nu . .

CUPS SMEERKAAS
per stuk 0,92 nu ... .

1.45

0.85

HEMA

t:vv/eewiel voordeel

225,-

DAMES- EN HERENRIJWIELEN
compleet met lamp, dynamo, slot en
jasbeschermer, tijdelijk slechts . .

SPECIALE AANBIEDING

UNION RACEFIETS
geheel compleet met 10 versnellin-

gen voor slechts

Zolang de voprraad strekt.

Versteege b.v

haltestraat 18 telefoon 4499 — zandvoort

VAKANTIE EEN

ANSTIG AVONTUUR?
Dat is volgend jaar beslist niet nodig, als u tijdens de winterperiode
uw kinderen zwemmen laat leren.

— WEET U dat als u het omrekent het leszwemmen eigenlijk niet
duur Is? B V kleuterzwemmen leskaart ƒ 50, h pers abonnement
ƒ 60,— = ƒ 110,— : 78 = ƒ 1,41 per les.— WEET U dat, als u een gezinsabonnement hebt u alleen nog maar
een leskaart van ƒ50,— nodig hebt en dat uw klndeien of uzell
dan ook op onderstaande tijden vrij toegang tot het bad hebben?

Wilt u Inlichtingen over de KLEUTEE-, KINDER- of VOLWASSENEN-
LES? Komt u eens langs of belt u onze kassière, tel. 02507-2170.

VRIJZWEMTIJDEN vanaf 15 september:
*

Zondag 10.00-3.00 uur
Maandag 8 OO-IO 00. 11 30-13.45, 18 00-20.15 uur
Dinsdag 12 00-13 30, 17 30-19 45, 19.45-20.45 uur (damesuur)
Woensdag 8 00-10 00, 10 00-11.00 (damesuur), 11.00-12.15, 14.00-17.45,

18.45-19 45 uur
Donderdag 13.00-16 00 uur '

Vrijdag 13 00-17 45 uur
Zaterdag 9.00-12 30 en 13.30-17 00 uur

• wijzigingen voorbehouden.

N.V. Sportfondsenbad

Zandvoort
Vondellaan 57, Zandvoort, tel. 2170.

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wU de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.
Vrijdag koopavond van 7"9 uur in ons centraal-magazijn-

DE WITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Bennebroekerdijk 205b, Cruquius, Haarlemmermeer.
telefoon 023-283437. Let op juiste adres. NIET afslag Crnquius-Indnstrietenetn,
maar voorbij Signode, Ie nieuwe weg links, de mlddetüoods. Groot parkeerterrein,

's Maandags gesloten Vrijdag koopavond van 7-9 nor.

Haarlem
Kleine Bontweg 11,
telefoon 028-318140.

's Maandags iresloten.

Haarlem
TesselscliKdeplela 8,
telefoon 023>37Sn«.

's Maandags gesloten.

iJmulden
Lange Nienwstraat 184,
telefoon 02S50-131X0.

'S Maandsffs gestoten.

TEHlIDROFTEKOOP
GEVRAAGl)

Voor permanente bewoning door één
persoon (mnl. inwoner v. Zandvoort)

ETAGE of FUT
(woonicamer, slaapicamer, bèdidimar

en de benodigde Icastriiimten).

JAARHUUR ! (event zo gewenst met
verwarming, gas, water en elektra etc).

Liefst aah de zeelcant I

Brieven onder nr. 625 bur. van dit blad.
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OP ALLE KAMERBREED MERKTAPIJTEN

15^0 EERLIJKE KORTING
EN GRATIS VAKKUNDIG GELEGD, DUS GEEN
MEET- OF LEGKOSTEN, GEEN WACHTTIJDEN,
DIREKT UIT VOORRAAD LEVERBAAR.

Een greep uit onze kollektie „SPECIALE AANBIEDING"
MERKTAPIJT MET SUPERKORTING van 25-40%.

KEMZER BONAPARTE „BORDEAUX"
In 7 prachtige kleuren waaronder rood.

OnverslIJtfoaar - 400 cm breed nylontapijt,

op zware rug, «ndertapl)t overbodig.
GRATIS GELEGD.
Géén 89.95 doch slechts 59.95

VENETA
hat meolsia van het mooiste tapijt,

ontiatland zware kwaliteit

Vervaardigd.van de allerbeste soort nyHrance garens.

GRATIS GELEGD
Bq Medina geen 122.- doch slechts ••k*••»••••••••*•••>•••*•••••**••••'>*•

LOUIS DE POORTERE „PETUNIA"
effen velours tapfit, 400 cm breed,

in^7 kleuren waaronder donkerbruin.
werkelijk schitterend. GRATIS GELEGD
Bij Medina slechts

KEMZER BONAPARTE „JUMBO"
Ijzersterk nylontapijt, 400 cm breed
In 4 prachtige ^^^%. ^^^m
gedessineerde Meuren. ^SR BI^Z
GRATIS GELEGD nV V.H
Géén 99.' doch slechts WWIWV

VENETA „RABAr' .^
400 cm breed, schitterende kwaliteit, ^#HB
4 kleuren nu voor de lielachelijk m wÊ
lage prijs van I^P
GRATIS GELEGD

VENETA BOLIVIA
Prachtige kwallteK ^ W/Êiég^
hoogpooi woltapijt. ^ E^hI
GRATIS GELEGD Zl«|
BIJ Medina slechts I %0^m I

Verder vele andere soorten merktapijten o.a. Parade, Bergoss, Louis de Poortere, Veneta, Intertest,

kortom noem maar op, in wol en nylon - in hoog- en laagpool.

Partij OVERGORDIJNSTOFFEN nu voor

WEGGEEFPRIJSJES - alles moet weg!!!

Het is maar dat u het weet:.

voor merktapijten betaalt u minder hij MEDINA.

CARPETS B.V
HAARLEIUI
Anegang 27a /hoek Warmoesstr«at,

tel. 327956
Gen. Cronjéstraat 4, tel. 266277

Grote Houtstraat 166. tel. 317665

AMSTERDAM
Albert Cuypstraat 17$-179, tel. 764025

ZAANDAM
*"

Gedempte Gracht 44, tel. 167160



SI DONDERDAG H SEPTEW

gaat VRIJDAGMORGEN. 12 september

om 10 uur open

Gezond voedsel - waarom eigenlijk?

Spanning, gemakzucht, haast - onre hele moderne levenswijze heeft ertoe geleid, dat we
ons vandaag de dag totaal verkeerd voeden. Hartinfarct, overgewicht, nervositeit,

spijsverteringsbezwaren zijn er het gevolg van.

In de reformwinkel is er specialisatie op het gebied van de gezonde voeding en daarmee

leert u b.v. over verzadigde en onverzadigde vetzuren, over calorieën, vitaminen enz.

In het belang van uw gezondheid moet u vooral niet denken, dat reformvoeding alleen

maar iets is voor ouderwetse voedingsmaniakken.

U kunt zelf constateren, dat met de produkten uit de reformwinki^l, het u, juist tegen-

woordig, makkelijk gemaakt wordt u gezond, modern, uitgebalanceerd, veelzijdig en

smakelijk te voeden.

Naast de reformprodukten verkopen wij ook artikelen speciaal voor diabetici.

Elke week is er verse aanvoer van biologisch dynamische groente en brood, zodat wij u,

met inbegrip van onze zeer uitgebreide kruidenboek, volledig van dienst proberen te zijn

op voedingsgebied.

Suggesties en ideeën zijn van harte welkom, zodat we samen kunnen leven met wat de

natuur ons geeft.

Tot ziens in onze zaak.
WIm Kruiswijk, Voedingsdeskundige
Ciiaries Moerenburg
Nienke Moerenburg

4 pakjes

SESAM SNAPS
voor

98 cent

Grote

STOPFLES
met

WALNOTEN

4.25

Bij aankoop van

3 bakjes kruiden

a ƒ 1,- het 4e gratis

(alle krulden zelf verpakt,

dus gegarandeert vers!)

Keuze uit ca. 100 soorten

PEPERMOLEN
van 9,45

voor

5.95

Reform Moerenburg
Haltestraat 46 • ZANDVOORT

Dinsdags gesloten



Heropening hotól Bouwes in

teken van Wereld Natuurfonds

(Adv. Ingez. Meded.)

ZANDVOORT — Het was DE dag voor hotelmagnaat N. W. Bouwes,
vrijdag 5 september toen Prins Bernhard ziin In december inwendig
geheel verbrande en verwoeste hotel, thans in nauwelijks een half

jaar opnieuw herrezen schoner en grootser dan voorheen, Icwam
openen.

Een enorm aantal mensen had zich ach-

ter de dranghekken verzameld, toen de
prins omstreeks half elf per helicopter

arriveerde op het parkeerterrein voor

het hotel. Hij werd daar begroet bij het
uitstappen door de waarnemend kom-
missaris van de Koningin in Noord-Hol-
land, de heer Th. Laan, daar de kom-
missaris zelf nog met vakantie was en
door burgemeester A. Nawtjn. De lan-
ding zelf was een uitermate spektakulair
gebeuren, dat door de talrijke aanwezi-
gen met grote interesse werd gevolgd.

Roze anjer

In het hotel waren ongeveer 350 geno-
digden büeen, waaronder vele prominen-
te figuren. Ze werden allen getooid met
een roze-rode Anjer, uitgereikt door
charmante bloemenmeisjes, terwijl de
Prins zelf een witte Anjer in het knoops-
gat droeg. Nadat een der kommlssarissen
van Bouwes ExploitatiemaatschappU, de
heer Schuitemaker het protocol voor de
morgen had voorgelezen, kwam een aan-
vankelijk ietwat nerveuze heer Bouwes
op het spreekgestoelte om te vertellen,

wat er zich alzo tijdens en na de fatale
brand op die 20ste december had afge-
speeld.

Hij betoonde zich bijzonder verheugd
over het feit, dat Prins Bernhard hem'
en Zandvoort de eer had aangedaan het
geheel vernieuwde hotel te komen ope-
nen en noemde deze dag voor Zandvoort
een dag van historische betekenis.

Het woord was hierna aan burgemeester
A. Nawijn, die zijn blijdschap uitsprak
over dit gebeuren en de gelegenheid aan-
greep, om enkele grieven naar voren te

brengen, in hoofdzaak betrekking heb-
bend op het feit, dat het gemeentebe-
stuur lang niet altijd begrip ontmoet
voor de problemen, die zich in Zandvoort
voordoen, vooral wat betreft het wegen
en parkeerprobleem, hetgeen voor Ne-
derlands eerste badplaats uitermate fu-
nest is.

Ook met het oog op de al jarenlange be-
staande plannen tot verlenging van het
seizoen achtte de burgemeester dit ge-
brek aan samenspel tussen hogere en
plaatselijke overheid remmend werken.

Prins kreeg 3 ton

Het woord was hierna aan Willem Duys,
die voor Sinterklaas ging spelen en de
Prins blij verraste met een drietal en-
veloppen met inhoud, bestemd voor het
wereld-natuurfonds. Achtereenvolgens
schonk hii hem een enveloppe met
ƒ 12,500,—, bijeengebracht door de heer
Bouwes en de genodigden, een enveloppe
met ƒ25.000,— geschonken door de zan-
ger Kamahl als gedeeltelijke opbrengst
van zijn hit 'The Elephant song' en een
enveloppe met ƒ300.000,— als resultaat
van de door de AVRO gehouden actie
'Zilveren olifant', waarvan Willem Duys
een exemplaar had meegebracht.

Dat de Prins zich met deze vorstelijke

totaalgift bijzonder verrast betoonde, be-
hoeft zeker geen nader betoog. Op de
monitor draaide vervolgens Willem Duys
'The Elephant song', waarna Kamahl,
die zelf niet aanwezig kon zUn, de Prins
via deze kleurenmonltor toesprak.

Op verzoek van de heer Bouwes kwam
rerroljens de Prins naar voren, om door
het wegtrekken van een gordfjn de ge-
denkplaat te onthullen, die in de muur
achter de orkestruimte was aangebracht.
Vervolgens onthulde de heer Bouwes een
door de Zandvoortse beeldhouwer Kees
Verkade vervaardigd bronzen beeldje op
marmeren sokkel, voorstellend een Pan-
da-beertje, symbool van het wereldna-
tuurfonds. Het fraaie werkstuk was juist

een dag van tevoren gereed gekomen en
oogstte grote bewondering van de Prins.

Na afloop van dit officiële gedeelte begaf
het gezelschap zich naar de restaurant-
zaal, waar de Prins zich met enkelen on-
derhield, die zich tUdens de brand bij-

zonder verdienstelük hadden gemaakt.
Dit waren de nachtportier Lammers en
de leden van het Zandvoortse brand-
weercorps, de heren Schilpzand, Seders
en Termaat, aan wie ook de heer Bou-

Weekend 13-14 september

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. G. Mol, Emmaweg 2, Zandvoort,
telefoon 5091

verdere Inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt vla de
telefoonnummers van de hulsartsen:

Anderson telefoon 2058,

Drenth telefoon 3355,

Flleringa telefoon 2181 en
Zwerver telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. E. Poldervaart-

Spaans, Krulslaan 54, Hoofddorp,
telefoon 02503-6000

Apotheek: vanaf vrijdag 12 sept. 17.30 tot

vrijdag 19 sept. 17.30 uur:

De Zandvoortse apottieek, H. B. A.
Mulder, Raadhuisplein 10, hoek
Haltestraat, telefoon 31 85

Verloskundige: mevr. C. Struijk-Reus,

Statenbolwerk 10, Haarlem, tel. 023-

320434, b.g.g. 313233

Hulpdienst: telefoon 023-243340

Dierenaris; bIJ afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendlenst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Storingsdienst gasbedri](: telefoon 3737,
ook bulten kantooruren
Politie: telefoon 3043

Brandweer: telefoon 2000

wes in zijn toespraak tevoren reeds har-
telijk dank had gezegd.

Om ruim 12 uur was het ogenblik van
vertrek voor Prins Bernhard aangebro-
ken. Met de kommissie van ontvangst
begaf hü zich naar de gereedstaande he-
licopter, om daarna weer elders in ons
land aktief bezig te zijn. Honderden
mensen waren van dit vertrek, dat feil-

loos verliep, getuige. Daarna verenigden
de genodigden zich rondom een zeer
goed verzorgd koud buffet, waar onder-
ling nog gezellige gesprekken werden ge-
voerd.

Fraai interieur
Het hernieuwde hotel maakt— méér nog
dan het oude een bijzonder sfeervolle en
gezellige indruk. Aan het interieur werd
alle mogelUke aandacht besteed. Het is

alles even harmonisch en aantrekkelijk
opgebouwd. Wtj denken aan ie fraaie
vloerbedekking, het zeer smaakvolle
meubilair en de kontrastrljke afwisseling

in de aankleding van de diverse zalen,

die alle een fraaie verlichting kregen.
Hotel Bouwes werd een der meest mooie
hotels langs onze kust. Aan de bouwers
komt daarvoor alle eer toe, alsmede voor
het feit, dat zU in recordtijd van een In-
wendige ruïne, zulk iets moois wisten te

creëren.

Expositie

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTKAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

BURGERLIJKE,
STAND '

Zaïidvooit

GRATIS naar

Concert-

Ondcrlrouwd

:

Jan Koster en Hetty Eldik; Jan Willem
Braun en Hondnkje Boswyk; Walter
Molenaar en Olga Wallig.

GetrouHcl:
Boleslav Marmub Hooft en Doortje La-
verman; RoVierl Josephus Franciscus
Vrees en Heunetle Wilhelmma van Dam.

Overleden:
Heiidricus Diedench Gadeken, 91 jaar,

g.m. Clazuia Wilhclmina Mulder.

builen (Ic gemeente;
Thomas Wilhelm Marie Knuvelder, 68
jaar. g.m. Anna Aiiloniii Spitlei's.

gebouw

In het hotel exposeert onze beeldhouwer
Kees Verkade een aantal van zijn bron-
zen. Deze unieke expositie trok reeds dl-

rekt aller aandacht en hoewel oorspron-
kelijk bedoeld was, dat deze slechts op

de openingsdag zou worden gehouden,
heeft de heer Bouwes met goedvinden
van Kees Verkade besloten, de duur van
deze expositie met veertien dagen te ver-
lengen.
Al met al werd het een onvergetelijk ge-

beuren op deze morgen van de 5de sep-
tember 1975. Een gebeuren van histori-

sche betekenis, voor de heer Bouwes ïclf,

voor Zandvoort in het bijzonder en van
groot belang voor het gehele hotelwezen
langs onze Noordzeekust.

Prins Bernhard wenst de heer N. W.
Bouwes geluk met de heropening van
ziJn hotel, nadat hij de gedenkplaat
(links op de foto) heeft onthuld.

(Foto's: Fotopersbureau C. de Boer,
Haarlem)

HAARLEM — ƒ71 hel kader van de 'Open
huis-evenementen\ die plaatsvinden m
de Stadsschouwburg en het Concertgi;-

bouw, zal het Noordhollands Philharmo-
nisch Orkest op vrijdag IS september een
konsert verzorgen, dat gratis toeganke-
lijk is.

Het konsert wordt geopend metBossini's
gebouw en vangt aan om kwart over
acht.

Het orkest staat onder leiding van zijn

dirigent André Vandernoot. Als solist is

uitgenodigd de jonge Nederlandse pia-

nist Piet Kostense.

Hel kongres wordt geopend met Bossini's

ouverture Semlramlde. Hierna vertolkt

Piet Kostense het Pianoconcert no. 4

van Ludwig van Beetlioven. Na de pauze
zal door hot orkest worden uitgevoerd
de Symfonie no. 3 van Salnt-Saèns, die

de bijnaam 'Orgelsymfonie' draagt.

Kaarten voor dit konsert zijn verkrijg-

baar aan de kassa van het Concertge-
bouw, dagelijks van tien tot drie uur. Te-
lefonisch plaatsbespreken is NIET moge-
lijk.

Wethouder Attema gaf kollega Aukema medalje als dank

Zandyoorts fraaiste school
staat in wijk Nieuw Noord

Zondag 14 september

NEDERLANDS HERVORMDE KERK
10.30 uur ds. C. Mataheru, bed. h.d.;

19 uur geen dienst

Jeugdhuis:
10,30 uur jeugdl<apel

GEREFORIViEERDE KERK
10 uur ds. D. Hoornstra, Nieuw Vennep;
19 uur ds. J. de Boer, Haarlem

NEDERLANDSE PROTESTANTEN BOND
geen dienst in verband mei contactdag

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Si. Agatha:
zaterdag 19.30 uur eucharistieviering met
orgel en samenzang; zondag 11 uur
eucharistieviering met medeweri<ing van
dames en herenkoor

Bijkerk-noord:

9.30 uur eucharistieviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16 uur; vi/oensdag 20 uur samenl<omsten
in gebouw UaóoerasXraaX 1, Haarlem-N.

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
dinsdag 16 sept. 20 uur, samenkomst in

gebouw Brugstraat 15

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE
GEMEENSChAPSBOND
Nog geen biieenl<omsten in huize Pniél,

Zuiderstraat 3, nadere inlichtingen

telefoon 4778

JEHOVA'S GETUIGEN
9.30-11.30 uur openbare bijeenkomst in

het gemeenschapshuis; ingang
Wjllemstraat

ZANDVOORT — In tegenwoordigheid van een £T00t. aantal autoritei-

ten, raadsleden, vertegenwoordigers van het onderwijs, zowel in als

buiten Zandvoort en boofden van takken van dienst, is vrijdag 5 sep-

tember het nieuwe schoolgebouw aan de Flemingstraat, waarin thans

de openbare kleuterschool 'Hummeloord' en de Mr. G. J. van Heuven
Goedhartschool voor Openbaar basis-onderwijs zijn gehuisvest, offi-

cieel geopend.

Na een inleidend woord van de wethou-
der van onderwijs, de heer I. M. Aukema
gaf deze het woord aan burgemeester A.

NawlJn.

De burgemeester toonae zich bijzonder

verheugd over de grote opkomst, inzon-
derheid van de vele autoriteiten. Het
omzetten van een noodschool In een per-

manent gebouw mocht dan wellicht

enigszins ongebruikelijk zlJn, in dit geval

was het de beste oplossing, die tenslotte

niet langer kon worden uitgesteld. Spre-
ker deelde mede, dat de totale kosten
ƒ1.527.000,— hadden bedragen en dat
ondanks de korte bouwtijd van slechts

negen maanden, een school was verkre-

gen, die met recht een sieraad voor de
badplaats mocht worden genoemd.
Dank, bewondering en erkentelijkheid

bracht spreker namens het gemeente-
bestuur en uitte veel goede wensen voor
het personeel dat het voorrecht heeft,

in deze prachtige school te mogen wer-
ken. De heer NawiJn beval daarna de
zorg ervoor ook in het bijzonder aan de
omwonenden, door eraan mee te hel-

pen, dat noch aan de beplanting nocli

aan het gebouw zelf enige schade wordt
toegebracht.

Stokpaardje

Wethouder I. M. Aukema (onderwijs)

stak hierop een langdurig en uitgebreio

betoog af. Zelden of nooit hebben we de

wethouder zó breedsprakig gezien. Hy
had kennelijk de gelegenheid aangegre-
pen om alles, wat hem op onderwijsge-

bied na aan hét liarfciag. 'thans." in het"

bijzijn van zoveel autoriteiten en leer-

krachten op onderwijsgebied, te spuien
en hü deed het op voortreffelijke en
goed gedokumenteerde wijze, waai-voor

zelfs de Inspekteur van het Lager On-
derwijs, later (figuurlijk) -rJn petje af-

nam. HU behandelde uitgebreid achter-
eenvolgens drie onderwerpen, namelijk
de 'éducation permanente', de venneen-
de 'indoktrinatie van leerlingen' en de
zogenaamde vrijheid van of in het geven
van onderwijs.

Daarna wijdde spreker nog uitvoerig

aandaclit aan het geven van de Neder-
landse taal op de scholen, die naar zijn

zeggen — wat betreft taalbeheersing,
uitdrukklngsvaardiglield, klankvorming
en uitspraak, iedereen eigenlijk met
grote zorg zou moeten vervullen. 'De al-

gehele verkloddering was kompleet ge-
maakt door de invoering van de zgn.
'voorkeursspelling'. Soms moest het dan
zus, soms kan het zo, soms raag het an-
ders.' Spreker had in deze regio spel-
lingsoefeningen gezien, waarby vakantie
met c fout en vacant met een o goed
wordt gerekend in eenzelfde opgave.
Spreker haalde een sterk staaltje aan
van een stuk proza, dat hü onlangs on-
der ogen kreeg. Het luidde aldus:
'De aberaratieve altidudes in de onder-
zochte subculturen, in de zoals aange-
geven gedefavoviseerdo clvcumcvipUes
leiden, zeker by communevorming tot
anomie, zonder enig spoor van beroeps-
prestigestratificatie. Het convivium en
de sociale controle erop lUken echter ge-
ïnstitutionaliseerd, of sterker nog, blU-
ken na enige tUd geïnteniaüseerd.
Intrageneratie zelfs van het perifere en
door ons gedachte deviante groepslidwas
in de referentiegroep dan oolc niet sig-
nificant. Er was een lage score van cog-
nitieve vaardigheden by een opmerkelijk
groot aantal respondenten. Zorgvuldige
evaluatie gaf de mogeiykheid tot multi-
disciplinaire longitudinale begeleiding
on the scène.' 'En u weet, wat evalueren
betekent: dat is jezelf kletsbaar opstel-
len!'

Spreker eindigde daarna zün met grote
aandacht gevolgde betoog aldus: 'Laat
daarbü de school (deze school) een ins-
trument zün en de leerkrachten en ai
degenen, die zich bü het onderwijs be-
trokken weten intermediair. Pas op, dit
is een vreemd woord en wellicht nog
verkeerd gebruikt ook. In dit geval is

'bemiddelaar' uitstekend Nederlands.'
Tot zover de wethouder van onderwüs,
I. M. Aukema, die met dit uitvoerig be-
toog wel een zeer goede beurt maakte.

Opening
Mevrouw Ilugcnholtz, lid van de ge-
meenteraad en van de ondcnvUskom-
missic, verrichtte hierna de officiële in-
gebruikstelling van het gebouw.
zy liet hieraan een sympathieke toe-
spraak voorafgaan, .sprak speciaal de be-
voorrechte jeugd in deze wyk toe en
eindigde: 'Kinderen, let op Je school!'
Door het wegtrekken van de vlag in de
Zandvoortse kleuren onthulde zU daarna
een fraai gecalllgrafeerde oorkonde, ver-
meldende de namen van allen, die bU
bouw en exploitatie betrokken waren.
De Inspekteur van het Lager Onderwüs
in Haarlem, de heer Verbaan, richtte
zich met een enthousiaste speech tot
de aanwezigen, mede namens zijn kol-

Onder het toeziend, oog van wethouder
I. M. Aukema onthult mevrouw Iliigeti-

holtz de herdenkings-oorkonde, daarmee
de of/iciële in gebruikstelling van de
school tot een feit viakend.

lega bü het kleuteronderwijs. Spreker
wees erop, dal deze school al vooruit

loopt op een wet, die nog niet gereali-

seerd is. Op büzonder aantrekkelijke

wüzc sprak de heer Verbaan daarop ge-

meentebestuur, leerkrachten, leerlingen

en ouders toe.

De heer Bcerenburg sprak namens de
bouwers, de NV Holland Housing Corpo-
ration uil Amstelveen. Hü toonde zich

büzonder verheugd over de grote mede-
werking, bü de bouw ondervonden, waar-
door de bouw zelfs veertien dagen vóór
de opleveringstermijn kon worden vol-

tooid.

Een gebaar, dat nog nooit eerder werd
meegemaakt, was hel ogenblik, toen de
wethouder van publieke werken, de heer
.?. Attema, de wethouder van ondcnvijs,

de heer I. M. Aukema, op het matje
riep. in een geestige speech verklaarde
spreker: 'Bouwen is leven, maar het
bouwicvcn gaal niet altijd over rozen.

Maar hier was dit wel het geval, en toch
werd er geen rcvoluticbouw gepleegd,
maar dcgclUk werk afgeleverd.'

Spreker schetste de vele overeenkoms-
ten, die de beide weihouders samenbin-
den. Onder meer zün zü allebei Friezen,
hun namen beginnen en eindigen met
een A, zo zün allebei wethouder, maar
In één ding verschillen zU, namelUk wet-
houder Aukema is rood en wethouder
Attema is oranje. Spreker vergeleek dit

met een stoplicht. Naast hel rood en
oranje is daar ook nog het groen, en dat
betekent 'doorgaan!'
In dit licht wilde spreker het samen-
gaan van beide weihouders zien. Tol al-

ler grote vciTa.sslng schonk spreker daar-
op wethouder Aukema een speciaal door
hem ontworpen herinneringsmedalje, als'

dank, voor het vele werk in de totstand-
koming van deze school verriclit.

Tevoren had de heer Attema aan de
heer Heddes. onderuitvoerder van Hol-
land Housing Corporation, wegens af-
wezigheid van uitvoerder Mol, een her-

iiineringslepeltje met het wapen van
Zandvoort overhandigd.

De clou van de midaag werd het gran-

dioze betoog van liet hoofd van de Bea-
tri.xschool. de heer A. L. Moll. Met een
ongelofelUke welsprekendheid zette hü
uiteen, dat een sclioolgcbouw nog geen
school is. Ook dit prachtige nieuwe
schoolgebouw niet. De school maken,
dat moet het gczamenlükc personeel

doen, in nauw kontakt met de leerlin-

gen. Spreker schonk namens de geza-
menlüke Zandvoortse scholen eenaantal
bloembakken voor de groenstroken, die

de scliool zullen komen opsieren.

Hü knoopte daaraan vast een koslelükc

opsomming van hetgeen in deze bloem-
bakken zou kunnen worden geplant. Hü
noemde o.a. vcrgeetmUnielJos, kruid je

roer me niet, planten die weinig of veel

zonlicht moeten hebben, planten, die

altüd in de schaduw moeten staan en
symboliseerde een en ander ten opzich-

te van de leerlingen. Zün uitzonderlük
knap betoog, waarmede hü de nieuwe
school van harte geluk wenste, kwam bü
de aanwezigen met groot enthousiasme
over.

Burgemeester A. Nawün dankte de lieer

Moll voor zün grandioos beloog en ver-

klaarde, dat hü slechts één woord in

diens speech gemist had, dat was het
woord 'Bezielingen!'

Vervolgens richtte spreker het woord
nog tot de heer J. J. Koops, die wel aan-
wezig was, doch door ziekte verhinderd
was, het woord te voeren. Hü sprak
daarbü do hoop uit. dat het hem gege-
ven zou zün, binnenkort zün taak volle-

dig te kunnen hervatten.
De aanwezigen kregen hierna gelegen-
heid het nieuwe schoolcomplex te be-
zichtigen, dat beslaat uit 3 werklokalen
voor het kleutcrondenii/s plus een spcef-
lokaal en een spccl-iccriokaal, 2 klaslo-

kalen voor de onderbouw en 5 klasloka-
len voor de bovenbouw, een mediatheek

wethouder van onderwijs I. M.
kema tijdens -Jjn gloedvol en interessant

betoog. Op üc voorgrond van links naar
rechts: de inspekteur van het Lager On-
derimjs te Haarlem tgcdccllclijk zichl-
baitrl, de i7ispckirice van het Kleuter-
onderwijs te Haarlem en mevrouw en
burgemeester Nawijn.

aiinc.Y dokiinieiitaticniimlc, Icn behoeve
van de bovenbouw en coii gemcenschaps-
riiimlc, tevens bruikbaar voor handen-
arbeid.

Daarnaast werden bergingen en sanitai-

re riiiiiiten doelmatig gespreid over het
gehele gebouw, alsmede een kantoor
voor hel schoolhoold en een lecrkrach-
tenkamcr. Een en ander wekte do groot-
ste bewondering.
Zaterdag werd een 'open huis' gehouden
voor ouders en belang.stellendcn, waar-
van een zeer druk gebruik werd ge-
maakt. Zandvoort mag er zich met het
volste rcchl op beroemen, de fraaiste
.school thans in 'Nieuw Noord' Ie bezit-
ten.

WATERSTANDEN:
De hoogwaterstandenZANDVOORT

zijn als volgt:

vrijdag 12 sepl. - 7.52-20.21 uur
zaterdag 13 sept. - 8.55-21.29 uur
zondag 14 sept. - 10.16-23.01 uur
maandag 15 sept. - 11.51— .— uur
dinsdag 16 sept. - 0.27-13.04 uur
woensdag 17 sept. - 1 29-13.57 uur
donderdag 18 sept. - 2.12-14.34 uur

vrijdag 19 sept. - 2.48-15.06 uur
springlij - 22 september
doadlij - U september

Voor het berekenen van de iaagwater-
standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.
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Ŵatvoor hypotheek?

Voorhoeveel?

Overwel

objekt?

Hoevee

rente?

Voor een verantwoord advies bent u
hier van harte welkom!

\ Rabobank Q
de bankvoor iedereen

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, telefoon 023-287650
Zandvoortselaan 179
WUhelminapleln 21
J .V. Goyenstraat 20
Amstellaan 9

OPENINGSUREN KANTOREN:
maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-16.30 uur, openingsuren Amstel-
laan 9: woensdag en vrijdag van 14.00-16.30 uur. Alle kantoren zijn ook
op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur.

ZANDVOORT:
Grote Krocht 34-36 •

Telefoon 02507-6941

'ii!/nilL

^SfVM
l.i..-»^''

^.-MfAK-fA:/!-.

gem.'s-Graveland,

biedt verrassende mogelijkheden

voor ondernemende winl(eiiers
Winkelcentrum De Meenthof (aan de rand van het Gooi) iieeft in

een beperktaantalbranches nog plaatsen vrij voor huurders en kopers.*

Bouwonderneming A.A,Dijkhuis is bijna klaar met de 2e fase van dit Winkelcentrum. Makkelijk bereikbaar
en met royale parkeerruimte ligt De Meenthof midden In een zich sterk uitbreidende nleuw/bouwwljk. Dit houdt in dat
de gem. 's Graveland de komendejaren zal uitgroeien van 8.700 inwoners toteen plaats
met 1 2.000 potentiële klanten.
Kommercieel zit u voor morgen dus goed, terwijl u nu reeds kunt kennismaken met de dagelijkse praktijk
van uw collega's.

Zoals een:»warme bakker«super-marktBdrogisterii nmeubel- en tapijtzaak «radio- en tv-zaak
slijterij»tweewielerzaak»apoteek»snackbar«dry-cleaningstiop«chineesrestaurant»kapsalon
Verder bijkantoren van de ABN en Amrobank.

'Uwplaatsisnogvrij!
Voor een uitgewogen bezetting van de nog vrije panden hebben wij ons oog laten vallen op een:

::JUWELIER : : boek + tijdschriftenhandelaar fotozaakd opticien
U KONFEKTIEZAAK (dames of heren) BABYSPECIAAL2[AAK
[ : SPEELGOEDZAAK '

. ZAAK IN SCHOENEN/LEERWAREN ZAAK IN HUISH. ARTIKELEN
L:zaak in VERWARMINGSAPPARATUUR/SANITAIR

Atleinformatiflendokumentatievorkrijgbaarbij:

IJSIk Makelaars-taxateurs o.g.

!LJI inrritriAionohw '^'"^'^^'^^"S''^"'^'®''''^'"-
-^Sljvrilliuvjviivjtjv tel. 020-71 86 66'

I' BIMIlAiÉ^Maketaarskantoor Larenseweg 204 Hilversum Tel.02150-54344 1

mnaineubden
Naar Zwanenburg? Gezellig met elkaar? Ja, waarom niet

.

Ze doen het allemaal ....

••

Natuurvorsers, dagiesmensen, bermtoeristen, stedelingen,

dorpelingen, cultuurdragers, schepelingen.

Want ongeacht wie we zijn, wonen doen we allemaal. Maar bij Miva

IS wonen een evenernent bij uitstek. Met een verfijnde kollektie

klassiek én modern en een grandioos leerassortiment.

Met beroemde woonprogramma's zoals:

Leoiux, Artifort, Pastoe en de betere Manou kollektie.

miva interieur
ilciincnl.ian 53 (hoofdstraat) — zwanenburg

telefoon 0290Ï-4590/5909.

GLANDORF'S

MEUBELEN

II weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

t/e De Vries

uitgebreid is onze collectie:

Jachtartikelen
Loden jassen, kort en lang
Kniebroeken en kousen
Scliotse wollen truien

Tweed petten

HAARLEMS JACHTHUIS
Lange Veerstraat 26, Haarlem. Tel. 023-321423.

w MARKT-STUNTERS
400 breed, zuiver scheerwol, gratis gelegd nu

zwaar nylon tapijt, 400 breed op leg klare rug, gratis gelegd nu

BERBER TAPIJTTEGEL
lOOVo wol, 50/50 bij ons

109.-

69.-

8.95

I 200 breed, 20 dessins in voorraad 27.90

ROYALE LEEFKUIL
bruine teddy stof, gratis bezorgd

FLOWER WILTON
bloem tapijt, 400 breed zuiver scheerwol, per meter, gratis gelegd .

TIENER KAMER
gratis bezorgd

GROTE DOE-HET-ZELF-KORTING

„woonmarkt"

KEUKEN- EN BADKAMERTAPIJT
183 breed, stunt



Was het

wel een

occasion
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auto-test Toyota Corolla 30

De typenaam Corolla bU het op goed aanvoelende tiekrachtlging

één na kleinste Toyota-product zorgt er voor dat de auto onder

heeft al sinds jaren een zeer goede alle omstandigheden op z'n rem-

klank. Van dit model heeft impor- men kan rekenen. Je voelt aan wat
teur-IiOuwman en Parqul de groot- het rempedaal tot stand brengt.

ste aantallen verkocht en het is Deze bekrachtiging Is standaard op

dan ook een veel gezien model. De
rljkwalitelten waren niet opmerke-

H)k, maar pasten zeer wel in het

stramien van de doorsnee auto en

dan zeker in het rUtie van Japanse

merken. Ondanks de conventionele

technische, opbouw tenderen de Ja-

_panse automobielen in deze klasse

"naar het 'sportieve. En dat is wat
een categorie ' automobiUsen zich

de CoroUa's. De handrem werkt via

een handle tussen belde voorstoe-

len.

Motoren, identiek
In de nieuwe Corolla zit dezelfde

motor als in de oudere versie. Een
door en door beproefde krachtbron.

Opvallend is dat de Japanners mo-

^ - toren bouwen, die in wezen vrij

doorgaans wensen. Toyota nu heeft conservatief ziJn. Men ziet wel bo-
I nog niet io lang geleden de .Corolla venliggende nokkenassen en vaak
een nieuw jasje gegeven, waardoor jg ^g bouwtrant dan identiek aan
de auto weer moderner oogt en te- Europese merken. Wat wel opmer-

, vens wat forser is geworden, het- ^^^^^ jj^ ^^t de Japanse auto's In

,
geen ook de interieur-ruimte ten j,et algemeen zuinig omsprhigen
goede kwam. met brandstof en dat ze veelal zo

' „ .. . rustig lopen. We hebben het meer-
WegUgging jg|.g keren meegemaakt. Rij een

' De. wielophanging is zoals we bU trsject snel en els veel van de mo-

j vele .Japanners zien conventioneel, tor. Op bet moment dat men de

I Voor Mc. Pherson veerpoten en

achter bladveren aan een .starre as.

Een torsiestabiUsator voor voor-

komt teveel overhellen in snel ge-

nomen bochten. De demping ge-

schiedt door 4 telescopische dem-

auto stil zet en de motor nog even

laat draalen, dan is deze bijna" niet

hoorbaar en trillingvrij. De Corolla

motor meet nog geen 1200 cc en

levert volgens fabrleksopgaaf 73 pk.

Optrekken tot 80 km snelheid ge-

pers, die bU de voorwielophanging schiedt in ruim 10 sec. en tot de

één geheel' vormen met het Mc. loo km grens komen daar nog eens

.Pherson systeem. De Corolla 30 is byna 7 sec by. Het benzineverbruik

licht onderstuurd, ligt meer tegen j, aan de gunstige kant. Ook een

neutraal aan en laat zich gemakke- aspect dat b^ de gemiddelde Ja-

lyk-en plezierig besturen. De oude panner zo is, -De Corolla verbruikte

Corolla was wat onderstuurder. De bU een constante snelheid van 100

besturing is licht, redeHJk direct en km ruim 7 liter. Gaat men sneller

vrt) precies. De reclitultstablliteit Is ryden dan stijgt de benzine-

gezien de eenvoudige wielophanging consumptie, bU 120 km is het altijd

goed. Züwindgevoeligheid komt op nog ruim 1 op 11.

hoge snelheid wel voor,' maar is „, . . t. , i

niet met „te" aan te merken. Plezierig Schakelen

„ , , .. j „ De vier versnellingen vooruit la-

Bekracntigae remmen ^^ ^^-h d.m.v. het vru korte

Het veel toegepaste systeem van pookje gemakkelijk inschakelen,

schüfremmen voor en trommels Vanwege de goede synchronisering

achter is ook op de Corolla aange- gaat het terugschakelen ook vlot

bracht. Een gdèd 'frerkeftde d.w.ïf' eM^lezlerig. Ook de overbrengings-

WMBMW''t'^^-''i--kZK

verhoudingen zijn goed aangepast

aan het motorkarakter. De licht

bedienbare koppeling past ook in

het straatje van de plussen, die

deze auto aantrekkelijk maken.

Fraaiere koets
De Corolla 30 is forser en fraaier

dan de „oude" Corolla. Dat men de

bestaande . techniek aangehouden
heeft, heeft 2 voordelen. Alleen

voor de facelifting van het koets-

werk heeft men kosten behoeven te

maken. 'Het onderhoudse voldeed

goed in deze prijsklasse en waar-

voor zal men dan met IngrUpende

wijzigingen komen, die vele tiental-

len miljoenen vergen.

De nieuwe carrosserie is aanmer-

kelijk fraaier en ruimer. Uitgespro-

ken lelük vinden we de wielsierrin-

gen. Meer en meer gaat men er toe

over fraaie velgen te nemen en een

klein slerdopje op de wielnaaf te

plaatsen. Toyota doet het zelt ook

bij de Corona 1800 en waarom dan
met bli de Corolla, waar het zeker

zo fraai en sportief staat. Maar ja,

smaken verschillen en de importeur

koos voor de in onze ogen overdre-

ven aandoende wieldop. Voorfront

en achterkant zUn fraai gestyleerd

en dat kan men ook van de zij-

flanken zeggen waar maar weinig

chroom gebruikt is. Het ruitopper-

vlak is ruim bemeten, waardoor het

uitzicht rondom goed is. De beide

ruitenwissers maken een groot deel

van de voorruit schoon.

Verzorgd interieur

VVanneer de bestuurder instapt

komen er twee zaken direct aan de

orde. In de eerste plaats de zltposl-

tie achter het stuur en ten tweede

de plaatsing en de bediening van
alle knoppen en handles. De belde

voorstoelen zitten goed, alhoewel

het zijdelingse houvast niet opti-

maal Is. De' geïntegreerde .hoofd-

steun doet de 'stoel fors. ogen. Ver-

der Is het een veiligheldsverho-

gende accessoire. De zltpositie ach-
ter het stuur en ook t.o.v. de be-

s diening van alle andere functies

; verrichtende zaken is ' uitstekend.

, Achterin heeft men een redelijke

beenruimte.

Het dashboard geeft voldoende
Informatie via instrumenten en
controlelampjes. De middengolf-

radio, van fabrlekswege ingebouwd,

heeft een v^ftal voorkeuzetoetsen.

Nieuwe BMW-lijn

Vroeffer werden automobielen in

de autobladen aangeboden. Tegen-

woordig staan de meeste aanbie-

dingen in de landelijke en regio-

nale dagbladen. Dat is gewoon een

verschuiving naar andere media.

Vooral de vrijdag en de zaterdag

lenen zich bij uitstek om automo-

bielen bij duizenden in de krant te

koop aan te bieden. Te koop ge-

vraagd komt men sporadisch

tegen, te koop aangeboden des te

meer. De ene advertentie is nog
fraaier gesteld dan de ander. Als

men ze leest dan is het alles goud

wat er blinkt. Veel particulieren

bieden hun wagentje aan. Veel au-

tomobielbedrijven eveneens. Klin-.

kende namen treft men in de ad-

vertenties aan, bedrijven die een
naam hoog te houden hebben.

Zonder dat men de naam leest,

ziet men het ook aan de stelling

van de tekst of- het betrouwbaar

klinkt. Velen die bij de bonafide

bedrijven kopen zullen met het pas

verworven bezit echt plezier bele-

ven. Mankeert er iets aan, dan
wordt het gerepareerd. Daar staan

de Bovag-garantie en garantiebepa-

lingen van een aantal importeurs

borg voor.

Anders kan het worden wanneer
men te hooi en te gras iets koopt.

Recentelijk werden we geconfron-

teerd met het feit, dat een jonge-

man van z'n spaarcenten een auto

wilde kopen. Hij neusde op een za-

terdag alle advertenties af, die die

morgen over mper' dan 2 pagina's

in een groot ochtendbrad afgedrukt

stonden. Bij één adres ontdekte hij

tientallen aanbiedingen. Onder de

tekstregel „voor de Berend Bou-

dewijn prijs van ƒ •., stond een

aanbieding die hem in hoge mate
interesseerde. Na een telefoontje

gepleegd te hebben, ging hij bij de
betreffende handelaar poolshoogte

nemen en volgens afspraak zou de

bewuste auto er dan zijn. Na drie-

kwartier wachten, kwam de auto

binnenrijden en maakte de geïnte-

resseerde met iemand van het be-

drijf een proefrit. De radio werd
erg hard aangezet om eventuele

andere geluiden te overstemmen.

Op zijn vraag of hij zelf even

mocht rijden werd ontwijkend ge-

antwoord. Er werd echt langs he-

ren wegen gescheurd om de „gega-

digde" er van te overtuigen dat

het een uniek autootje was met
nog zeer goede capaciteiten. Zal ik

je eens even laten zien wat die

kan, werd er gezegd.

Na terugkomst wist de jongeman
in feite nog maar weinig van deze

auto. Zelf rijden is erg belangrijk

om een aantal facetten te kunnen
overzien. Vooral remmen, besturing

en koppeling zijn zulke essentiële

punten dat je die graag zelf wilt

kunnen beoordelen. Niet het over-

stemmen van de radio. Dat past

nergens bij aan. Is zelfs een anti-

reclame voor het product en het-
bedryf dat dat product wil verko-

pen. De verkoper was hoogst ver-

baasd en duldelUk. geïrriteerd, dat
de auto maar niet zonder meer ge-

kocht werd. Ook al een aanwijzing
dat het niet lekker 'iat. Toen wij

dit geval hoorden, belden wij met

.

het. betreffende bedrijf en vroegen
speciaal naar diezelfde, auto. In de
krant stond namelijk nog dat het
een auto was gelijk aan de model-
len, Van het bouwjaar 1974. Geen
exact bouwjaar dus in de krant.

Ook al zo tendentieus. Op onze

vraag .betrelTendc het juiste bouw-
jaar 'werd ontwijkend geantwoord.

De chef was namelijk afwezig en
die had het kenteken in de zak.

Op de vraag of de auto ANWB ge-

keurd mocht worden had men als

antwoord: De auto is goed maar
als u dat persé wilt is daar geen
bezwaar tegen. In wezen het enige

lichtpuntje in een met risico's om-
geven zaak.

Zo'n voorval zegt weer genoeg.

Wanneer men een gebruikte auto

wil kopen, vlieg niet af op allerlei

aanlokkelijke aanbiedingen, maar
ga met verstand te werk. Kijk wat
er aangeboden wordt, vergelijk

prijzen en eis bij de koop een wa-
terdichte 'garantie in de vorm van
b.v. een ANWB keuring, eventueel

in combinatie met de garantie die

een aantal importeurs voor hun
dealers als richtlijnen opgesteld

hebben om kopers van gebruikte

automobielen' de grootst mogelijke

zekerheid te bieden. Want vaak is

gebruikt verbruikt en dan is ie-

dere betaalde gulden er een teveel.

Mazda 616 LN
De 616-modellen van de Japanse

MAZDA-auto's hebben enkele in-

grijpende wijzigingen ondergaan, die

het uiterlijk van deze auto's aan-

zienlijk verfraaien.

De nieuwe uitvoering, heeft de

benaming 616 LN gekregen, waar-

van de codering „LN" is afgeleid

van „Long Nose"-modeI.

De belangrijkste modificaties zijn;

'de lengte van de neuspartU is toe-

genomen met 110 mm.
een sterk gewijzigd front door' een

geheel nieuw ontworpen grille.

de achterzijde kreeg een modernere

vormgeving.
De lijn van de MAZDA 616 LN is

hierdoor strakker en nog eleganter

geworden, terwijl het interieur ter

verhoging van het komfort al eer-

der werd aangepast.

De 616-modellen staan thans

meer in de belangstelling dan ooit

tevoren gezien het Xclt, dat gedu-

rende het eerste halljaar van 1975

ca 30% meer auto's van dit type

werden afgeleverd dan in de over-

eenkomstige periode van 1974.

duurtest Mitsubishi 1600

In deze aflevering van het verslag

over de duurtest met de Mitsubishi

zUn we de 13000 km al ruim gepas-

seerd. De 10.000 km. servicebeurt

vond plaats bu km. stand 11.223.

Olie werd direct na terugkomst uit

Zwitserland ververst b(j 10.800 km.
Aangezien het vacantieperlode was
in. de garagebedrijven verschoven we
de grote servicebeurt een aantal da-

gen. Het oUeverversen vergde een
bedrag groot f41.95. Dit specificeren

we als volgt; 1 oilefilter f 12,10 drie

een een halve hter olie f 16.80, werk-
plaatstarief f9,- 16% BTW over on-

derdelen en werkzaamheden en 4%

Opel Ascona en

Manta 1976 *

Nieuw: Simca 1307/1308

Eindoordeel
In alles is de Corolla 30 fijner .en

beter dan z'n voorganger, die nog
in productie blijft en die ook hier

nog leverbaar Is. Zoals we al schre-

ven is de wegllgglng verbeterd, is

de ruimte toegenomen, is het inte-

rieur luxueuzer, Is de uitrusting

completer en is de prlJs scherp ge-

bleven. Onder de druk van kosten-

stijgingen is de Corolla 30 ook wat
duurder geworden. De luxe versie

werd geleverd voor net onder de 10

Sinds enkele weken is de nieuwe radio, klokje, handle's voor verwar- mille. Een verhoging van 4- werd

BMW-liJn, bestaande uit de 316, de mlng en ventilatie zijn schuin ge- doorgevoerd en dat resulteerde er

318, de 320 en de 320-1 in ons land plaatst in de richting van de be- in dat de Corolla geprijsd kwam te

verkrijgbaar. Of het nieuwe model stuurder. Het woord cockpit, dat staan voor ƒ 10.399,-. Wanneer men
ook 4 la minute geleverd kan wor- men zo graag voor een dashboard bekijkt wat voor deze prijs geboden

den, kunnen we niet met zekerheid met een groot aantal instrumenten wordt aan compleetheid, dan kan

zeggen. By BMW is de vraag op dit bezigt, is hier wel heel goed op z'n men dat niet hoog vinden, eerder

moment groter dan het aanbod. Le- plaats. kwalificeren als een heel redelijke

vertyden zullen dus voor kunnen Het rijden is een belevenis. ledere prys.

komen. De importeur, Alimpo in Den BMW of het nu een 4- of een ____^^____^__^_^_^
Haag, deelde op de introductie van 6-clUnder is, of de auto in de duurste

de nieuwe serie dan ook mede. dat prys-regionen valt of nog ruim onder

de vraag naar de 1502 bizonder groot de 20 mille biyft, de 316 staat nu

Is. Kon men zo over 1000 eenheden geprijsd voor f 15.747 incl. BTW, het

meer beschikken, dan waren die in zijn allemaal zeer fijne automobielen

een ommezien afgeleverd. Een dulde- om te rydcn. Besturing, wegllgglng, ^^ g|^^^ ^3^^ ^^ .j^^^ ^^^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ voorwielaandryvlng,
lyke zaak dat het merk met al zijn remmen voldoen aan de hoogste ei- ^g^ ig^g uitgehouden. Nog zyn ze onalhankeliJke wielophanging op
sportieve modellen bizonder in de sen die de automobilist zich maar ;„ produktle. maar de opvolger is alle vier wielen en een vijfde deur
smaak valt. kan stellen. Ook de zltpositie in de ^^ ^I. De 1307 en de 1308 vertonen Motorisch maakt men gebruik van'
De nieuwe 316 H|n vervangt de uitstekend gevormde stoelen is zeker ^ technisch opzicht veel geiykenls de UGO motoren voor de 1307 GLS

2.deurs 1602 en 2002. Het nieuwe voor wat de bestuurder betreft zeer „^t de 1100 lyn, die in 1967 gein- en S en wel die met een cll in-
model, komt negen jaar nadat de goed- Ook achterin zit men comfor- t^oduceerd werd en die Slmca's houd van 1294 cc. Deze versie treft
1602 In 1966 z'n debuut maakte. Het tabel. Het in- en u tstappen om do

^^^^^^ ,0,^^,^ geworden is. De men aan in de 1100 Special en 1100
is niet alleen een verjongde versie achterbank te bereiken is lang niet

„j^^^^^ moael\<-n z«n groter en TL De Simca 1308 heeft een 1442
van een bestaand model, maar dui- zo gemakkelijk als b« een vierdeurs luxueuzer dan de 1100 en vallen cc motor, dlo ontwikkeld is uit de
deiyk een vervolmaking van een suc- auto. - * - '

cesvolle lyn. De ontwikkeling om-
vatte drie hoofdlijnen; de carrosserie, Verfijnde details
de wielophanging en de motor. _ . ,„ . . , , ,.De vier-clUnder motoren hebben
Het model heeft behooriyk wat „og meer aan vermogen en smeulg-

weg van de 1602 lyn maar ook j,eid gewonnen. Doordat men in de
vormgevingsaspecten van de 520. pe motoren-onlwlkkellngsafdeling con-
auto is wat langer, een fractie breder ^tant bezig is om de motoren op de-
en enkele centimeters lager dan het janj tg verfijnen, heeft men hot ver-
oude model. BMW biyft by 2 portie- „ogen nog wat omhoog kunnen
ren. Wie beslist vier portieren wenst schroeven. Dat daarby alle aspecten
en een BMW, zal de 518 of de 520 ^^^ een schone motor en het tegen-
dienen te kopen. gg^^ ^^^ luchtverontreiniging verder

gerealiseerd konden worden, is van-
zelfsprekend. Met uitzondering van
de inspultversle kunnen de drie an-

Ecn opvallend interieur-detail is de dere varianten lopen op gewone be- p
vormgeving van het dashboard. De nzine. De door ons kort geleden be-

'

belangrijkste instrumenten zyn ge- reden 316 accelereerde in bUna 14

groepeerd lp een console die zeer sec. naar 100 km. snelheid. De 320 js^s

goed in het gezichtsveld van de be- daarentegen doet er 2.5 sec. korter \ ,. j>-",

sluuider ligt. Een aantal andere over. De max. snelheid ligt resp. bij p.!.''--

functies verrichtende attributen, als 160 en 170 km per uur. - " -^
>.

mede daardoor in een duurdere 1294 cc. krachtbron, maar een lan-
prysklasse. Ook hier de motor .gere slag heeft. Standaard hebben

Fraai dashboard

In vi)f jaar tyds verkocht Opel
maar ilefist 700.000 Ascona's en
500.000 Manta's. Een beter bewijs

voor de populariteit van een auto-

type kunnen we ons niet voorstel-

len. Maar bU Opel weet men maar
al te goed dat aan alle successen

een eind zal komen, wanneer men
op zyn lauweren gaat rusten. En
dus is er nu - vyt jaai' na de eerste

Manta en Ascona - een nieuwe ge-

neratie van beide modellen.

Dat Opel de nieuwe serie op de-

zelfde leest zou schoeien stond voor

ons al vooraf vast. De Duitse GM
dochter staat er Immers om bekend
dat zy nooit opzienbarende tech-

nieken lanceert, maar wel degeiyk-

held en kwaUteit in haar vaandel
voert.

Voorin de wagens staat daarom
weer de bekende 1600 of 1900 cc

Opel vierpltter met hoogllggende

nokkenas. Alleen leveren die ma-
chines voortaan iets minder vermo-
gen dan voorheen om gebruik van
normale (is loodarme) benzine mo-
geiyk te maken. De 1600 komt nu
uit op 60 of 75 pk en dat was 68

en 80 pk. Alleen de 1900 (voor de
snelle en sportievere SR versies)

komt op hetzelfde vermogen uit als

voorheen 190 pk> eit heeft nog wel

super benzine nodig. Op bcsteUlng

zal evenals voorheen weer de 60 pk
1200 cc Kadett motor leverbaar

z(jn. Via de vierversnellingsbak en
een starre achteras dryft de motor
de achterwielen aan. Daarmee
houdt echter het bekende conven-

tionele concept op. want in vrywel

alle andere opzichten zyn de Manta
en Ascona (technisch belde geiyk)

wel helemaal nieuw.

de motoren transistor-ontsteking,

die een rustiger motorloop dienen

te geven.

De wielophanging vertoont veel

overeenkomst met die van de 1100.

Voor met torsiestaven, achter met
schroefveren. De motor met aange-

bouwde versnellingsbak en differen-

tieel zyn evenals de voorwielophan-

ging aan een subframe bevestigd,

waarmede men wil bewerkstelligen

dat motorgelulden e.d. niet tot het

Interieur meer doordringen.

Het ulteriyk doet strak en mo-
dern aan. Drie zyruiten en de grote

achterklep vinden by meer merken
toepassing, o.a. Renault 30 en VW
Passat. Voor en achter kunstof-

bumpers. Het interieur ziet er in

eerste oogopslag verzorgd uit. Bin-

nenkort brengen we de eerste rU-

indrukken.

Met name de met maar liefst 8,8

cm verlengde wielbasis en 3 cm
grotere spoorbreedte geven de wa-

gens naast een betere wegllgglng

vooral ook een grote comfort. De
langere veerwegen hebben wat dat

betreft eveneens hun positieve in-

vloed op het comfort gehad. We
hebben het inmiddels aan den lyve

ondervonden dat de nieuwe wagens

er qua rij-elgenschappen op zyn

vooruit gegaan, want Opel Het ons

kort geleden op haar magnlfleke

testbaan van Dudenhofen by
Frankfurt al even proefrUden. En
de zware omstandigheden daar

(met bewust slecht gemaakte weg-

dekken) bewezen daadwerkelijk de

verschillen tussen de nieuwe en

oude Ascona's en Manta's.

Nieuwe generatie

met meer ruimte

en comfort
Zo conservatief als Opel haar

technieken naar voren brengt, zo

modern en vooruitstrevend zUn de

uiteriyke carrosserieiynen. De
strakgeiynde Ascona is 17 cm lan-

ger geworden zodat de kofferruimte

nog groter Is. Maar belangrijker is

nog de enorme ruimtewinst binnen

want naast een merkbaar grotere

beenruimte. voor de achterpassa-

giers door de langere wielbasis Is

ook de schouderbreedte met 5 cm
toegenomen, terwyi de totale

breedte van de auto met slechts 3

cm toenam. Evenals zUn voorgan-

ger is de Ascona weer een eenvou-

dig gemodelleerde auto. ofschoon

het grotere glasoppervlak en de

langere carrosserie wel een elegan-

tere indruk wekt. De Ascona

„nieuwe generatie" heeft overigens

veel weg van de Opel Record iir

Een lust voor het oog is de

nieuwe Manta, die door dezelfde

stylist als van de Chevrolet Monza
werd ontworpen. De foto vertelt

wat dat betreft alles. Interessant

detail; de Manta heeft een inge-

bouwde rolbeugel die fraai In het

Interieur is verwerkt en die tevens

de afzuigopeningen voor de lucht-

verversing omvat. Ook de Manta
profiteerde van de langere wielbasis

want het is nu een nagenoeg vol-

waardige vlerzittcr, met zeer spor-

tieve lijnen.

Natuuriyk zullen de nieuwe

Ascona en Manta met hun vele

nieuwe details duurder gaan kosten

dan de huidige modellen - naar

schatting zo'n 8 procent - maar
een exacte prys van de over enkele

weken al leverbare modellen is nog

niet bekend.

over de olie. Het totaal komt dan op
f41,95. Wanneer dit gelijk met de

10.000 beurt gebeurt, is het in de
servicebeurt begrepen. Op de gehele

10.000 km. inspectie komen we in

een volgende afieverlng terug, niet

alleen t.a.v. de uitgevoerde werk-

zaamheden, maar speciaal ook het

kostenaspect. Deze door de fabrieken

en importeurs aanbevolen beurten

verschillen by de diverse bedryven
nogal qua prijs, speciaal t.a.v. het

bedrag arbeidsloon. Aangezien de

technische handelingen en het ver-

vangen van diverse kleine onderdelen

qua merk niet zoveel uiteenlopen en
de tijdsduur ook met al te grote ver-

schillen maakt, moet het verschil in

prys voornamelijk in de uurtarieven

gezocht worden.

Onze test-Mltsubishi had in JuU
een grote reis achter de rug naar

Frankryk en Zwltseriand. Vol bezet

met vier personen en een vry grote

hoeveelheid bagage, die gemakkeiyk
In de royale kofferruimte weggebor-

gen kon worden, noteerden we een

benzme-verbruik dat neerkwam in de

buurt van ruim 1 ht«r op 12 km. In

het bergterreln en op korte afstan-

den wat meer, maar op een Auto-

bahntraject van enkele honderden ki-

lometers, gereden met een snelheid

van om en naby ^e 100 km; zelfs 1

op 14. Dat is opmerkelijk zuinig. Wel

dienen we te vermelden, dat de Mit-

subishi ryner op super loopt, alhoe-

wel de fabriek normale benzine voor-

schrijft. Trekken in de bergen ging

goed, afdalen op de motor eveneens.

Enkele details van de auto; Ook
hier bleek weer dat skai by hoge
temperaturen erg onplezierig is. Een
plaid bracht wel uitkomst, maar men
merkte duldeiyk dat er geen afvoer

van warmte, is. By 13.000 km. hebben
we de banden eens even onder de

loup genomen. Nieuw hebben deze

een profiel van 8 mm. dikte. De
voorbanden vertoonden Imm. siytage

en de achterbanden 2 mm. Als het

zo doorgaat zullen de achterbanden

by 40.000 km. nog een profiel hebben

van 2 mm. hetgeen aangeeft dat de

radiaalbanden een behooriyke leven-

sduur hebben. Wisselen wordt tegen-

woordig byna niet meer gedaan, dus

de achterbanden zullen eerder ver-

nieuwd moeten worden dan de voor-

banden. Ook op lange ritten was de

zltpositie goed. Weinig of geen ver-

moeldheidsverschUnselen. rot 120

km. snelheid kan men zonder hinder

een gesprek voeren. Daarboven

neemt het lawaai wel wat toe en

overstemt zelfs het radlogeluid. De
wegligging en de besturing accentue-

ren zich als sportlef. De gehele auto

tendeert trouwens in die richting.

Recenteiyk importeerde Pon's

Automobielhandel BV de 800.000ste

Volkswagen. Het was een rode-

Golf, die uiteraard met enig feeste-

lUk vertoon van de autotrein ge-

haald werd. De eerste VW werd in

1947 geïmporteerd, de 10.000ste In

1951, in 1959 de 100.000ste en in'

1972 de 700.000ste.

Allegro Estate

In Engeland is de Alegro Estate

Icombi) al geïntroduceerd, om-
streeks februari 1976 zal deze ook
in Nederland leverbaar zUn. Er zal

slechts één type worden gevoerd,

nameiyk de 1300 Super de Luxe
Estate in driedeurs uitvoering. De
prys zal in een later stadium wor-
den vastgesteld.

Deze 1300 Estate heeft, evenals

de saloons - voor\viclaandryvlng en

de motor dwars voorin. De 1275 cc

motor levert 54 DIN pk by 5250

omw/min.
Overigens heelt de Estate de-

zelfde complete uitrusting als de
saloons, zoals hydrages verging,

rembekrachllglng, radiaalbanden, le

verwarmen achterruit, tweesnelhe-

den rultewisser, tweesnelheden aan-

jager voor warme/koude lucht,

thermostatlsch geregelde elektriche

ventllaleur.

Een byzonder detail by de Estate

is de ruitesproeier/ruitewlsser op de

achterruit. Daarmee Is de Allegro

Estate de enige combinatiewagen

in deze klasse welke deze voorale-

nlng standaard bezit

Door het wegklappen van de ach-

terbank krijgt de Estate een volle-

dig vlakke laadvloer. Het tolnle

laadvermogen is aanzienlijk In lie(

licht van de compacte buiten
'

'^~ic.

tingen, namelijk 11/2 kubieke me-

ter.

FIAT
FIAT SERVICE

ZANDVOORT

AUTOBIANCHI

Burg. Fenemaplein,
Zandvoort

Telefoon 02507-4580

BRITISH

LEYLAMD
MINI

AUSTIIM
MORRIS
MG

TRIUMPH

Voor inlichtingen en
documentatie

,Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Bre(derociestraat

Tel. 02507-6748-4580.

OCCASIONS^ AUTOHAL
ZANDVOORT
Burg. Fenemaplein. Tel. 02507-4580

Fiat 128



Zie ons artikel op nevenstaande pagina over de nieuwste Simca's.

CHRYSLER

MATRA

Pakveldstraat 21 — Zandvoorl— Tel. 02507-2345

^Adlk^^agen zorgt
dat u na 1 juni de autogordel

wel kuntvergeten
Do's typisch Volkswagen.
Die denkt vooruit. Omdat u
per 1 juni vooruw eigen
veiligheid verplicht bent
in uw auto een gordel'

te drogen, heeft Volkswagen
een gordel uitgedacht waar
u instapt als u in de auto
stapt. Ü hoeft niets te doen,
nergens aan te denken.
En u bent veilig beschermd.
Zelfs tegen een bekeuring.

Meerdan
een gordel alleen
De Golf is de eerste auto
ter wereld die met dit

nieuwe veiligheidssysteem

kan worden uitgerust.

Dit systeem heetGordomatic,
Het bestaat uit diagonale
tweepuntsrolgordels,

energie-absorberende
kniebescherming onder het

dashboard en hoofdsteunen
op de stoelen.

De gordels zijn aan de
portieren bevestigd. Als u
een portier opent, trekt u
de rolgordel automatisch uit

zijn houder. Ongehinderd
stapt u in. U slaat het

portier dicht en de gordel
rolt automatisch net 20 ver

in de houder terug als uw
postuur vereist. Hij geeft u
volledige bewegingsvrijheid.

U kunt. zelfs helemaal naar
voren buigen. Moor bij een
plotselinge ruk wordt de
gordel als een anker in de
houder geblokkeerd. Dan
houdt hij u onherroepelijk

vast, zodat u niet naar voren
kunt slaan. Proeven hebben

dan ook bewezen dat de
Gordomatic even veilig is

als een driepuntsgordel.

Ja, veiliger nog, omdat o de
Gordomatic niet kunt

vergeten! Het Gordomatic-
systeem is als extra verkrijg-

baar bij iedere Golf. Laat bij

deVW-dealereenGolf-Gordo-
mafic voor u demonstreren.

Meerprijs Golf Gordomatic f 394,- (Basismodellen)

Meerprijs Golf Gordomatic f 4ó3,- {Luxe modellen)

O 00 matic
alsu indeze Golfstaptstaptu inuwgordd

AUG. V. d. MME
Maristtraat 15a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRMF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekledlng
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas. glas In

lood, glasplaten on thermopane.

Voor de zonzoekers Is er altijd plaats
in Spanje - De Gran Canaria of Tenerife.

Voor de sneeuwzekere wintersportge-
bieden is er nog voldoende plaats.

Maar denkt u b.v. wel eens aan:

LONDEN:
4 dagen incl. vliegreis en hotel

ƒ 255.—
6 dagen incl. vliegreis en hotel

ƒ 515,—

of

WENEN:
3 dagen incl. vliegreis en hotel.
Tevens incl. stadstour en ope-
rettebezoek voor ƒ 59?,—

Wij informeren u graag nader:

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

Fa. KEUR en Zn.

SCHILDERSWERKEN
BINNEN - BUITEN

DONKER - LICHT

MAT of GLANS

GLASHANDEL

DIK -DUN

PATROON - KLEUR

Isolerende beglazing

Vraag vrijblijvende offerte.

FA. KEUR EN ZN.

Hogeweg 38A, telefoon 2979.

FIRMA KEURYERF
Paradijsweg 2, tel. 02507-5602-2979.

Boek^ reis.

Als uvooruw wintervakantie gaat boeken bij deABN,
profiteertu niet alleenvan de uitgebreide keuzemogelijkheden.

F r ie rimelijk ook nog een kans op een plezierige

financiële meevaller.

Wm'nprijs.

Want als u boekt bij deABN, kuntu tot 1 november a.s.

meedoen aan een gemakkelijke prijsvraag met
twintigduizend gulden aan geldprijzen. Wie weet, maaktu

zouw vakantie 'n flink stukgoedkoper!

(ABNpersoneelen hunfamilieleden zyn van deelnemin;; uil<!eslo!en.)

Algemene Bank Nederland

Zandvoort, GroteKrocht 12,teIefooQ (02507) 5341

ALLES VOOR ÜW
HUISOIEREN

„ ISr

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
— Voor een goede verzorging van uv\^

huisdieren hebben wij voedings- en
verzorgingsnniddelen.

— Een uitgebreide sortering boeken.— En staan wij u graag terzijde met des-
kundig advies.

— Ook op het gebied van aquaria.

BOUWES PASSAGE 17 — TEL. 5734
ZANDVOORT

Groot en klein vinden

VAN DER WEKrrs
brood rUN !

Gasthuisplein 3. Tel. 2129

Te huur gevraagd:

GARAGE
omg. Spoorbuurtstraat.

Tel. 7069 (alleen 's avonds).

LAMFENOLIE
in 5 geuren f 4,75 p. Itr.

Drog. BOUW2HAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

NsMt onze (erenommeerde
woonTttTines worden ook
eiken hoekkasten voor n op
mast gemaakt bQ WelO'

rlnrs «sndWtrlnes.
Jan van Vnorenatraat 2,

Nunspeet.
Bet hoogtepnnt van ow
bmUoft Is een gedicht van
FIGARO, onvergetelQk ali

uw tronwdatnm.
Jan van Vnuremtraat t,

Nunspeet.

Auto- en hulssleutels
WD maken uw reserve-
sleutel terwtll u wacht.

SLEVTELSEBVICE,
Versteege b.v. Haltestr, 18.

tel. 02S07-4499.

VOOR ÜW PRlVé,
VEBENIGIMGS- EN
BANDELSDRDKWERK
Drukker^ r. M. . Dennen
Schoolstraat - Telet. »•}

DéPOSITAIBE MARBERT
Drog. BOtrWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

MALSE MAGERE

VARKENSROLLADE
van 11,98 nu kilo

ORIGINELE

LAMSBOUT
klein beentje van 10,98 nu kilo .

MALSE RUNDER

BORSTLAPPEN
500 gram 4,49 kilo

MAGERE

RIBUPPEN
500 gram 5,75 kilo

GEKOOKTE ROOKWORST OF

LEVERWORST
250 gram van 1,25 voor . . .

BIEFSTUK TARTAAR
5 stuks

GEGRILDE ROSBIEF OF

FRICANDEAU
naar keuze 100 gram ....
CERYELAATWORSTOF

HAMWORST
naar keuze 150 gram ....

10.98

9.98

8.45

10.98

1.-

. 3.98

1.79

1.19
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

DIRK VAN DEN BROEK
BURG. ENGELBERTSTRAAT -- - • -'- -^qrt

WUk. J



38

Geringe belangstellin

voor boeiende auto-races

(Adv. Ingez. Meded.j

ZANDVOORT — Slechts een handjevol toeschouwers, (men spreekt

van 5000, maar wij houden het op ruim 2000) is zondag getuis:e ge-

weest van de traditionele race om 'The Xrophy of the dunes'. En dat

was jammer, want voor de autorensport-enthousiastelingen viel er

veel te genieten. Het werd in alle klassen uitermate spectaculair in

deze voorlaatste races van het seizoen. Kampioenen kwamen er nog
niet uit, dat gebeurt pas tijdens de slotraces op 4 en 5 oktober.

Maar de coureurs hebben wél een brok
vuurwerk weggegeven, waarbij wij den-
ken aan het fraaie gevecht tuséen Rob
Slotamaker met zijn imponerende Che-
vrolet Camaro en Pred Prankenhout met
Opel Commodore. Twaalf ronden lang
reden zi) praktisch wiel aan wiel, totdat

op de eindstreep Rob Slotemaker met
nauwelijks een halve wagenlengte voor-
sprong, zegevierde.

In de formule-races, zowel de formule
Vee als formule Ford, ontstonden inte-

ressante en onverwachte situaties. Dit
was in de formule Vee het geval met de

vUf wagens, die de kopgroep vormden tot

aan de 21ste van de 24 ronden. Het wa-
ren de Zweed Calle Jonsson, de Hollan-
ders van Glnneken en Steenbergen en de
Duitsers Dieter-Karl Anton en Mare
Surer. Tot aan de 20ste ronde voerden
zU 't veld aan. Toen kwam de catastrofe

Karl Anton remde bij het ingaan van de
Tarzanbocht te laat, waardoor hij na een
spin in de heicken terecht kwam, een
fout, waarvan ook Maarten van Ginne-
ken de dupe werd en Mare Surer er
evenmin zonder narigheid afkwam.
Jonsson en Steenbergen namen daarop
de kop. Het werd voor de toeschouwers
aan interessant spelletje, dat tenslotte

door de Zweed gewomien werd. iets

waarmee Steenbergen het helemaal niet

eens bleek te zijn, omdat hü Jonsson's
onverantwoordelijke rijden verweet. Er
waren bij dit alles nog al wat brokken,
doch persoonlijk letsel bleef uit.

Kwaad
Ook in de formule Ford was het vuur- .

werk niet van de lucht. Daai-voor zorgde
de Duitser Huub Rothengatter, die voor
het eerst in deze formule-raca uitkwam.
Hij reed af en toe roekeloos en ramde in

de zevende ronde de Royale RP 16 van
Bleekemolen. In een van de eerste ron-
den verloor hij zelfs bU het ingaan van
de Tarzanbocht de neus van zijn wagen,
maar reed de race desondanks uit.

De coureurs maakten zich onderling nog
al kwaad over de verschillende inciden-
ten, maar tot protesten kwam het niet.

In de groep Renault 5 Gordlni was het

wel bijzonder sneu voor Rob Dijkstra,

dat hij, in eerste positie liggend, reeds in
de eerste ronde de pits moest opzoeken
wegens een mankement aan zijn koppe-
ling.

De overige races -r in een rüke variatie,

brachten geen verrassende of schokkende
gebeurtenissen, maar bleven interessant
doordat steeds op 'het schei-p van de
snede' gereden werd, ons inziens soms
wel wat al te roekeloos, doch gelukkig
zonder noemenswaardige ongelukken.

De voornaamste uitslagen waren:
Renault S/Gordini-race over 12 ronden
(50.7 kilometer) : 1. Frans de Vos 24.45.9

(118.1 k.u), 2. Ernst Berg. Internationale
formule VEE 1300-racc over 24 ronden
(101.4 km) : 1. Calle Jonsson (Zwe.-Kai-
mann) 40.42,5 (149,4 k.u.), 2. Leo Steen-
bergen (Kaimann), 3. Mare Surer (for-

mule Vee). Toerwagen groep 1 (boven
2500 cc) 12 ronden (50,7 km): 1. Rob
Slotemaker (Camaro-Chevrolet) 22.59,3

(132,4 k.u.). 2. Pred Prankenhout (Opel
Commodore). Toerwagcns 16: 2500 cc: 1.

Huub Nüsten (Alfa Romeo) 23.43,8 (132,2

k.u.), 2. Bart Rosman (Alfa Rameo).
Toerwagcns 1300-1600 cc: 1. Serve Maas-
sen (Sunbeam IMP) 24.40,2 (123,4 k.u.)

En nu wachten we maar weer op de slot-

races, 4 en 5 oktober a.s. Dan is het
raceseizoen weer ten einde en zullen de
kampioenen bekend worden. Een race-
seizoen overigens dit jaar, dat — dank
zij de ovenyeldigende belangstelling voor
de Grand Frix, die voor het volgend jaar
elwcer verzekerd is, de CENAV geen
windeieren zal hebben gelegd.

De toeschouwers in de Panoramaboctat
verstijfden van schrik toen zü meenden
het hoofd van de Zwitser Hans Werner
Maier over het asfalt te zien rollen, na-
dat de Belg Baudoin van der Rest bü
hem was komen binnen rijden. Gelukkig
bleek de helm leeg, de Zwitser zat heel-

huids veilig weggedoken in zün formule
Vee met boven zün onthelmde hoofd het
linker achtemicl van zijn Belgische kol-

lega.

Foto's Pieter E. Kamp

Sportverenigingen slaan

toto/lotto-handen ineen
ZANDVOORT — De Zandvoortse sport-

verenigingen Oefening Staalt Spieren,

The Zandvoort Boys, Zandvoortse Red-
dings Brigade en Zandvoortmeeuwen
hebben de stichting 'Sporttoto en Lotto

Zandvoort' in het leven geroepen. Doel

van de stichting is om gezamenlijk de
werkzaamheden zowel voor de verenigin-

gen als voor de Inleveringsadressen van
de toto- en lotteformulicren te vereen-

voudigen.
Via de stichting is men in staat om de

sportverenigingen meer financiële arm-
slag te geven, aangezien "12,5 procent van
de inleg ten goede komt aan de vereni-

gingen. Het codenummer van de stich-

ting is 10-3. Een ieder die de leeftijd

van tenminste achttien jaar heeft be-

reikt kan zonder geregistreerd te zijn een
toto- en lottoformulier uiterlijk op de
vrijdagen voor half zes inleveren bij een
van de volgene adressen:
L. Bluijs, Klein Krocht 2 - W. Bluijs,

Pasteurstaraat 6 - J. Btjhnan, Paradtjs-

weg 20 - T. Dam, Kerkstraat 22 - H.
Derksen, Stationsplein 27 - Jacqueline,

Haltestraat 22 - P. kramer. Stations-

Suksesvolle

duinivandeling
ZANDVOORT — De avondduinwmidc-
ling, vrijdagavond georganiseerd, door de
afdeling Zandvoort van de Koninklijke
Maatschappij voor tuinliouw en plant-
kunde te den Haag, onder leiding van
de heren J. van Honschooten en J. War-
merdam, is een groot sukses geworden.
Er waren niet minder dan 65 deelnemers
(sters). De route voerde ditmaal door
het zgn. 'wilde duin' van de Amster-
damse Waterleidingduinen. Het was
praclitlg weer, zodat men vooral bij-

zonder genoot van de schitterend onder-
gaande zon, die als een grote vuurbal
achter de horizon verdween. Ook de vo-
gels, die vrolijk fluitend htm nest gingen
opzoeken, genoten ieders belangstelling.

Toen het al schemerdonker was, genoot
men opnieuw van het prachtige uitzicht

op de Rozenberg. Twintig Duitse zusters
van huize Pniël waren helemaal verrukt
van de wandeling en een heer, die onder
de indruk kwam van het verlichte Zand-
voort bij avond van een dulntop af,

vroeg aan de leiders, nog eens een keer
met hem mee te gaan, opdat hU met
een telelens kleurendia's zou kumien
maken.
Al met al Werd de tocht een groot suk-
ses. In de loop van deze maand zal nog
een oohtendwandellng worden georga-
niseerd, aanvangend om zes uur. De da-
tum zal nog nader worden bekend ge-
maakt.

Karting
UITGEEST — Zaterdag en zondag wor-
den op het circuit van Uitgeest de Euro-
pese karting kampioenschappen 125 cc
alsmede de wereldkampioenschappen
dames-karting gehouden, waaraan rij-

ders en rijdsters uit België, Denemar-
ken, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ita-
lië, Jocgoslaviëë, Luxemburg, Noorwegen,
Tjechoslowaküe, Zweden, Zwitserland
en Nederland deelnemen. Titelverdediger
is onze landgenoot Aad van Daalen.
Voor de aanvang van de finales van
beide kampioenschappen wordt op zon-
dag om 12.30 uur een kart-race gehou-
den, waaraan personen deelnemen be-
kend van radio en televisie.

straat 10 - J. Lissenberg, Haltestraat 9 -

D. Luttik, Zeestraat 34 - T. v. d. Reijden,

Tolweg 14 - H. Schutte, Vondellaan la -

M. Schutte-Kuypers, Koningstraat 38 -

L. Steegman, Haltestraat 35 - J. L. A. v.

Toledo, Kerkstraat 12a - M. Visser, Gro-
te Krocht 26.

Het bestuur van de stichting is als volgt

samengesteld: M. A. J. M. Crabbendam,
voorzitter (TZB); C. Schuiten, secreta-

ris (ZM); A. Paap, penningmeester
(ZM) ; C. G. T. de Roode, lid (ZRB) ; J.

de RooU, lid (OSS).

Monsterzege
In het gemeentelijk sportpark te Hoofd-
dorp het 'thulshonk' van Zandvoort '75

speelde het eerste team zaterdag tegen

de nieuwe Haarlemse Zondagsvereniging
HCK.
Op papier dus een gelijkwaardige tegen-
stander, maar op het veld bleek dit wel
anders.
Zandvoort '75 weer kompleet met Hans
Kreuger en Ruut Krijgsman was veel

sterker en had reeds met rust een 6-0

voorsprong. Na de rust gingen de Zand-
voorters pas echt tot scoren over en
vooral het duo Nijkamp-Keuning had-
den wederom een groot aandeel hierin.

De tegenstanders een jeugdige ploeg
komt de eer toe dat men het niet opgaf
en telkens met volle inzet probeerden
een tegendoelpunt te maken.
Het kwam er echter niet van. HCK
moest genoegen nemen met een 15-0

eindstand.

(Adv. Ingez. Meded.)

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT



>MIMMmWlUI»JUMMI..iBJUlLIIHlliWllIÜ«UtlUJ««»BMM

~ö)W

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en
zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

ENOONESSSGH RESTAORANT

Kleine Houtstraat 113, Haarlem
(vlakbij Kampervest) tel. 023-321892.

Sfeervol en uniek is het restaurant voor
u die de Indonesische gerechten
prefereert of w\ leren kennen en

apreciëren.
Wekelijks toevoeging van nieuwe

gerechten.
Specialiteiten Madoereze gerechten
en originele Indonesische rijsttafels.

Ook voor partijen, recepties en
zakenlunches.

Reserveren wel noodzakelijk.

IJSSALON -PIZZARIA

'Le Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

CNINEES-INDISCH RESTAURANT

.^ ü m ft
^„TONG AH"

• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor tafelreservering 023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Overveen .

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

„RICHE" - ZANDVOORT
Sl'EClALITEITENBESTAÜRANT - BAR

Voor al uw recepties en partyen
Badinrichting - Zonneterrassen - Sauna - Solarium

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot

2,00 u. 's nachts. Bar geopend tot 3.00 u. s' nachts.
Boulevard Barnaart 67 - Telefoon: 02507-2553.

Strand-

weg 1

onder

Rotondeflat

Telefoon

02507-

5544

Zandvoort

Hestaurant

DE üANE^ALBi
SMAKELIJK ETEN

Chef kok
R. Uuin

de eigenaar

Rxclusleve
keuken.

Bij ons uit eten,
iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32. HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

m. TC
CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaalseweg 35 (naast postkantoor),

Bloemendaal, telefoon 023-267374.

: 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruiloften

en diners.

Alle gerechten kunnen afgelianld worden.
Onze gasten moeten tevreden zün,

niet goed geld terug.

EIG. P. D. WONG.

E3

Voor inlichtingen over deze rubriek

Telefoon

023 - 289472
of

02507-7166

Restaurant AELEN
'HET WAPEN VAN HEEMSTEDE'

. Specialiteit: Fondue m w
Recepties tiS, Alldrinfas I M%

Wilhelminaplein 4 Heemstede Til. 2BS110

SPECIALITEITEN
RESTAURANT

Dagelijks geopend v.a. 15 uur.
Vanaf maandag 29 september
ledere maandag diner-dansant.

Aan de vleugel: Her Helerman.

Reservering gewenst.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

^QM^mzm - Rotësserie Fran^aise SaGlea banger „La Relrye" - Patisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

Ais het nu weer eens een eclite

winter wordt....

ist naar „INSUZ"
voor betaalbare internationale i<indermode !

— rokken — jurken— pantalons— jacks— mantels
— parka's— binnenkort skipakken, óók voor de kleintjes

— „STOLL" kabelvesten, exclusief

— „STEMM" kousen, sokken, maillots, exclusief

— „LISCHKE" modebepalende blouses, exclusief

— koppully's vanaf ƒ 10,50

-- „BAF" T-shirt vanaf ƒ11,—

KINDERBOETIEK

^^ 11^ 4i»r ^af Mm
Binnenweg 202, Heemstede.
Telefoon 023-28.17.78.

— voor meisjes en jongens —

WONINGKUIL
Aangeb. in IJmuiden
4.KAMERFLAT
2e verd., huur ƒ 200,85

p. m.
Gevraagd:
4-KAMERFLAT OF
2e verd.3- 2
EENGEZINSWONING
omg. Haarlem - Hstede.

Brieven onder nr. H 418
bur. van dit blad.

Wilt u voor uw kleine hele

mooie broeken kopen

vergcte dan niet naar de

BABYBOX
te lopen.

Binnenweg 140, Heemstede.

In* en verkoop
Juwelen, Goud en ZlWer.

H.W. DAMES
KRUISSTB. 19, HAAKLEIH.
'bU de Kldderatr., tel. 32043L

qCC/} OCCASIONS
OPELBEDRUF

O/VDEt^'^

Onderdelen:
ROBERT FEEREBOOM-
WEG
TEL. 023-322237

Occasions:

BEYNESWEG
HAARLEM
Induslrictcrrein

Wa.ardcpoldcr

(bliP.T.T.-torcn).

£,eo i;. d. £ynde
OPELHANDEL EN OPEL-ONDERDELEN
± 50 betaalbare Opeis met echte km-standen en
betere garantie, bijna alles van le eigenaar.

Financiering - taxatie - Inruil.

Iedere Opel die bi) ons wordt gekocht, wordt at-
geleverd met lO.ODO km-beurt en 3 maanden ga-
rantie op onderdelen en art}eidBloon,

Speciaaladres voor

RUILVERSNELLINGSBAKKEN
OPEIi-ONDEBDELEN

Diplomat - Admiraal - Kapitan - Commodore - Rekord - Manta - Ascona -

Kadett - Blitz - GT.

vdreefzigt, bv.

msTrniDT voor praktische taal-
STDDIE. OFLEmiNGSCENTBDM VOOR
SEKRETARESSE/BECEFTIONISTE

TAALSTUDIE
voor het bedrijfsleven en particulieren
Individueel - klein groepsverband - privé
ENGEILS - FRANS - DUITS - SPAANS
ITALIAANS - JAPANS - BAHASA INDO-
NESIA - RUSSISCH.

Aanmelden vanaf heden.

OPLEIDING

SEKRETARESSE/

RECEPTIONISTE
SEKRETARESSE vooropleiding HAVO
RECEPTIONISTE vooropleiding MAVO
Cursusduur 27 weken

Aanvang: 8 september

Einde: half april

Aamnelden: vanaf heden

Inlichtingen: maandag t.m.
9.00-12.00 en 17.00-20.00 uur.

Vraag gratis prospectus.

donderdag

DREEF 12 - TELEFOON 023-312739
(BIJ HET HOUTPLEIN) - HAARLEM

J. B. RUTTE B.V.
AannemingS'
vraagt:

en transportbedrijf

1. draglinemachinist
2. tuinman /hovenier

i.b.v. diploma's. .

3. grondwerlcer
Sollicitaties aan Osdorperweg 578, Amsterdam.
Telefoon 020-194163 of 02977-25918.

HEMA
Hema warenhuis zoekt op

korte termijn

woonruimte
voor één van zijn stafleden.

informatie: Dhr. Franke,

Telefoon 02507-2820

IJzerlaidel ZWMER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111, Lelden.

G SHIRT RECLAME
STICKERS
SHO\A/CARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERU OASE
KERKIAAN55 HEEMSTEDE. TEL 023-2B5801

ROLLER CARAVANS
NIEUWE TOURCARAVANS
OCCASIONS — INRUIL

Uithoorn - Amstelhoek, Amstelkade 36.

Telefoon 02975-63768.

NEDERL ENGELS
I

BEDRIJFSCORRESP.
l3eginners 17 sept.

gevorderden 17 sept. I

BEDRIJFSCORRESP.
of SPREEKV.HEID
beginners 16 sept.

BOEKHOUDEN
opleid. „Asociatle" dipl.; IJ lesuur per week.

MIIISENSTANDSEXAM.'76
IJ uur per week. Aanv. sept. Inschr. dagelijks.

lust. PONT
Prosp. op aanvraag

Stolbergstraat 10

(einde Tempellersstr.)
Haarlem - Tel. 32 18 95

mni'fli

uffermons
i^^f BLEKERSVAARTWEG 51
>k^S8^ HEEMSTEDE

Telefoon 28<892
Slotlaan2,tel.28 857S

Gasverwarming Loodgietersbedrijf

Ri|wie!speciaalzaak

GEORGE VAN WIJK
Voor tour-, sport- en

racefietsen.

Sportlileding en
Racematerialen:

Campaenolo - Sliimano -

Zeus

1ste klas reparatie-

Inriclitlng.

Overveen,
Zandvoorterpad 3-5a.

Teleloon 32 64 88.

RADIO - T.V. ETC.
DEFEKï?
wy garanderen u vlotte

en Ijorrelcte service.

SMIT Technische Dienst,

Kemphaanlaan '22,

Heemstede. Tel. 2S5095.

m
Elko werkdag van
hall negen tot hall 4én
en van hall twee tot
hall zea geopend.
Nu bovendien ooK
vrijdagavond van
19.00-21.00 uur.
En zaterdag'e van
10,00 - 12.00 uur.

U bent welkom.

TEKOOPAANSEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & stniJbis D.v
Db Ridder & Slrljbls B.V. Oir. J.M. Strilbls, makolear en taxateur
onroerende goederen, Adr. Pauwlaan 29 te Heemslede. Teleloon: 023-28856(l*

Jong jurist zoeirt

VRIJE ETAGE OP
TWEE KAMERS
met keulcen en douche.

Richard Strauszlaan 25,

Heemstede, tel. 023-284456.

TE KOOP GEVRAAGD:

solide gebouwd

hoekhuis of

kleine bungalow
met tuin en garage,

c.v.-gas, 'beneden 1 grote

Icamer, Iwven 2 slaaplc.,

badlcamer.
Pr, ƒ 130.000,— è ƒ 140.000,—.

Geen malcelaar.
Telefoon 287924.

WU verzorgen het

METALISEREN
van uw klnderschoentles,
bruldshloemeMes e.d. in

zilver of brons.

JUWELIER SMIT,
Raadhuisstraat 89,

Heemstede.

Mode^show 9 OKTOBER 1975

Onze najaarsshow geven wij deze keer op 9 oktober a.s. en wel
op het privé-adres: Rustenburgerlaan 6, Haarlem.

Aanvang: 10.00, 14.00 en 20.00 uur. Entree ƒ 7,50, welke geheel ten

bate komt van het Kon. Wilhelminafonds.

U kunt nu reeds reserveren.

MARICHEL B.V.

HEEMSTEDE
Bronsteeweg 8
tel. 023-287038

MARICHEL B.V.

HAARLEM
Houtplein 4
tel. 023-315391

MARICHEL B.V.

(CADENA)
DEN HAAG
Plaats 1

tel. 070-460049

KUNSTGEBITTEÏI-

REPARATIES
Tandtechn. Laboratorium
K.. Aclteina, lordensstr. 60,

b/h Houtplein, Haarlem.
Telefoon 315934.

AUTO SPUITEN
BLOEMENDAAIiSE
SPÜITINRICHITNO

Kerlcpleln 5A, tel. 251304.

Biyr deze winter
DOORTENNISSEN
in Sporthal Veenenburgb
in Hillcsom, 02520-15436.

Reserveer nu!

Leer deze winter

TENNISSEN IN
CLUBVERBAND

Inlichtingen 02520-15436.

BROOKS BREUKVERBAND
een gordel die uw breuk BC-

heel (In) kan houden.
Vraag Inlichtingen of maak

afspraak. BROOKS, Singel 25.
tel. 249423. Amsterdam.

Vooi het betere
BEHANG EN WITWEBK
belt u tel. 02503-6761.

ENIGE GOEDE
OCCASIONS
ZWART.WIT EN
KLEUREN T.V.
met garantie.

RADIO JANSSEN,
Binnenweg 92, tel.

Te Icoop:

SIMCA CHRYSLER 180
bouwjaar 1973.

PrUs ƒ 6260,—.

Telefor^ 023-288325.



Met oog én oor de badplaats door

Antli. Bakels 80 jaar
Op 30 aupistus werd de beer Anth.
Bakels 80 jaar.

Bescheiden als hU is, hield htj het
feit, dat hU de leeftUd der zéér ster-

ken had bereilct, angstvallig geheim,
maar toevallig kwamen we erachter
en willen deze bekende figuur in
Zandvoort alsnog namens velen van
harte feliciteren.

Anth. Bakels begon de huidige zaak
in de Kerkstraat, de Anth. Bakels
NV sinds 1874, in september 1913.

Sindsdien is hU nog sltUd 'aktief

werkzaam. Diverse verbouwingen en
uitbreidingen werden onder zUn lei-

ding in de loop der jaren doorge-
voerd en de zaak ontwikkelde zich op
welhaast ongelooflUke wUze. Ook op
foto- en fllmgebled is Anth. Bakels
geen onbekende. HU filmde in 1936
in het voorjaar o,a. de trawlvlsserU
en daarna de harlngvisserU. In augus-
tus 1933 maakte hij, tezamen met
zuster Dina Bronders een reis naar
Noorwegen en daarna een maidentrip
met de 'Nieuw Amsterdam' naar
Amerika.
Een allround zakenman, nog steeds
met hart en ziel aan het zakenleven
verbonden en bekend op dit gebied als

de spreekwoordel^ke 'bonte hond'.
Wij wensen hem namens velen nog
een heleboel gelukkige jaren in goede
gezondheid.

Rotzooi
De padvindersgroep 'The Buffalo's'

heeft zaterdag opruiming gehouden
in de omgeving van het oaravancamp
'De Zeereep'.

Niet op het terrein zelf, maar in de
dlrekte omgeving ervan, richting
Noordboulevard. De ambtenaar van
sportzaken, de heer Pannekeet heeft
ook meegeholpen. Van 2 tot 6 uur
heeft men papier geprikt en vuilnis
opgeruimd, toen had men honderd
zakken vol bU elkaar, maar er ligt

zeker nog voorraad voor tenminste
200 zakken.
Ook vernam ik, dat het op ons naakt-
strand eveneens een grote rotzooi is.

Om de vyf of zes meter staat daar
een grote vuilnisbak, doch men is nog
te beroerd, om het vuil erin te gooien,
men gooit het er liever naast of ach-
teloos tegen de zeereep, die (dit tus-

sen haakjes) intussen in gebruik als

publieke tribune, maar lelijk wordt
veritrapt. Daar zal toch iets aan moe-
ten' gebeuren, De tijd is nu voorbij,

om|in je blootje te lopen, maar het
volgend jaar mogen de maatregelen
hier wel aanzienlijk worden ver-

scherpt.

De prins en de kinderen

TUdens het verblUf in Zandvoort van
Prins Bemhard vrUdagmorgen ter

gelegenheid van de heropening van
hotel ,Bouwet, luidden zich achter de
dranghekken onder de vele aanwed-
gen ook vele kinderen venamdd.

Ze zwaaiden met vlaggetjes en deden
alles om de aandacht van Zijne Ko-
ninklijke Hoogheid te trekken. Maar
die gaf geen draad, nóch bij de aan-
komst, nóch bü het vertrek' en dat
heeft bU velen — en vooral bi) de
kinderen — nog al wat teleurstelling

gewekt.
Nu kan ik rustig verzekeren; dat het
helemaal niet in de aard van onze
Prins ligt, om kinderen te negeren,
integendeel. Hij heeft meerdere ma-
len getoond, een echte kindervriend
te zijn. Hier lijkt mi] een communi-
catiestoornis te zijn ontstaan. Wie
daar de schuld van is, laat ik in. het
midden, maar wanneer Prins Bem-
hard van een en ander op de hoogte
was gesteld, zou hiJ zeker aan de luid

juichende kinderen aandacht hebben
besteed, op welke manier dan ook.

Het is jammer, dat bet zo gegaan is,

maar het is niet anders.

Onderwijsvernieuwing

Het waarnemend hoofd van de mr. G.
J. van Heuven Goedhartsehool, de
heer G. J. van de Laar vertelde diQ
in een gesprek,' dat Ik een dezer da-
gen met hem had, dat met de ope-
ning van de nieuwe fraaie school ook
de leerkrachten op het gebied van
onderwiisvemieuwing een nieuwe weg
zijn ingeslagen.

Zi) streven ernaar, deze school tot een
model-school te maken op alle ge-
bied, óók intern. Een van de belang-
rijkste dingen vindt men momenteel
de decentralisatie van de taken van
het schoolhoofd, (momenteel waar-
nemend hoofd). Het budget, de leer-

llngen-administratie,' 't ontvangen

van vertegenwoordigers enz. zijn aan
andere leerkrachten toebedeeld. Het
vobrdeel hiervan is. dat een leder een
beter Inzicht In de school krijgt en
zich er meer betrokken bij gevoelt.

In de 3de plaats heeft het school-
hoofd meer tijd om zich met de
school zelf bezig te houden.

Momenteel wordt ermee geëxperi-

menteerd om zowel van de kleuter-

school als van de basisschool de prak-
tijk van belde scholen te kweken.
Vandaar vindt ook een regelmatige
uitwisseling plaats. Daarom heeft

men een verzoek bij de gemeente in-

gediend voor pen vervangster voor de
kleuterschool van 9 dagen en de ba-

sisschool voor 18 dagen. Alle leer-
krachten kunnen dan een aantal da-
gen op de andere school aanwezig zijn
en/of lesgeven. Hierdoor zou het dus
in de nabije toekomst mogelijk kun-
nen zijn, dat de leerkracht van de
zesde klas van de basisschool les geeft
aan de kleuters, Zodoende hopen de
leerkrachten, in een eendrachtig sa-
mengaan aan te tonen, dat het be-
grip Integratie voor hen geen hol be-
grip is, omdat ze allemaal de moei-
lijkheden daaraan verbonden, zelf
aan den lijve ervaren.

Het kan alleen maar tot vreugde
stemmen, dat een dergelijk streven,
dat door de opening van de nieuwe
school sterk werd gestimuleerd, thans
onverdroten voortgang vindt. Het
moge de andere scholen ten voor-
beeld trekken.

Seizoenverlenging

Het is niet anders, lieve mensen,
maar we lullen erin moeten berusten:
seizoen 1975 met zUn talloze zonover-
goten dagen, met ziJn grote drukte,
bet selzocb dat Zandvoort geen wind-

eieren heeft gelegd maar tot een der
beste van de laatste jaren mag war-
den gerekend, is voorbij!

We hadden het zo graag met beide

handen willen vasthouden, maar dat

gaat nu eenmaal niet, want de na-
tuur is onverbiddellijk. De eerste

symptomen van de naderende herfst

hebben zich reeds aangekondigd. We
zien nog wel een eenzame vreemde-
ling (lees Duitser) In de vrijwel ver-

laten straten, maar wat zoeken ze

hier nog? In de avonduren is het
dorp doods en stil en geeft eei^ ge-

voel van verlatenheid. Vele winkels

zijn dicht en avondverkoop is er niet

meer. In zulk een tiJd praat men nog
over seizoenverlenging, ü moet raU

eens vertellen, hoe dat moet gaan.
Hoe wil men zoiets realiseren?

Persoonlijk zou ik er een groot voor-
stander van zUn, maar het kan niet,

want het' is en blijft zoals het altijd

geweest Is: zes, hoogstens acht weken
seizoen, en dan is het gebeurd met de
koopman. Dan Is Zandvoort niet meer
In trek, want van een najaar kun je

nu eenmaal geen voorjaar maken. Er
zijn lieden, die verkondigen, dat de
vestiging van een casino automatisch
een verlenging van het seizoen in-

houdt. Ik zie dat nog niet zo zitten.

Natuurlijk krijgt Zandvoort een ca-

sino, dat is voor mij geen punt, maar
dacht u, dat de komst van een casino
een seizoenverlenging inhoudt?

De goklustigen, die daar komen, ko-
men om te gokken, gebruiken daar
hun natje en hun droogje, maar wat
baat het de winkelier? Het is een
apart slag mensen dat het casino gaat
bezoeken. De inwoners van onze ge-

meente zullen er waarschijnlijk niet

eens mogen komen.

Hoe moeten we dan het seizoen ver-

lengen? Ik zie het zó, dat in de eer-

ste plaats aan de strandpachters ge-

legenheid moet worden geboden, om
ook in het winterseizoen hun pavil-

joens open te houden.

Verder moeten we hopen op een
strenge winter, met hoge üsdijken
langs de kust, zoals in 1947 en 1963,

met af en toe een flinke storm en een
hoog opgezweepte zee. Slechts de na-
tuur kan In Zandvoort het seizoen
verlengen. Maar de natuur is grillig.

We hebben er niets In te vertellen en
tenslotte is dat misschien maar goed
ook. C. KUYPER SR.

IN>aEZONDEN
(loltM TCnutwoordlnf dtr redtktic)

Reaktie op de — «oor vele ingezetenen

van Zandvoort — onbegrijpelijke ver-

dacht vreemde democratie, welke door
de VVD-jraktie als stelling is gebruikt

inzake de aanleg van een kleuterspeel-

plaats in Zandvoort-Nieuw-Noord.
Laten we beginnen met een open, eer-

lijke — 671 derhaive te kotitroleren —
aanval op de liberale portefeuillehouder

van publieke werken, de heer Jelle At-
tema. De omin, die deze man — m.b.t.

de aanleg van een kleuterspeelplaats —
uitkraamt, is werkelijk hemeltergend.

Ik stel me namelijk voor, dat indien een
voorstel ora welke reden dan ook moet
worden afgewezen, zulks gemotiveerd
en met kennis van zaken dient te ge-
schieden.

In dit geval bestaat het motief van deze

man alleen uit onwaarheden welke
voortvloeien uit onvoldoende kennis die

deze wethouder draagt van de werk-
zaamheden welke zijn gevoerd door de
werkgroep in samenspel met afgevaar-

digden van het gemeentebestuur, amb-
tenaren van publieke werken, specia-

listen op het gebied van grondverwer-
klng, architecten alsmede de bewoners
van Zandvoort-Nieuw-Noord.
In het laatste kwartaal van 1974 heeft

de heer Attema mij in een persoonlijk

gesprek medegedeeld, dat hij op dat
moment totaal geen inzicht had en der-

halve geen kemils droeg van de werk-
zaamheden betreffende de aan te leg-

gen kinderspeelplaatsen, aangezien hij

kortelings als wetliouder was benoemd.
Op zich is dit een aanvaardbaar en vol-

komen logisch feit. Immers een ieder

heeft een bepaalde Inwerkperlode nodig
na het aanvaarden van een nieuwe be-
trekking; derhalve ook een wethouder
van publieke werken.
Echter, als op 26 augustus 1975 blijkt,

dat die bewindsman nóg steeds bezig Is

zich 'in te werken'. Is het niet alleen

een bedenkelijke zaak maar bovenal een
duidelijk bewijs dat momenteel de ver-

keerde man de portefeuille van publie-

ke werken In handen heeft. De juiste

procedure — «n waarde wethouder, wel-
licht dat u langs deze weg dan einde-

lijk daarvan eens kennis wilt nemen —
Is als volgt gevoerd:

Februari 1974; op verzoek van het ge-
meentebestuur eerste bijeenkomst van
de bewoners van Zandvoort-Nleuw-Nrd,
met als doel het aanleggen van kinder-
speelplaatsen, waarvoor In beginsel een
bedrag van ƒ 100.000,— zou kuimen wor-
den uitgetrokken;
februari 1974; dezelfde avond; het in-

stellen van een voorlopige werkgroep,
waarin diverse bewoners óók van de
Lorentzstraat en de flat Beuwardtstraat
zitting namen en op dit moment nog
steeds harde — pro deo — medewerkers
zijn.

Daarna heeft de voorlopige werkgroep
een enquête gehouden onder de hiwo-
ners van Zandvoort-Nleuw-Noord. Die
enquête bestond uit een liuis-aan-liuis

bezoek door de leden aan de bewoners
van Zandvoort-Nleuw-Noord, welke
werden gevraagd het formulier — waar-
op diverse speelmogelijkheden voor kin-

deren werden voorgesteld — aandachtig
te lezen met het verzoek (eventueel aan-
gevuld met eigen initiatieven) die leden

van de werkgroep) te retourneren. Ook
de scholen In Zandvoort-Nleuw-Noord
hebben aan deze enquête meegedaan.
Als nu blijkt, dat pl.m. 360 van de ge-

ënquêteerden — schriftelijk — positief

hebben gereageerd (en dit aantal, ge-

achte portefeuillehouder, kunt u natrek-

ken bU het gemeentebestuur of bü amb-
tenaren van publieke werken maar ook

bij de stichting speelterrelnen Zand-
voort-Nleuw-Noord) dan blijkt daar-

naast — gelet op zUn opmerkingen op-

getekend In een plaatselijk blad — dat

de heer Jelle Attema vreselijk slecht

kan tellen ofwel zich hclemal niet hooft

verdiept in de tot zUn beschikidng zijn-

de feitelUke gegevens. Om een lange

procedure ietwat — in geschrift — in

to Icorten kan het volgende nog worden
gesteld:

Na onderhandelingen en — ook dat mag
wel eens worden gezegd — prettige me-
dewerking van leden van het gemeente-
bestuur en gemeente-ambtenaren Is een

enorm leuk plan uit de bus gekomen.
Bedoeld plan is enkele malen met de
adjunkt-dlrekteur en naderhand met
een door laatstgenoemde aangewezen
ambtenaar van publieke werken bespro-

ken alsmede — op hun verzoek — ge-

wijzigd en aangepast, waarna aan drie

bouwondernemers om prijsopgave is

verzocht. De laagste inschrijving be-

draagt tot 1 september 1975 ƒ41.000,—

exkluslef BTW.
Uitgaande van het feit, dat in eerste

Instantie ƒ 35.000,— beschikbaar was ge-

steld voor de aanleg van één speelter-

rein heeft inderdaad een overschrijding

plaatsgevonden.
Echter — en de heer Attema moet dit

beslist toch wel weten — de loon- en
materiaalkosten stijgen per maand cir-

ca 1,5 procent, derhalve valt die over-

schriJdtog beslist wel mee.

In dit verband wil ik tevens Ingaan op
de opmeridng van mevrouw Hugenlioltz.

Mevrouw Hugcnholtz, u wilt toch niet

vertellen, dat u in augustus 1975 nog
'rond' moet en kan komen met een sa-

laris geënt op het peil van 1974 en lx>-

vendien kunt u vandaag de dag ook
geen kilo suiker of Iets dergelijl;s meer
kopen voor de prys die in 1974 gold.

Overigens nog het volgende: De stich-

ting heeft met de daarvoor In aanmer-
king komende aannemer (op advies van
het gemeentebestuur) üi principe af-

gesproken, dat hij zijn lyouwprijs ge-

stand doet tot 1 september 1975. Door
het 'gedram' van de VVD-raadsleden
zal — mogelijk na goedkeuring in de

eerstvolgende gemeenteraadsvergadermg
(waaraan door de leden van de stich-

ting overigens niet wordt getwijfeld)

het nog een hard 'gevecht' worden om
die aaimemer aan de afgesproken prijs

te houden. Maar de pro deo-werkers van
de eerdergenoemde stichting scliuwen

zo'n 'gevecht' beslist niet, ondanks het

feit dat zU niet in het noorden of het

oosten des lands, doch •slechts' hl het

westen wonen.
Ten slotte nog dit:

Hei blijkt niet alleen dat de heer Atte-

ma zei) vraagtekens heeft geplaatst

achter de daadwerkelijke uitoejcning

van zijn weihouderschap vaii publieke

werken maar tevens zich belachelijk

maakt als pedagoog. En dat zegt niet

de slichting o/ ondergetekende, maar
het bctoijs is geleverd door tenminste

350 anders denkende inwoners van
Zandvoort-Nieuw-Noord, die in samen-
spraak met hun kinderen iets anders

willen dan een zandbak met klimpaal-

tjes.

Maar als de hoer Attema door dit over-

tuigende bewijs niet overtuigd wenst te

geraken en beslist niets anders wil dan
een zandbak (en kllmpaaltjes) dan is

de stichting best bereid om hiervoor

geld te vragen aan het huidige gemeen-
tebestuur. Dan kan in elk geval de heer

Attema na de volgende gemeenteraads-

verkiezingen (als oud-wethouder) zelf

taartjes bakken en daarna In de paal

klimmen om van bovenaf te zien of ze

gelukt zün.

Namens de stichting speelterreinen

Zandvoort-Nieuw-Noord,

G. M. DE LUYVER,
Rcinwardtstraat 18

Koncert in

Nieuwe Kerk
HAARLEM — Het Symfonie Orkest
Haerlem geeft onder leiding van André
Kaart op donderdag 25 september een
konsert in de Nieuwe Kerk tt Haarlem.
Het konsert begint om 20.15 uur.

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONmcmRICHIING

Voor SPECIAAL BEHANOWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en lenen van alle bekende merken

BREEOTAPUT, o.a. Hatema, Desso, K.V.T4
PloegtapUt ene.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-

ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —
BIEZEN MATTEN.

Ebtoleums Krommenie — VUtieO —
Balatred— TapUles — Bencafelt tegels.

AUes Toor aw woning i

Luxaflex Jalonsleën — Balastoret.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2S96-3759-I015

C. J. SEVERIJNSE

restauratie klassieke

meubelen

Interieur verzorging

Lange Raamgracht 38-40, Haarlem.

Telefoon 312595.

VITRAGE EN GORDMNHOEK

Doelstraat 14-15, Haarlem. Tel. 250323.

Onze gordijnen worden gratis op maat
gemaakt.

Nu ook in Zandvoort: KUNSTGEBIT REPARATIES

A. RITMAN
Relnwardtstraat 20. Telefoon 02507-4365.

Voor al uw METSEL-, VOEG-
EN SLOOPWERK

METSEL. EN ONDERHOUDSBEDRIJF

G.KOL
Celsiusstraat 180, Zandvoort. Tel. 02507-6919.

Sterna servicedienst
VOOR ALLE MERKEN NAAIMACHINES

De oudste zelfstandige naaimachine- •

onderneming: in deze omgeving:

Jan Geylvoet Jr.

Haarlem
Doelstraat 35— Tel.: 023-311712

t (ktaukr) WINKELTJE
heeft (flne UetM «eer
Uenten, peotcra, teenen
CB gfete mcBKa aMt
kleine maatje*.

Bonreweg 1-3, tcL SIM.
zffftraat t* d. Kcikftnat,

Enorme sortering

DIEFVBIEZEBS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van tabriek

met grantle. BUzonder
lage prijzen.

Martex Holland B.V.,

Koudenhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-81 93 00.

CBBISTIEN
VEBSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstr. 146, tel. 5185.

Medisch gedipl. pedicure

van het EUsabeth Oast-
huls, behandeling ook aan
huis.

B^ geen gehoor bellen na
19.00 uur.

Krijst U gasten?

Geen bezwaar I

WU VERHUBEN:
bedden, ledikanten, dekens,
tafels, stoelen, glaswerk,

porcelein enz. voor elke
gelegenheid I

Ook verhunr van tenke en
prakttscbe hnliban.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 31M
of 3713. Privé na 6 uur 66»8.

VERHUIZINOEN

A.J.BehageftZn

Aialealaan 11. Heemitcde
Telefoon ttS.MgtT*

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Eig. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltlnk.

Speelroed - Wenskaarten
Strandartikelen • Stabo-

banen.
Alle seortcD spellen.

Grote keue.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

G. KOL
Scbuitengat (lat 7, Tel. 3212

ALLE VBBZBKEBINOBN
Ante • Braad • Leven

BEBANOER
STOFFEERDER
BEUOENMAKEB

J. VAN DEN BOS
BUderdUkstr. 5. Tel. 3706.

ZANDVOOBTSE
tllTVAABTVERENIQlNO
Bwratenls . Orenatie

Tnunyert
Reeionutraat 6L TeL 8361

ZMMimert
Dag en nacht te ontbieden

UW GORDM^iEN NARENT
Somt u eens met ons
praten.

RUIK • TEXTIEL
Orote Krocht 30-33.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-16.

Telefoon 02507-6975.

Hotel Hoogland
Westerparkstraat 5 - Zandvoort

vraagt voor het winterseizoen

een paar flinke vrouwen
voor het schoonhouden van de kamers

van 9 tot 12 uur 's morgens
voor ENKELE DAGEN in de week.

Weekend vrij.

Telefoon 02507-5541.

Wij vragen voor ons

SPECIALITEITENBESTAURANT

Herberg 'T Boeckaniersnest
Zandvoortselaan 187 — Zandvoort

Een aankomend rest.kelner

Een Restaurant kelner
evt. ambulant

Een werkster
enige ochtenden per week

Een afwasliulp
enige avonden per week.

Telefoon 02507-2401.

JONG MEISJE

GEVRAAGD
wy zoeken een meisje, dat dageiyks voor

onze kleine kinderen wil zorgen.

WU betalen graag een goede beloning voor
nogal onregelmatige werktijden, maar met

ook veel vrije tyd.

Als je er wat voor voelt, bel dan 02507-3377.

HERENKAPSALON

v.d. FEER
Is wegens vakantie

GESLOTEN

van 15 t/m 29 september.

Diaconiehuisstraat 24, Zandvoort.

VOOR AL UW BEHANG-,
WIT- EN SCHILDERWERK

Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655.

Wij zijn wegens vakantie

gesloten van

15 t/m 29 september

DISCOTARIA
Thorbeckestraat 15, Zandvoort.

Telefoon 02507-3378.

Wegens vakantie gesloten

van maandag 15 t/m 28 september

Slagerij Vreeburg en Zn.,

Haltestraat 54, Zandvoort.

Voor 'n joHge verjaardag en
A 'f^ 'n vrolijk aankomen dan ver-

sieren met bloemen en .plan-
ten van

BLOEMENaUIS

„V. d. MEY"
J, BLUTS
Baltestraat 65 Zandvoort

De specialist in al nw bfoemwerken.

F.S. Denk aan de tulpenbollen 1

DE VOS
voor een goed

GEBRUIKT
RIJWIEL
V.A. ƒ 50,—

rietsklaar.

0(* vertegenwoordiger van nieuwe merlcfictsen.

Inruil mogeiyic.

Onze werlüplaats is gevestigd In de Dr. Gerkestraat
omhoog bU DE SCHELP box nr. 23 en 24.

Van maandag tjn. zaterdag geopend van 10 tot 20 uur.

TELEFOON 02S07-7255.
Voor een fiets voor groot en Idein moet u bU de Vos zDn.

STENCILWERK

J. SIJTSMA
van Lennepweg 75

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslair

van inboedel, foederen.

Dag. geopend van 9 tot 18

um: en zaterdags tot 13 uur.

Tel. 2164-3713 na 18 uur
6658.

Pa. Waterdrinker.
Sousterrain De Witte Zwaan

Dorpsplem 2.

IWETSELAAB

heeft nog tUd voor

ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPABATIES

J. A. HESSELS
Xieidsevaart 82, Haarlem
Telefoon (023) 316092.

Verloren:
EEN GOUDEN
ZEGELRING
met inscriptie.

Terug te bezorgen tegen

beloning.

J, A. Paap, Dr. Oerker-

straat 42, Zandvoort.

GARAGE GEZOCHT
in het Centnun.

Telefoon 3420.

Te koop: z.g.a.n.

KINDERWAGEN
Strandpav. WiUy 20a,

telefoon 6478.

Jongedame, 24 jaar, zoekt

KAMERS
met kookgelegenlieid.

Liefst met vrije opgang.

Inl. tel. 7296 na 6 uur.

Net jong verloofd stel m.
huw.plannen zoekt

KAMERS OF ETAGE
met gebr. v. keuk. en
douche.

Tel. na 6 uur 2420.

KAMERMEISJE GEVR.
voor de oclitenduren.

Van 9 tot 12 uur.

Inl.: 02507-2799.

Gevraagd:
ZIT-SLAAFKAMEB
met gebruik van douche
en volledig pension door
heer van 60 Jaar.

In Zandvoort - Bentveld -

Heemstede of Haarlem-
Zuid.

Tel. 023-248041 (tussen 9-17

uur).

Weggevlogen:
2 PARKIETEN
1 geel en 1 groen,

v. SpeUkstraat 12, tel. 5124.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Witte Qeerenstraat 20 — TeL 31 37 53 • SIM 67
Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

H. LANSDORP
KERKSTRAAT 33

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 8 september tot 1 oktober

ALLE
LOODGIETERWERKEN

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 51 - 71 58

Snellere service door
mobilofoon

J. L M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor al uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tijdens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats Koningsstraat 28, Zandvoort

Techn. BisrJJiDER
Prinsesseweg 52a. tel. 02507-6747 of

3176 b.g.g. 025 530192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502 6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

FA. GAISIER & 00.
GAS- EN ÜLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

DeskundiR advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. PABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelticnplein. Tel. .5068, 3612, 2518.

Gevr. per 1 okt. een

ETAGE OF FLAT
voor één van mtju
assistenten.

H. B. A. Mulder, Zandv.
Apotheek, Raadhulspl. 10,

tel. 3185.

Lerares vraagt voor direct:

EEN ZOMERHUIS
fevenl. leeg) t.m. i^anrt

1976).

Brieven onder ha ^22 bur.

van dit blad.

ERKEND
GASFITTER
KACHELSnUD EN
SCHOORSTEENVEGER

LeverUig en onderhoud van

GAS-, KOLEN- EN
OLIEHAAROEN

L. VAN ERVE
Bcnnehruekerstraat 9, Am-
stiTcInm 1'cl. 020-158032.
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DRINGENDE OPROEP!

onze inruilafdeling is bijna uitverkocht, daarom een oproep aan ALLE

berijders die de aanschaf van een nieuwe wagen overwegen:

kom naar het

FORD VERKOOPCENTRUM
HAARLEM
HOUTPLEIN

wij taxeren uw wagen tege n de hoogst mogelijke prijs

^}rd

HAARLEMSCHE
AUTOGENTRALE B.V.

VÜit ontzag voor uw lange
armen hebben wü
OVEBHEMDEN MOÜWL.7
in voorraad. ZeUs het gehele

Hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat
extra knoopje niet vergeten
is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleuren.

SPIERINGS
heren- en juniormode,
Hoofdstraat 178, Hillegom.

AUTO-TAX NIEUWKO(
BIEDT AAN



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

iM"^ mf^m
nieuwsblad.

Dltgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 26C

Eantoor Stationsweg 38, Aalime^r,
telefoon 02977-23141, 5 Ujnen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per 3aai-.

Per post ƒ 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
GasbuispletD 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentletariel 22 cent per mm.
Aantrelckelijke kontrakttarieven op

3P aanvrage. Ook kombmatletarie-
iren met de overige bladen van RJP.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Gemeenten moeten kleine kampjes weer in ere herstellen

Woonwagenbewoners willen

meer leef-ruimte

Jaarverslag

lüooniuagen-

loerk Zuid-

Kennemerland
HAARLEMMERMEER — 'Het be-
hoelt ons niet te verbazen dat in de
wereld van het woonwagenwerk de
aandacht zich nu richt op de dekon-
oentratie. Alom worden de wrange
vrucliten geplukt van een koncen-
tratiebeleid, dat in voorgaande jaren
gestalte kreeg. De verwachtingen van
dit beleid, dat goede materiële voor-
zieningen gepaard gaande .met het
bijeenbrengen van de betrokken be-
volkingsgroep op grote centra de ver-
langde 'oplossing' zou bieden, bleek
niet bewaarheid te worden'. Dit staat

te lezen in het jaarverslag 1974 van
het Katholiek Woonwagenwerk Zuid-
Kennemerland.
'Niet alleen bU bewoners en werkers
maar ook bij de betrokken beleidsln-

stantles, groeit het besef dat oplos-
singen gezocht moeten wórden in een
totale ombuiging van het beleid in de
richting van een dekqncentratie van
voorzieningen en mensen. De woon-
wagenbewoners moeten meer keuze-
mogelijkheden hebben voor hun ves-
tigingsplaats. Het,verheugt ons dat
ook in deze regio plannen tot ontwik-
keling worden gebracht (zie ook ver-

slag nota 'Dekoncentratle en Decen-
tralisatie' elders op deze pagina), die
•beogen het woonwagencentrum 'De
Meer' van de bestaande druk te ont-
lasten en meer keuzemogelijkheid
voor wat betreft staanplaatsen te bie-
den aan de woonwagenbewoners in
deze regio', aldus het jaarverslag.
In 1974 werd veel-tijd besteed aan de
huisvestingsproblemen van de woon-
wagenbewoners. Een groeiend aan-
tal gezinnen Het zich inschrijven als

woningzoekende. Volgens het jaar-
verslag is dat een duidelijke aan-
wijzing voor de onvrede met de hui-
dige woon- en werksituatie.
In februari van dit jaar stonden 14
gezinnen ingeschreven. Een aantal
gezinnen zou zonder meer tevreden
gesteld ziJn met een standplaats op
een klein centrum of bü een parti-
kulier. De gemeente Haarlemmer-
meer bleek in een beperkt aantal ge-
vallen bereid te zUn ontheffing krach-
tens art. 10 van de woonwagenwet te
verlenen. Dit alles neemt niet weg,
aldus het jaarverslag, dat het aantal
aan woonwagenbewoners ter beschik-
king gestelde hulzen beneden de ge-
wenste maat blijft. Een paar gezin-
nen staan reeds jarenlang Ingeschre-
ven.

Het Katholiek Woonwagenwerk
Zuid-Kennemerland noemt het ver-
heugend dat het schapbestuur zlcli

inmiddels akkoord heeft verklaard
met een huisvestingsregeling voor
woonwagenbewoners, die beoogt elk
jaar vijf woningen in de regio ter be-
schikking te stellen. 'Wy hopen dat
de deelnemende gemeenten bereid
zullen zUn medewerking aan deze re-
geling te geven', aldus het bestuur.

„WURF-PRAET'

WIILLUM V. d. WURFF
Ze bennc op 't strand de boel al

weer aerdig an 't oproime.

HAARLEMMERMEER — De woonwagenwet van 1968 is gericht op
koncentratie en centralisatie. De ervaring heeft echter uitgewezen,
dat dit beleid verre van geluklsig is, zowel voor de woonwagenbevol-
king als voor de bestuurders en de werkers, en dat het resultaat vaak
tegengesteld aan de bedoeling is. Vandaar dat de Plaatselijke Coör-
dinatiecommissie Haarlemmermeer het Woonwagenschap Zuid-Ken-
nemerland voorstelt de klok terug te draaien. Kleine kampjes,' waar-
van sommige al zijn opgeheven, moeten weer worden opengesteld.
Ze dienen zelfs te worden uitgebreid.

Aan de gemeenschappelUke regeling
'Woonwagenschap Zuid-Kennemerland'
nemen deel de gemeenten Aalsmeer,
Bcnnebroek, Bloemendaal, Haarlemmer-
licde en Spaarnwoude, Haarlemmermeer
Heemstede en Zandvoort. Aan deze ge-
meenten is door. bet schapbestuur de
nota 'Dekoncentratie en Decentralisatie',
opgesteld door het P.C.C., ter diskussie
aangeboden.

Getho's
'Het probleem van grote centra is een
probleem van landelijke aard. We heb-
ben echter nog steeds te maken met de
uitgangspunten, door het ministerie in
1967 uitgebracht. Tegen deze woonwa-
genwet ziJn echter grote bezwaren ge-
rezen. Men gaat nu weer in de richting
van kleinere kampjes,' aldus wethouder
M. Kamper van Sociale Zaken van de
gemeente Haarlemmermeer, tijdens een
perskonferentie n.a.v. het verschijnen
van de nota.

;

'Door het centraliseren word je volledig
van de buitenwereld afgesneden,' aldus
Th. van Wanrooy, bewoner van het re-
gionale woonwagencentrum 'De Meer'.
'Het zijn geen centra; het zUn getho's.

Je zit met zo'n 20-30 kandelaren op een
klein stukje terrein. Daardoor larüg je
enorme -nTUving. Ze bouwen niet alleen
een mooi Icamp, maar botfn-cn ook èen

systeem van 'zoek het zelf maar uit.'

Die kleine kampjes hadden niet opge-
heven mogen worden; men had ook aan
onze werkgelegenheid moeten denken.'
Om al deze problemen te kunnen over-
bruggen, stelt het P.C.C, de betrokken
gemeenten dekoncentratie en decentrali-
satie van de woonwagenbewoners voor.
Het verspreiden van woonwagenbewo-
ners over kleinere plaatsen, 'omwille van
de werkgelegenheid, scholingsmogeHjk-
heid, mogelijkheden voor integratie en
niet op zijn minst voor het zich geluk-
kig voelen van de bewoners zelf,' aldus
het P.C.C, in zijn nota.

Tekort
In Haarlemmermeer en Heemstede,
resp. aan de VUfhuizerweg en de Ring-
vaartlaan, zijn 63 legale standplaatsen,
die allemaal bezet zijn. Op de oude
kampjes van Aalsmeer, Bloemendaal en
Zandvoort zijn nog 14 niet legale stand-
plaatsen, waarvan 13 wagens staan met
ontheffing krachtens artikel 10 (l.v.m.

werkzaamheden van betrokkene, school-
bezoek van zijn kinderen of de tyd ge-
durende welke Wj reeds in de gemeen-
te verblijft of verbleven heeft). Oor-
spronkelUk was h^t de bedoeling dat
deze bewonefs naar de twee grote centra
zouden verhuizen. Onder andere door
plaatsgebrek was dit niet mogelijk. Bln-

Uilbreidiiig

Behalve het streven naar dekoncentra-
tie, terwijl er een -tekort aan legale

standplaatsen is, heeft men bovendien
nog te maken met uitbreiding van de
woonwagenbevolking. Deze breidt zich

uit met gemiddeld 3J i 4 pet. per Jaar.

Op het ccntrvun van Haarlemmermeer
staan nu al 5 wagens teveel. De prog-
nose is dat er binnen tien jaar 24 tot 43

standplaatsen binnen deze regio tekort
zullen zijn. Met de mogelijkheid van
zich vestigen in huizen is dan al reke-
ning gehouden.

'Bovendien zou het goed zijn,' aldus de
P.C.C, 'Om het centrum in Haarlem-
mermeer enigszins te ontlasten en de
bewoners meer mogelijkheid te geven
om te verhuizen, zodat een minieme de-
koncentratie voor de huidige bewoners
mogelijk is. X)e P.C.C, stelt in de nota
voor om binnen' \%i Jaar 24 standplaat-
ten m de ircgJo.^aK'to- leggen, zodat
aan de minimum behoefte wordt vol-

Fusie drie Kruis-verenigingen een feit

Kruis-vereniging Zandvoort

neemt alle taken over
ZANDVOORT — Per 1 januari van het

volgend jaar gaan de drie kruisvereni-

gingen in Zandvoort officieel op in de

op 23 juli van dit jaar koninklijk goed-

gekeurde Kruisvereniging Zandvoort.

Het is het resultaat van een werkgroep,

die op 11 november van het vorig jaar

de drie besturen van de kruisverenigin-

gen een 'fusieplan voorlegde, welk plan

rond de jaarwisseling werd goedgekeurd.

Reeds in de vijftiger jaren drong de

wethouder mevrouw Stemler Tjaden bU

de ki'uisverenigingen aan op samenwer-

king. Deze samenwerking kreeg gestalte

in de in 1966 opgerichte stichting Ge-

zondheidscentrum.

Sinds de opening van het Gezondheids-
centrum aan het Beatrixplantsoen op 7

april 1973 kan reeds gesproken worden
van een algemene samenwerking tussen
de drie ki-uisverenigingen te weten het
algemene Gi'oene Kruis, het katholieke
WIt-Gele Kruis en het protestante
Oranje-Groene Ki-uis. waarvan het
Groene Kruis met zestienhonderd leden
de grootste vereniging is.

3000 Ledeu

Dit ledenaantal geteld btj de zeshon-
derdveertig leden van het Wit-Gele'

Kruis en de zevenhonderd leden van het
Oranje-Groene Kruis brengt het totale

ledenaantal van de Kruisvereniging
Zandvoort op een kleine drieduizend le-

den. Dit verhoogde ledenaantal is een
van de belangrijke redenen, waarom de
kruisverenigingen zijn gefuseerd.
De nieuwe organisatie maakt het moge-
lijk om naast de rier wijkverpleegkundi-
gen een ziekenverzorgende aan te stel-

len.

Voor deze ziekenverzorgende ki'Ugt men
van het rUk een subsidie van honderd
procent. Nog een voordeel is, dat de vier

met de kruisverenigingen meegekomen
wijkverpleegkundigen door de aanwe-
zigheid van de het volgend jaar aan te
stellen ziekenverzorgende meer tUd over
houden voor de preventieve geneeskun-
de. Voor deze nieuwe kracht was de om-
vang van elke kruisvereniging afzonder-
lijk te gering om in aanmerking te ko-
men voor het volledige subsidiebedrag.

Ledeuvergaderiug

Het bestuur van de Kruisvereniging
Zandvoort staat onder voorzitterschap
van de heer K. J. W. v. d. Broek. Alle Ie-

tl A iiH ^1
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den van de drie kruisverenigingen zullen

schriftelijk worden uitgenodigd voor de
algemene vergadering, die in januari zal

worden gehouden. Tijdens de vergade-
ring zal het nieuwe bestuur worden ge-
kozen.

NU de fusie een feit is geworden hoopt
het bestuur, dat elk Zandvoorts gezin

In het Gezondheidscentrum worden de
wtjkverpleegsters onder meer ingezet bi}

zuigelingen- en kleuterzorg.

Il
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non deze regio is dus een tekort aan
legale standplaatsen.

Mede i.v.m. een streven naar dekoncen-
tratie en decentralisalle, stelt het P.C.t!.

voor nog dit jaar het kampje te Zand-
voort, dat in januari 1974 door de ge-
meente werd opgeheven, voor tenminste
acht standplaatsen Ic legaliseren en aan
Ic passen aan de eisen van de wet. Ver-
volgens zou de gemeente Aalsmeer even-
eens dit jaar op de huidige plaats —
aan de Mr. Jac. Taldcadc — of elders
een \kampje van minstens vier stand-
plaatsen volgens de normen van de wet
moeten .aanleggen en legaliseren. Het-
zelfde geldt voor de gemeente Bloemen-
daal voor een kampje van tenminste
twee standplaatsen.

Het woonw.agcnkamp aan de Keesom >traat.

daan. Daarna zou dan opnieuw bezieij

moeten worden hoeveel standplaatsen
er in de volgende vijf jaar nog aange-
legd dienen te worden.

Om het getal van 24 te halen worden
er in de jaren 1975 t/m '78 jaarlijks vijf

en in '79 vier standplaatsen aangelegd.
In de jaren '75 en '76 samen worden
acht standplaatsen extra aangelegd.
Elke gemeente zou volgens de nota
bereid moeten zUn om in 1979 minstens
het aantal standplaatsen te hebben zo-
als hier is aangegeven: Aalsmeer 13

plus 1 passantenplaats; Bennebroek 3;

Bloemendaal 12 plus 1 passantenplaats;
Haarlemmerllede/Spaamw. 2; Haar-
lemmremeer 43 plus 5 passantenplaat-
sen; Heemstede 18 plus 2 passanten-
plaatsen; Zandvoort 10 plus 1 passan-
tenplaats.

De uitbreiding van het aantal stand-
plaatsen kan geschieden door het ver-
groten van het centrum te Heemstede
en van de kampjes te Aalsmeer, Bloe-
mendaal en Zandvoort; het stichten
van ''Tileuwe" kampjes en' het verlenen
van ontheffing krachtens artikel 10 voor
afzonderlijke legale standplaatsen.

De eerste reakties van de gemeente-be-
sturen op de P.C.C.-nota zUn bepaald
niet allemaal positief. 'Er zün gemeen-
ten die opmerken dat er geen ruimte is

voor een kampje,' aldus wethouder
Kamper. 'Ik noem Bennebroek en Bloe-
mendaal. De gemeente Bennebroek
heeft wel positief gereageerd m.b.t. huis-v

vesting van woonwagenbewoners.

Momenteel bezoekt het Woonwagen-
schap de betrokken gemeenten om in
samenwerking met de kollet;es van b. en
W. de mogelijkheden In de diverse ge-
meenten te onderzoeken. Volgende week
zal een bezoek worden gebracht aan het
kamp aan de Keesomstraat.

Keruzaak
'Woonwagenbewoners zijn gewone men-
sen,' aldus de P.C.C, in zijn nota. 'Zij

hebben weliswaar een aantal eigen ge-
bruiken, welke echter volkomen legitiem
zijn. Ook zullen zy zich niet overal en
op elk plekje thulsvoelen. Het is wense-
lijk dat voorzover mogeliik de aparte
behandeling van de woonwagenbewo-
ners, zowel wat betreft datgene wat in
hun voordeel is als dat was in hun na-

deel is, afgebquw wordt. Daarvoor is de
ligging bij de bebouwde kom en de we-
derzijdse konfrontatie met de sedentaire
samenleving bijzonder .belangrijk. Het
lokaticbeleid is dan ook een kemzaak,'
aldus de P.C.C.

Juist voor.de.intiegratie en het welzijn

van de woonwagenbew'oners doét 'de

Commissio"o.a; de' suggestie; voor de lig-

ging van de nieuwe standplaatsen gron-
dig rekening ie houden met de afstand
tot de andere bewoning, de mogelijkheid
van scholing en het gebruikmaken van
de plaatsqUjke {Jienstverleninp, en de
werkgelegenheid, zodat ' integratie mo-

'

gelijk is. Bij de kBuze van de ligging en
de grootte Van elk nieuw kampje of
standplaats en bij de uitbreiding van
een bestaand kampje, dienen de betrok-
ken woonwagenbewoners een duidelijke
inspraak te hebben.

Voorts moet volgens het P.C.C, alle mo-
gelijke medewerking worden verleend,
dat woonwagenbewoners, die dat wen-
sen,' een woning krijgen. Binnen deze
regio zou d^i in elk ^eval vier wonin-
gen per jaar beschikbaar dienen te ko-
men.

EHBO'kursus
ZANDVOORT — Het Rode Kruis afde-
ling Zandvoort organiseert dit jaar we-
derom een EHBO-kursus.
De lessen worden gegeven in hotel Keur
aan de Zeestraat 49 en beginnen op don-
derdag 2 oktober om 20 uur. Onderricht
geven dr. R. Drehth en de heer A. Loos.

Men kan zich opgeven voor de kursus
op de eerste lesavond.

Opbrengst koUekte
ZANDVOORT — ,Dc in de eerste week
van september gehouden anjerkollekte

heeft in Zandvoort een bedrag opgele-

verd van ƒ2192,11. Dit bedrag is rumi
tweemaal zo veel als de opbrengst van
vorig Jaar.

I.AN<;S DE VLORDLIJN

Ik weiger te erkennen, dat er on-
mogelijkheden zijn.

Henri Ford (1863-1917)

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TROUWWAGENS.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

— Gespecialiseerd hi alle clilnecs-

indlsche gerechten.
— Ook voor af te halen geopend van

12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3643.

K.W.G03TEB

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
,
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

'VISSERIJBAND — POLITIE
3 s KG ONTVANGST

Pracht .transistor op batterij en
lichtnet, 20 cm luidspreker.

ELASTISCHE
KOUSEN
JOH. V. MEERTEN

Nieuwe Gracht 33 Haarlem

Zocherstraat 22 Alkmaar

Leverancier voor alle ziekenfondsen.

Hypotheken

radio2000
Altijd koopjes „HlPl-stcreo.

Oteratraat 59 - Tel. 317600 - Haarlem

lid wordt en dat betekent dat de Kruis-
vereniging Zandvoort streeft naar een
ledental van vierduizend.

ehes andpê
"Voor een gezellig avondje uit

geopend: maandag t/m donderdag
van 8-3 uur
vrijdag t/m zondag,
van 5-3 uur

t<el:Q2S07-S493

Werkvoorzieningsschap

Het Wcrkvoorzieningssehap Zuid-Kennemerland, dat aan
ruim 130O werknemers in deze regio werkgelegenheid biedt
volgens de Wet Sociale Werkvoorziening (W.S.W. houdt
op

zaterdag 20 september a.s. van 10.00 tot 13.00 uur
op het terrein In Schalkwijk aan de Noord-Sclialkwyker-
wcg

open dag
De afdeling geestelük gehandicapten viert dit Jaar het
50-jarig jubileum. Ter ere daarvan is er een kleine terug-

blik, waar u op foto's en door demonstratie van de oude
werktuigen kunt zien hoe deze afdeling in 1925 begon.

U kunt er zien wat het Werkvoorzieningsschap is en doet.

Iedereen is van harte welkom !

Het terrein kunt u bereiken vla de ingang tegenover de
hoek Italiëlaan/Engelandlaan.

Er is geen parkeerruimte op het terrein zelf. U kmit uw
auto parkeren op de Engelandlaan. U kunt echter ook
met de bus komen: lUn 2 heeft c.n halte vlakbU de in-

gang van het terrein.



Schoenboetiek Harms

Wij hebben nog een week vakantie en

gaan 29 september weer open met een

geheel nieuwe wintercollectie dames-,

heren- en kinderschoenen en laarsen.

Graag tot ziens op 29 september

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haitestraat), Zandvoort

EIERMAN
POELIERSBEDRIJF

A. VISSER
GROTE KROCHT 22— TEL. 2252

REKLAME-AANBIEDING

EIEREN:
NO. 1 10 STUKS 2,45

NO. 3 10 STUKS 2t—
NO. 5 10 STUKS 1,50

HALF PQND ROOMBOTER 1,95

RUIME SORTERING FRANSE KAAS.
1 ONS BRIE 1.30

1 ONS GOUMANDISE NOOT EN KERS . . . 1,20

1 PAKJE MONCHOU 1,25

1 POND JONGE BOERENKAAS 4,50

AARDAPPELENRECLAME:
S KILO EIGENHEIMERS . , 2,98

5 KILO BINTEN 2,10

1 KILO APPELS (JAMES GRIEVE) 1,—

ELKE DAG VERSE KIP
GRILL KIP VANAF 4,75

BRAADSTUKKEN PER POND 5,—

VAKANTIE EEN

ANSTIG AVONTUUR?
Dat is volgend jaar beslist niet nodig, als u tijdens de winterperiode
uw kinderen zwemmen laat leren.

— WEET U dat als u het omrekent het leszwemnien eigenlijk niet
duur is? B.v. kleuterzwemmen leskaart ƒ50,— + pers.abonne-
ment ƒ 60,— = ƒ 110,— : 78 = ƒ 1,41 per les.

— WEET U dat, als u een gezinsabonnMnent hebt u alleen nog niaar
een leskaart van ƒ50,— nodig hebt en dat uw kinderen of uzelf
dan ook op onderstaande tijden vrij toegang tot het bad hébben?

Wilt u inlichtingen over de KLEUTER-, KINDER- of VOLWASSENEN-
LES? Komt u eens langs u belt u onze kassière, tel! 02507-2170.

YRIJZWEMTIJDEN vanaf 15 september:
'

Zondag 10.00-13.00 uur
Maandag 8.00-10.00, 11.30-13.45, 18.00-20.15 uur
Dinsdag 12.00-13.30, 17.30-19.45, 19.45-20.45 uur (damesuur)
Woensdag 8.00-lO.QO, 10,00-11.00 (damesuur), 11.00-12.15, 14.00-17.45,

18.45-19.45 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag 13.00-17.45 uur
Zaterdag 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur

* wijzigingen voorbehouden.

N.V, Sportfondsenbad

Zandvoort
Vondellaan 57, Zandvoort. tel. 2170.

BLOEMSIERKUNST
VADER EN ZOON

KEEKSTRAAT 38

Wegens vakantie

GESLOTEN

van21sept.tot31okt.

JONG MEISJE

Wij zoeken een meisje, dat dagelijks voor
onze kleine kinderen wil zorgen.

Wij betalen graag een goede beloning voor
nogal onregelmatige werktijden, maar met

ook veel vrije tijd.

Als je er wat voelt, bel dan 02507-3377.

UW GORDIJNEN 1V1AKEN7

Komt u eens met ons
praten.

KÜIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.'

'T DITEBIEUB,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

METSELAAR
heeft nog tlfd voor

ONDEBHOCD EN
BEPABATIE

Telefoon 02507-6812.

EXTRA VLEESBERICHT

GROTE AFSLAG KARBONADE
VAN DE SCHOUDER
500 gram van 4,69 voor

VAN DE RIB

3Qfl KILO van 7 CnWU van 8,50 voor f m%M\M

4«v0 van 9,50 voor O>3U

UiinrO 10.50 voor . w.uU

DIRK VAN DEN BROEK
BURG. ENGELBERSTRAAT— ZANDVOORT

KiLO
500 gram van 5,48 voor . HT*^V van 9,50 voor

VAN DE HAAS
500 gram van 5,98 voor

WIJ ZIJN 22 SEPTEMBER WEER OPEN
en ontvangen U met open armen en om onze grote en mooie sortering

planten en bloemen te laten zien.

BLOEM EN-
MAGAZIJN //ERICA ïï¥

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

Auto- en huissleutels
wy maken uw reserve.,

sleutel terwtll u wacht.
SLEUTELSEBVICE,
Versteege b.v. Haltestr. 18,

tel. 02507-4499.

't (Under) WINKELTJE
heeft fOne kleren Toor
klenters, penters, teeoen
CD grote menwn met
kleine maatjea.

Bnurewes 1-3, tel. 6SR0.

zQstraat t. d. Kerkstraat.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Fran^aise

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599

Restaurant La Reine - Patisserie Parfait

KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

UW TAPIJT VUIL?
VERHUUR SHAMPORAL APP. BIJ

DROG. BOUWIVIAN
ORANJESTRAAT 7

Mag ik ook

...een stukje van Uwwereld zijn?

nationale kollekte /^\
geestelijk gehandicapten |^ oüt!^/

giro1122222utreclit
[tweexéén.vijfxtweel

|.\«H»i«^

Peeters Haltestraat

zoekt

1. JONGEMAN
die twee dagen in de week reclame en
etalagewerkzaamheden wilt verrichten.

Daden van artisticiteit meenemen.

2. WERKSTER
voor 2 dagen Jn de week.

3. LEERLING VERKOOPSTER
voor indiensttreding per 1 januari 1976.

Sollicitaties ^an
Peeters, Haltestraat 56, Tel. 3618

GEVRAAGD:

nette vriendelijke

verkoopster
± 17-18 jaar.

Bakkerij v.d.Werff
Gasthuisplein 3, telefoon 2129,

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREFAKATIES

J. &. HESSELS
Leldsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (023) 316092.

VOOR OW PEIVé,
VERENIGINGS- EN
HANDELSDROKWERK
Dmkkerg F. M. v. Dennen
Schoolstraat - Telef. ZSB)

VERHUIZINGEN

A.J.Behage&Zn
/^^affitiimii 11, Heemstede

Telefoon 0Z3-286214

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Eig. mew. E. v. Zandvoort-

Eeltlnk.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

banen.
Alle soorten spellen.

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

G. KOL
Sohuitengat flat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Anto - Brand - Leven

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMA&ER

J. VAN DEN BOS
BUderdiJkstr. 5. Tol. 3796.

Groot en klein vinden

VAN DER WEUFF-s
brood FUN

!

Gasthulspleln 3. Tel. 2129

ZANDVOOKTSE
DITVAABTVERENIGING
Besrafcnls - Crematie

Transport
Keesomstraat 61. Tel. 6351

Zandvoort
Dag en nacbt te ontbieden

Te koop:

VLEESSNIJRIACHINE
(Oland); elektr. KOFFIE-
KEXEL (animo) 4 1. met
watermantel en filter.

Thorbeckestraat 46, tel. 3079.
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AMSTERDAM, Lijnbaanigracht 33 / Bos en Lommerweg 1 Ibij d«

I
Haarlemmerweg) / Miftini VM Geffepltraat 47 (Osdorp, achter onze

supermarkt) / Plein 40.45 nr. 3 / winkelcentrum Detllandplein 182
Kamperfoelieweg 13 - ZWANENBURG. Dennenlaan 17 -

HOOfDDORP, Gralurmeerstraat 28 (MOBY DICK MULTIMARKT)

ZANDVOORT, Burg.
Engelbertsstraat21.
bit onze supermarkt
AMSTERDAM-NOORD.I
Motorkade 10 (bij de
Meeuwenlaan)



Wa drie jaar terug in de kopgroep

Frans de Vos vond de

Nederlandse ^Lord Hesketh'
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Akersloot: 'We hebben nu alweer veel
aanvragen voor volgend jaar. Deze vorm
van racen is by de i'ijders zeer goed
aangeslagen.'
Op de vraag hoe dat komt zegt Frans de
Vos: 'Het is vooral financieel aantrek-
kelijk en bovendien heb Je veel plezier

door de felle gevechten in de race. Voor
het nationaal Itamploenschap moet je

tien races rijden, waarvan drie in het
buitenland. Voor dat kampioenschap
wachten me nu nog drie verplichte
nummers. Op 5 oktober in Zandvoort,
19 oktober het Belgische Zolder en een
week later Paul EIcard in Frankrijk.
Voor de race in Zuid Frankrijk krijg je
van Renault Nederland een onkosten-
vergoeding van driehonderd gulden. Bo-
vendien ligt er voor de eerstaankomende
op Paul Rlcard een prijs klaar van vijf-
tienduizend gulden.

Maar het belangrijkste vind ik, dat je in
deze klasse internationale race-ervaring
opdoet en dat is voor een ryder zonder
meer een groot voordeel.;^

(Adv. Ingez. Meded.)

HILLEGOM — Drie jaar geleden reed de toen tweeentwintig jarige

Heemstedenaar Frans de Vos zich op het Zandvoortse circuit in de

kijker door op een na alle races in dat seizoen te winnen in zijn Simca
groep 1 wagen. Het jaar daarvoor had hij zijn rijderskwaliteiten ge-

toond op de renschool van Rob Slotemaker, op wiens Zandvoortse

slipschool Frans als baanspuiter met de autosport werd gefronteerd.

Nationaal kampioen werd de jonge coureur echter niet, omdat men in

Nederland nog geen officieel kampioenschap in de Simca groep 1

klasse kende. Pas een jaar later werd de klasse officieel erkend, maar
voor Frans kwam die erkenning te laat. In 1973 werd Slotemakers

pupil Jan Lammers kampioen, terwijl Frans de Vos op de derde plaats

eindigde. Het vorig jaar probeerde Frans het-in een door Polec en-
ginering gesponsorde groep 2 Ford Capri, maar ook dat werd niets,

omdat spoedig bleek dat er nog een bom duiten bij zou moeten wilde

hij in het kielzog komen van de snelle Capri van Han Akersloot.

Frans de Vos reed niet meer vooraan met het gevolg dat zijn naam
steeds minder genoemd werd op de Zandvoortse race-piste, maar
zondag 7 september was hij er weer helemaal bij; toen hy, ook al was
het verschil op de streep slechts vijf centimeter met Ernst Berg, de

hoogste eer voor zich opeiste in de Renault 5 LS klasse.

Aj en toe een bermpje pakken. Het hoort

er allemaal hij in de Renault klasse.

Hier gaat Frani de Vos in de fout.

Frans de Vos ziet het weer helemaal
zitten en bescheiden als hij is zegt hij,

dat hU weer lekker xnee kan komen. En
wife had dat nog dit seizoen verwacht
van een man, die dit jaar tijdens de
eerste race op Zandvoort langs de baan
stond, omdat hij er niet in geslaagd was
een sponsor te vinden.
Toch kwam Frans nog onverwacht ach-
ter het stuur van een Simca toen de
Zandvoortse Cees van Dongen wegens
ongehoorzaamheid uit team Slotemaker
werd gezet. Frans daarover: 'Het was
natuurlijk wel fijn, dat ik weer kon ra-
cen, maar ik voelde me niet wij genoeg
omdat ik aan stalorders vast zat. Daar-
om ook was ik zo biy, dat miJn vriend
Frans van de Wakker me bij het team
weghaalde door een Renault voor me te

kopen. Nu na zes races kan ik rustig

stellen, dat ik voortaan in de kopgroep
zal rijden.'

Super professioneel
Insiders weten, dat Frans van de Wak-
ker veel geld in de Renault stopt en dat
is dan ook de reden, dat hU op de cir-

cuits veelal met Frans Hesketh wordt
aangesproken. Frans is echter niet zov
gelukkig met deze verpersoonlijking met
de poenige Alexander Hesketh. De Brit-
se Lord, die met veel geld James Kunt
in de formule 1 racerij heeft geholpen
en thans zün eigen formule 1 wagen
bouwt.
In ztjn bungalow in Hillegom geeft Frans
toe, dat de raceriJ hem momenteel veel

geld kost, maar niet alleen hem, want
ook Frans de Vos levert een financieel
aandeel.

'Ik sponsor en begeleidt Frans op super
professionele basis, omdat dat nu een-
maal in mün aard zit. Of ik doe het erg
goed, of ik doe het niet. Een tussenweg
ken ik niet.'

Frans wil zijn ryder graag aan de top
zien, want zo zegt hij: 'Door gebrek aan
een sponsor dreigde een goed talent

verloren te gaan en dat wil Ik niet. Ik
heb veel vertrouwen in Frans de Vos en
daarom heb ik hem geholpen. Het vol-

gend jaar hoop ik echter, dat Frans een
andere sponsor krUgt. Als is boUenboer
was, dan wist ik het wel. Zo'n jongen
rijdt toch veel in het buitenland. Zo'n
Renauitje helemaal beschilderd met
bloemen is toch een geweldige reclame?'.

Resultaat
Het zit Frans de Vos dit jaar lekker mee.
Om zijn wagen te prepareren vindt liij

in Hillegom bU de Renault-dealer voor

de bollenstreek het autobedrijf F. B.
Richters gratis onderdak. terwUl Jos
Traa en de firma Lindeman eveneens
een financieel steentje hebben bijgedra-

gen. De resultaten bleven dan ook niet

uit. Drie races heeft Frans op Zand-
voort gereden en drie in het buitenland.

In Duitsland heeft hü nu reeds naam
gemaakt door zich in Hockenlieim in het
brons te rijden en het baanrecord in zijn

klasse te verschei'pen. Op de Nürburg-
ring werd hij eveneens derde en klokte

tijdens de race de snelste ronde.

Vanwege het feit, dat alle wagens iden-
tiek zijn en op papier allemaal een top-

snelheid van honderdvtjfentachtig kilo-

meter per uur halen, noemt Frans de
Vos het racen in de Renault 5 LS klasse

het einde. Han Akersloot, dit jaar dank-
zij zijn twaalfjarige race-ervaring als

kompetitieleider aangesteld bU Renault
Nederland voegt aan deze woorden van
Frans de Vos onmiddellijk toe, dat de
ryder, die zijn wagen optimaal prepa-
reert de beste papieren heeft.
Door sponsors als Frans van de VPakker
dreigt de Renault klasse uit zün jasje
te groeien, wani toen Renault Neder-

land aan het begin van dit raceseizoen

de Renault introduceerde, noemde men
het rüden in de 5 LS de meest goedkope
vorm van racen.
Men rekende voor: Men kreeg de wagen
voor negenduizend gulden. Ais men ga-
randeerde, dat er .minimaal acht races
met de Renault gereden zou , worden
kreeg men bij de wagen een opvoerset

ter waarde van vierduizend gulden. Maar
niet alleen de aanschaf, ook het racen
in de wagen werd aantrekkelijker ge-

maakt. Voor elk punt krijgt men vijftig

gulden uitbetaald. .Zo : levert een eerste

plaats de rijder bijvoorbeeld duizend gul-

den op.

Debulanlenklasse
Om te voorkomen, dat deze klasse door
de sponsors met 'super professionele

aanpak' financieel uit de hand loopt

komt men naast de bestaande klasse
het volgend jaar uit .met een debutan-
tenklasse. 'Het kan namelijk erg goed-
koop' zegt Han Akersloot. 'Er zün ryders
die per seizoen _vyfduizend gulden kwyt
zyn, maar dat "bedrag win je terug als

je vooraan in het veld eindigt. Je moet
dan natum-iyk geen bi-okken maken.
Maar ach, als je zoals Frans de Vos een
autobedi-yf achter je hebt staan en je

verzekert de wagen voor tweehonderd-
twintig gulden per race dan valt dat
ook allemaal wel mee.'

Van de' honderdvyfenzeventig licentie-

houders, die ons land telt hebben er ze-

venentwintig een Renault 5. Eert bewys
dat dit wagentje erg in trek is. Han

(Adv



OPEL-PREMIÈRE 76
Met trots presenteren wij u in een keer maar liefst

drie nieuwe modellenj die het Opyel-programma
vervolmaken: de volkomen nieuwe Manta, de nieuwe
Ascona en een nieuw model Kadett erbij: de Kadett City

met z'n praktische derde deur.

Deze auto's staan voor u klaar in onze showroom.
Kom ze zien, kom ze testen. Bekijk die strakke lijnen van

de Manta, met z'n nieuwe, ruime interieiu'. Rij in denieuwe
Ascona met z'n verfijnde techniek. En ontdek hoemooi
en praktisch tegelijk een personenauto kan zijn: de
Kadett-op-maat, nu ook met die handige City-deur.

Kottom:komvandaag nog
kijken naarde nieuwe Opel-modellen.

Nu bijons in première.

denieuweAscona

de nieuweManta

OPEL VAN LENT
Kam. Onnesstraat 15 — Zandvoort — Tel. 02507-53 46.

Enorme sortering

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van ïabriek

met grantie. BUzonder
lage prijzen.

Martex Holland B.V.,

Koudenhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

DéPOSITAIRE MARBERT
Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, Zandvoort.

LAMPENOLIE
in 5 geuren ƒ 4,75 p. Itr.

Drog. BOUWMAN,
Oranjestraat 7, 2Sandvoort.

nOSXESS (gastvrouw)

gezocht voor technische

tentoonstelling in Utrecht

van 20 1jn. 25 olctober.

Telef . inl. TSS. ZAND-
VOORT BV, onder ar. 4441

in Zondvoor, hr. BUlsma.

Te koop:
EETHOEK

Tel. 7295 na 6 uur.

Te koop:
KEÜKENGEISER
als nieuw, tevens

2-PIXS GASSTEL
Thorbeckestraat 35.

Wü kunnen best wat HULP
gebruiken in ons gezin met
schoolgaande kinderen en
'n baby nog thuis. Wie
helpt? Een S, twee ochtenden

per week zou al voldoende

zijn, want zelf zijn we ook
niet lui. De sfeer is gezellig,

vraag maar aan Raghnlld
of Leentje.

Wie belt even (2501) of

komt even langs wippen
aan Julianaweg 19 in Zand-
voort?

Student en secretaresse

zoeken zo spoedig mogelijk
WOONRUIMTE

Telefoon 023-241901.

J. L M. V. d. PEET
Aannemingsbedrijf voor a( uw

nieuwbouw, verbouw en onderhouds-

werken.

Telefoon 01718-72551.

Tij'dens werkuren telefoon 02507-3715.

Werkplaats: Koningsstraat 28, Zandvoort.

ALLE
LOODGIETERWERKEN

OAKLEKKAGES
SANITAIR

Tefefoon 02507 - 41 61 - 71 58

Snellere service door
mobilofoon

i

DE VOS
Toor een goed

GEBRUIKT
RIJWIEL
T.a. ƒ 50,

—

fietsklaar.

Levering van nieuwe fietsen reeds vanaf ƒ 165,—

.

Inruil mogelijk.

Onze werkplaats is gevestigd in de Dr. Gerkestraal
omhoog bij DE SCHELP box nr. 23 en 36.

Van maandag t.m. zaterdag geopend van 13 tot 20 u.

TELEFOON 02507-7255.

Voor een fiets voor groot en klein.

moet u bij de Vos zijn.

Nu! is het de tijd om uw huls tochtvrij

te maken.

TOCHTSTRIP
in div. soorten en prijszen.

Heeft u ai

VERDAMPERS
voor uw CV.?

J.H.VERMEIJSB.V.
IJZERHANDEL

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204.

Voor 'n jolige verjaardag en
-^

'-//i 'n vrolijk aankomen dan ver-^
sieren met bloemen en plan-
ten van

BLOEMENHUIS

„V. d. MEY"
J. BLUTS
Haltestraat 65 - Zandvoort

De specialist in al aw bloemperken.

P.S. Denk aan de tulpenbollen !

SGHQENSERVEGEJ.PORTEGIES

Wij zijn 22 september

weer open.

Kerkstraat 32, Zandvoort.

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Iedere leeftijd Jieeft zijn clwrme . .

.

maar buit die cliamw dan ook vit 1

AnS GrelsinS^ HuidverzorgingO Kuurbehandelingen

Estheticiënne

^

Kuurbehandelingen
Pannlculosebehandeling
Manicuren — Pedicuren

*<-

Burg. van Penemaplein 22-1, Zandvoort.

Telefoon 02507-6481.

.J

NU
BUITENBAND

26x1 3/8 ƒ 7,—, bij 2 stuks

SLECHTS ƒ 10,50

TWEEWIELERBEDRIJF
VERSTEEGE B.V.

Haltestraat 18.

ENGLISH CONVERSATION
LESSONS GIVEN BY
ENGLISH LADY.
Brieven onder nr. 633 bur.

van dit blad.

Verloren;
ZILVEREN KETTING
met naam Simonc.

Graag terug bezorgen bü
Mevr. Sclielvis, Swaluë 5a.

blanke malse magere

VARKENSLAPPEN O Qp
500 gram 4,98 . KILO O 9O
blanke

HAASFILET 1 9 AÜ
500 gram 6,98 ..... KILO Ifca^O
BOTERMALSE RUNDER M M g%
BIEFSTUK 4.48
250 gram van 4,98 voor

magere

RIBLAPPEN in Aft
500 gram 5,98 KILO IUh^U
runder

BORSTLAPPEN T QC
500 gram 4,75 KILO I ÜU
MAGER HART
voor uw huisdier

.

^ ^ Sc
500 gram van 2,98 voor Am BlJr

EXTRA
SAPPIG PEKELVLEES
GEK. VARKENSLEVER ^ «%
AM. CORNEDBEEF f ^4
naar keuze 150 gram I aVV

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag

DIRK VAN DEN BROEK
Burg. Engelbertstraat— Zandvoort

BROG. MOERENBURG

wegens vakantie gesloten

van 20 september t/nt 4 oktober

ONZE REFORMZAAK HALTESTRAAT 46

BLIJFT VOOR U GEOPEND.

FA. GANSNEB & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN. GASFOENUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. PABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

2 BAKBEDEKKERS
houden zich aanbevolen om uw reparaties

te verichten.

Telefoon 02507-2589.

ANTIEK
TE KOOP 3-PERS. KERKBANKEN

ANNO 1580.

Te bevragen: B. J. VIVEEN,
Oranjestraat 16A (achterom). Telefoon 7593.

daar stmtwéhm düe$ ië-jezen

p.teAmt-vmlaódei?
uee0 'm,
ed^ Üöp óehoode-mlt "wezeti.

BEGRAFENISONDERNEMING

A. FINNEMA
Verzorging van begrafenissen en crematies

Vervoer in binnen- en buitenland.

Levering van grafmonumenten.

Locatellihof 33, Aalsmeer.

Telefoon (02917) 2S86S.

GARAGE TE HUUR GEVR.
omg. De Bujfterstraat.

Tel. 4411 na 18.00 uur.

Gevraagd:
FLINKE ZELFSTANDIGE
WERKSTER
voor maandag- en vrydag-

ochtend In gezin v. 2 pers.

Bellen 7227 na 6 uur.

Te koop aangeboden:
± 250 Verb. Oud. Holl.

DAKPANNEN
6 VLAGGEMASTEN
5 meter lang
5 lengtes KOPEREN
BUIS, doorsnede 22.

± 150 TEGELS 10x20
Zandv.laan 331, Bentveld.

Te koop:

VRACHTAUTO
Hanomag 4x4"met verl.-

bak, l.g.st., t.e.a.b.

nieuwe DIESEL.
Telefoon 7202.

Te koop:

WIT SKAI 4-ZITS
BANKSTEL

Telefoon 2598.

VOOR REGENKLEDING
o.a. Poncho's ƒ 12,95

naar

TWEEWIELERBEDRIJF
VERSTEEGE B.V.,

Haltestraat 18, Zandvoort.

^^iP^i^l

UKENHUIS
vraag yrijblijvend offerte voor:

complete keukens if: badkamers ir

VELSERSTRAAT 12, HOEK AELBERTSBERGSTRAAT, LoJNGANG ZIEKENHUIS JOH. DEO, HAARLEM-NOORD^
Geopend iedere dag van 9.00 tot 17.30 uur. Maandags gesloten. Voldoende parkeergelegenheid.
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Herinuermgen aan een fel bewogen periode
(Adv. Ingez. Meded.)

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD
Spannende dagen

Het' was in ie margen van de 5de sep-

tember 1944, dat hoofdinspekteur/korps-

chef G. J. W. Vreman, mö opbelde en

vrofg e' ik even bU hero wilde komen.

De dag: «Toren was ook al een dag ge-

weest 'met een gaatje'. De wildste ge-

ruchten deden de ronde. De geallieerden

zouden Haarlem reeds genaderd zijn en

zich bevinden in de omgeving van de

Herenweg, nabU het Manpad.

Het was — een betere naam had men
moeiHik kunnen bedenken: Dolle Dins-

dag, alle renunen waren los. Men wist

niet meer, waar men zich aan moest

houden. Duitsers en NSB'ers sloegen op

de vlucht. We waren de gehele nacht op

geweest en toen ik die morgen bü hoofd-

inspekteur Vreman kwam, was het ge-

heel van het dorp onwezenltjk en onge-

lofelijk.

De heer Vreman vertelde my, dat alle

NSB'ers het dorp hadden verlaten en

dat alle levende have was achtergelaten.

HU vroeg my, of ik mU wilde belasten en

ontfermen over de zorg voor deze huis-

dieren. Tezamen met mijn .vriend Arend

Bos stelden we In diverse verlaten hui-

zen een onderzoek in. Honden en katten

vonden we niet, die had men waarschUn-

hjk in de overhaaste vlucht nog weten

mee te nemen of laten weglopen. Wat we
wél vonden op een platje van een der

huizen was een groot konijn in een klein

hokje, en we legden ook beslag op een

geit met drie jongen.

We vroegen de lieer Vreman, wat we

Het oude postkantoor en het raadhuis.

Het centrum waarin en waaromheen

zich alle aktiviteiten in de bezettingstijd

afspeelden.

met deze dieren moesten beginnen. HU
liet dit geheel aan ons over. Dientenge-

volge Icreeg ik de oude geit en het ko-

nijn en Arend Bos ontfermde zich over

de drie jonge geitjes. Het konyn bracht

ik onder in een 7elfgetimmerd hok, maar
wie schetst mUn verbazing, toen enkele

dagen daarna het dier niet minder dan

tien jongen ter wereld bracht. Met de

uiterste zorg bracht ik ze groot en het

klinkt misschien wreed, maar met de

Kerstdagen werden de eerste jonge dier-

tjes door ons verorberd, we hadden im-

mers niet meor en het was voor ons een

feestmaal, waarvan we daarna nog me-
nigmaal hebben geprofiteerd.

Intussen zat ik met die geit. Het was

een prachtig beest, maar ik had nog

nooit een geit gemolken. Goede raad

was duur en in enkele dagen tijd had ik

het geiten melken onder de knie. Klke

morgen om zes uur en 's avonds om een

uur of zeven melkte ik het dier en had
er zo tegen de twee Uter melk per dag

van. Mijn vrouw had een kleine hand-

karnmachine en karnde er 'elke dag bo-

ter van. Op deze wijze kwamen wü per-

soonlijk een der meest moeilijke periodes

uit de bezettingstijd door, toen het eten

niet meer was te verkrijgen en de weke-

lijkse bon-rantsoenen tot een minimum
waren teruggebracht.

Ook de gemeentelijke gaarkeukens op

het Gasthuisplein waren toen al opge-

heven, want er was niets meer. Het was

een angstaanjagende tijd, die, steeds er-

ger werd naarmate deze onvergetelijke

hongerwinter 1944-'45 voortsclireed.

Intussen was de paniek rondom dolle

Dinsdag weer wat geluwd. Verscheidene

fanatieke NSB'ers keerden naar Zand-

voort terug; een groot aantal bleef ook

voorgoed weg. De algehele situatie bleek

wel Ingrijpend veranderd, want men be-

greep wel, dat het 'Deutschland, Deutsch-

land über alles' verleden ttjd werd.

Maar restaurant 'Zomerlust' bleef het

Iioofdkwartier van de Zandvoortse NSB
en langzamerhand bleek men weer het

heft in handen te hebben genomen.

Maar het ging wel knijpen wat betreft de

voedselvoorziening en de verwarming. Ik

zal u binnenkort nog wel eens wat ver-

tellen, hoe wij daar persoonlijk in voor-

zagen en ik moet eerlijk zijn door te ver-

klaren, dat ook het gemeentebestuur on-

der aanvoering van loco-burgemeester

Heyenbrock, trachtte, in deze steeds

meer nijpende behoefte te voorzien.

Zo wist liij — ik meen in december 1944

— een groot aantal zgn. 'Deense korstjes'

te bemachtigen. Dit 'sinterklaasachtig

gedoe' bleek een enorm sukses. Hoe de

heer Heyenbrock eraan kwam, weet ik

niet, maar we hebben er wel dankbaar

van geprofiteerd.

Kort (Jaarna kwam de stunt van de heer

Joh. C. Jung Sr. die aardappelen wist te

halen naar Zandvoort, en het was juist

in deze tijd, dat de president van Ame-
rika Roosevelt kwam te overlijden.

Daarop volgde het adembenemende Ar-

dennen-offensief en zo werd al met al

de toestand in Zandvoort onzeker en af-

wachtend. Maar wij bleven hoopvol,

want de algehele toestand ontwikkelde

zich in het blijde vooruitzicht, dat uit-

eindelijk de overwiiming zou worden be-

haald. Kn aan dit vooruitzicht klampten

wU ons met hart en ziel vast.

C. KUYPER SR.

De Hogeweg in de bezettingstijd. Een

der weinige wegen die voor de sloopwoe-

de gespaard bleef en waar ook geen mij-

nen werden gelegd.

Ondanks gemis aan trainingsfaciliteiten

Zandvoort '75 start met
optimisme dekompetitie
ZANDVOORT — Zaterdag start de kompetitie voor het eerste elftal

van Zandvoort '75, de zaterdagamateurs die zich dit jaar hebben af-

gescheiden van Zandvoortmeeuwen. Het bestuur ziet de Icompetitie

met vertrouwen tegemoet, want zo laat men bij monde van de voor-

zitter de heer W. J. Koops weten: 'Bij Zandvoortmeeuwen speelden

we in de vierde klasse van de KNVB. We komen nu uit in de tweede

klasse HVB zodat we in feite twee klassen zijn gedegradeerd. Daar-

om verwacht ik dat we met RCH, Corja en DSOV gaan uitmaken

welke ploeg of ploegen aan het eind van de kompetitie zullen pro-

moveren.'

Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeu-

wen daarentegen is door het opstappen

van de spelers sterk verzwakt. Zaterdag

werd met maar liefst 17-fO verloren van

BCZ'58, de ploeg waartegen Zandvoort

75 in een toernooi met 0-0 gelijk speel-

de.

De kans is dus zeer groot, dat Zand-

voortmeeuwen naar de eerste klas HVB
zal degraderen en dat zou Indien Zand-

voort '75 promoveert betekenen, dat bel-

de ploegen het volgend jaar tegenover

elkaar komen te staan. 'De kaarten voor

belde duels zijn al uitverkocht,' grapte

Zandvoort '75 penningmeester Plet Rulg-

rok.

De nieuwe voetbalvereniging heeft alle

reden tot optimisme'. In oefenduels werd

weliswaar met 4-0 verloren van KNVB
derde klasser De Geuzen en met 5-4 van

RKAVIC (vierde klas KNVB), maar te-

gen gelijkwaardige ploegen kwam men
bijzonder goed uit de verf. Van tweede

klasser afdeling Noord Holland Mon-
nlckendam werd gewonnen met 9-1, ter-

wijl HCK uit de derde klas HVB versla-

gen werd met 16-0.

Fair play cup
Zeer trots is Zandvoort '75 op het win-

nen van het Intimis-toernooi. Een ju-

bileum toernooi in Amsterdam waaraan

acht ploegen, waaronder derde en vier-

de klassers van de KNVB, deelnamen.

Bovendien won men in het toernooi de

fair play cup. De heer Koops: 'Dat is

ons visitekaartje, want het bewijst dat

we de zaak goed aanpakken. Misschien

hebben we daaraan wel te danken, dat

we als nieuwkomer niet onderaan in de

vierde klasse HVB hoeven te starten,

maar in de tweede klasse.'

Ondanks deze goede resultaten is men
tijdens de oefenwedstrijden toch wel ge-

, schrokken. Voorzitter Koops: 'Gebleken

Is, dat de jongens elkaar op het veld

niet gueU wisten te vinden. Aan tech-

niek en kondltie ligt het niet, maar wat
de voetballers momenteel missen is tak-

^ tick, maar hoe kan het ook anders. Voor
trainingen kunnen we op geen veld te-

recht. Veldtralning is er dus niet bij en
dat is onze grote handicap.'

De enige tralningsmogelijkheid, die de

voetballers momenteel In Zandvoort
hebben is de Prinsessenhal, die Zand-
voort 75 elke woensdagavond van half

negen tot half elf van de gemeente mag
huren. Gevoetbald kan er echter niet

worden, want dat is In het gymnastiek-

lokaal verboden. Wat de taktlek in het

veld betreft moeten de spelers het dus

hebben van de wedstrijden,

Het is een reden temeer, dat Zandvoort

'75 zo snel mogelijk in Zandvoort terecht

wil. Nu moet men voor de thuiswedstrij-

den uitwijken naar het voormalige ETO-
terreln in Hoofddorp. 'Toeschouwers

hebben we daar natuurlijk niet, maar
daar hebben we ons al bij neergelegd.

Hutter en Duller

in galerie Eijlders
Weense school van het fantastisch

realisme. Zijn werk is bekend over de

gehele wereld. Geïnspireerd door Mo-
zart's opera 'Die Zauberflöte' maakte

hij een portefeuille met tien litho's In

10 tot 27 kleuren; tien daarbij beho-

rende rellëf-serigrafieën In de vorm
van dekbladen en zeven etsen. Be-

halve deze beroemde 'Zauberflöte-

map zijn er ook nog enkele andere et-

sen en litho's van Hutter te zien.

Jenny Duller is van oorsprong kera-

miste, maakte sinds 1950 keramiek

, doch is de laatste tUd ook bezig met
bronsplastieken en portretten in

brons, ZiJ exposeert regelmatig,

hoofdzakelijk in eigen land. Haar
werk heeft een diep religieuze Inslag,

maar is tilet gebonden aan één be-

paalde godsdienst of filosofie. Zij ver-

diept zich in de mens, die temidden

van de onrust om zich heen zich een

eigen verstilde wereld weet te schep-

pen, een limerlijke tempel, waar hU
binnentreedt eii uitgaat, wanneer hij

daar behoefte aan heeft.

ZANDVOORT — Zaterdag 20 sep-

tember om 5 uur zal in kunstgalerie

EÜlders aan de Haltestraat 77 een

nieuwe expositie worden geopend.

Deze expositie zal gratis toegankelijk

zijn tot 10 oktober woensdag t/m
vrydag van 13 tot 16 uur, zaterdag en
zondag van 13 tot 17 uur.

Het lykt een bijzonder interessante

tentoonstelling te worden, geheel af-

wijkend van alles, wat we op kunst-

gebied in deze galerie te zien kregen.

Wolfgang Hutter, gr8,ficus geboren

te Wenen In 1928, een van de belang-

rijkste vertegenwoordigers van de

EXPOSITIE BIJTERSTAL

Terstal Interieurs exposeert de prachtige lederen

meubelen van de Sede uit Zwitserland in combinatie

met werk van de Haarlemse beeldend kunstenaar

Michel F. V. Overbeeke.

Deze expositie duurt van 13 september tot 1 1 oktober.

U bent van harte welkom bij Terstal

!

terstal
interieurs bv

.^Voor belangstellenden heeft

Terstal een kleurenreproduktle

besctiikbaar van een van de
geëxposeerde werken.

Terstal Interieurs B.V.

W/agenweg 1, 3 en 15

hoek Houtplein, Haarlem.

Tel. 023 - 31 21 72

Stichting hippodrome

vraagt bedrijfsleven

e s+eun
ZANDVOORT — Het bestuur van de stichting hippodrome Zand-

voort richt zich in een schrijven tot het bedrijfsleven van Zandvoort

met het verzoek de stichting financieel te steunen.

We hopen natuurlijk zo snel mogelijk in

Zandvoort te voetballen, want al is het

maar twintig minuten rijden: Spelen in

Hoofddorp is uit goed voor u, maar voor

spelen in Zandvoort geldt, uit goed. thuis

het best,' aldus Zandvoort '75 voorzitter

W. Koops.

Het elftal, dat zaterdag in Velseu tegen

VVB aantreedt bestaat uit de spelers

Bert Molenaar (doelman), Dirk Koper,

Jan Swart, Ruud Krijgsman, Henk van

Duijn, Arend Volkers, Gerard Nijkamp,

Joop Paap, Raymond Keuning, Wim
Kuyken, Hans Kreuger en Luite Veen-

stra.

Het bestuur van Zandvoort '75 bestaat

uit: W. J. Koops, voorzitter; A. van

Marie, sekretarls; P. C. Ruigrok, pen-

ningmeester; G. J. Munier, 2e voorzit-

ter; G. M. Jongkind, 2e sekretarls; J. v.

d. Oord, 2e penningmeester en koitmils-

sarls H. R. Zuidam.

De stichting stelt zich onder meer ten

doel in de badplaats een draf- en ren-

baan te realiseren. 'De stichting dient

ter voorbereidmg van de plannen naast

de financiële Inbreng van de tien be-

stuursleden over enig kapitaal te be-

schikken om de aanloopkosten, waar-
onder het maken van tekeningen en

schetsen, te kunnen dekken', zo licht

men het verzoek toe.

In de brief doet men voorts een poging

om het bedrijfsleven te overtuigen van
de noodzaak om Zandvoort op langere

termijn aantrekkelijk te maken voor de
buitenlandse gasten.

'De vele negatieve publikaties die de
laatste tüd in enkele dagbladen zijn ver-

schenen en niet tcvergeten liet voorne-

men van Provinciale Staten van Noord-
Holland om in de nabüe toekomst te

proberen de belangstelling voor het

duin- en strandgebicd terug te dringen
door het scheppen van rckreaticplaat-

sen elders in de provincie, nopen tot ui-

terste waakzaamheid. '^En vergeet dan
niet dat de groep Brederode grootse

plannen heeft met betrekking tot een
hernieuwd Scheveningen, welke plannen
in 1980 zullen zijn voltooid,' aldus het
stichtingsbestuur.

Het bedrijfsleven en partlkulieren, die

de stichting financieel willen steunen
kunnen hun bijdrage storten op reke-
ning no. 56.59.20.367 bU de ABN ten
name van de stichting hippodrome
Zandvoort. Het stichtingsbestuur stelt

zich voor te zijner tijd verantvroordlng
af te leggen in de plaatselijke peis.

Raad bijeen
ZANDVOORT — Dlnsdaeravond 23 .seti-

tember komt de eemeenteraad van Zand-
voort op het gemeentehuis in openbare
vergadering bijeen. Tijdens de vergade-
ring, die om acht uur begint worden on-
der meer de volgende punten behandeld:
• Onderwijsaanpclegcnheden

:

a. Aanvraag ex art. 72 I.o.wet 1920 t.b.v.

de Nlcolaasschool
b. Beschikbaarstelling gelden ex art. 72

I.o.wet 1920 t.b.v. aanschaffing speellees-

set.

• Grondtransaktles:
a. Verkoop grond in het gebied voor am-
bachtelijke bedrijven
b. Verhuren grond achter Flemlngstraat
18 t.e.m. 26
c. Verkoop kavel 12 In het Kostverloren-
park.
• Bestemmingsplannen:
a. Vaststelling bestemmingsplan 'Kost-

verlorenpark deel 2'.

• Besluiten en eventueel heropenen van
de beraadslagingen over voorstel nr. 135,

betreffende de aanleg van een speelter-

reln aan de Lorentzstraat. waarover de
stemmen in de vorige vergadering staak-
ten.

• Garantie geldlening schooladvies- en
begeleidingsdienst.
• Voorlopige vaststelling gemeente- en
bedrijfsrekenlngen 1973.

• Sloop perceel Stationsstraat 19.

• Intrekking gorantlebeslult hypothe-
caire geldlening.

• Plantsoen voor flatgebouw Van Len-
nepweg 49-63.

• Aanleg voetpad naar Sporthal.

• Voorlichtlngsglds.

• Vervanging c.v.-ketels dr. Albert Ples-

manschool en Joslna van den Enden-
school.

• Subsldleaanvi-age Release.

• Preadvies t.a.v. consept-ontweiT) Wet
Reorganisatie binnenlands bestuur. •

• Rondvraag.

Het Prinses Beatrix Fonds houdt van 22

tot 28 september een landelijke kollektc.

Het Prinses Beatrix Fonds zet zich In

voor die gehandicapte medemensen die

getroffen werden door polio, spasticltelt,

multiple sclerose, spierdystrofie en di-

verse andere spierziekten.

De hulp die door het Prinses Beatrix

Fonds werd verleend In materiele zin,

bedroeg in 1974 voor Individuele hulp-

verlening ruim 1 miljoen gulden. Ter-

wijl ook voor niet individuele bijdragen

ruim 1 miljoen gulden werd uitgegeven.

Dokter
Gerke
overleden
ZANDVOORT — Vrijdag 12 september

is op 88 jarige leeftijd overleden de
Zandvoortse arts, dokter C. A. H. Gerke,

wonende De Favaugepicin 53 huis.

Vele Jaren lang is dokter Gerke, als op-

volger van zijn vader, naar wie de hui-

dige Dr. Gerkestraat werd vernoemd,

een bekwaam en gezien arts in onze

gemeente geweest. Hij was nog de echte

dorpsdokter van de oude stempel. Oe-
fende zijn praktijk eerst uit in z^n
woning aan de Hogeweg, schuin tegen-

over het huidige politiebureau, waarbij

een eigen apotheek aan zUn huls ver-

bonden was, terwijl hij na de bewogen
oorlogsjaren opnieuw een praktijk op-

bouwde In het pand Grote Krocht hoek
Corn. Slegersstraat.

Dinsdag Is dokter Gerke In het familie-

graf op de Algemene begraafplaats ter

aarde besteld.

Zijn zoon. de heer C. A. Gerke, die kort

na do oorlog naar Sydney vertrok, kwam
over, toen hy de alarmerende berichten

over de toestand van zijn vader ont-

ving. Hij heeft zijn rustig einde en de

begrafenis nog kunnen meemaken.
Voor onze krant nam de lieer C. A. Ger-

ke een unieke foto mee van do voetbal-

vereniging 'Zandvoort'. Op de afbeel-.

ding. die tenminste zeventig jaar oud

Is, moet dokter Gerke circa achttien

Jaar oud geweest zijn.

be voetbalvereniging 'Zandvoort' voet-

balde overal, waar men maar een ter-

rein kon krijgen. Onder andere op bet

Nassaupleln, (.waar toen nog geen hui-

zen stonden) en in Bentveld. In de

buurt van de Westerduinweg. Het was
een gevreesde ploeg en ze boekten met
dit 'wilde voetbal' dikwijls leuke suk-

sossen. Oude Zandvoorters zullen bU
nauwkeurige bestudering nog heel wat
oude bekenden op de foto aantreffen.

Op de foto staat dokter C. A. H. Gerke
met do armen overel kaar.

Met oog en oor

de badplaats door
Duinwandeling

Van de heren J. van Ilonseliooten en
J. Warmerdam vernam ik, dat in ver-

band met liet grote sukses van de

laatste avondduinwandeling, georga-

niseerd onder auspiciën van de afde-

ling Zandvoort van de Koninklijke

Vereniging voor tuinbouw en plant-

kunde te Den Haag, zaterdag voor

het eerst een ochtcndwandeling door

de duinen wordt georganiseerd door

de waterleidingduinen, ingang Zand-
voortsclaan.

De tocht vangt aan om zes uur en
zal ongeveer 3 uur \n beslag nemen.
Als het weer wil meewerken, moet het

een genot zijn, m de prille ochtend

door onze duinen te dwalen. U hebt

het waarschijnlijk nog nooit gedaan,

maar het is wèl een belevenis het

ontwaken van de natuur van naby
mee te maken. Daarom moet u deze

gelegenheid niet verzuimen. U kunt

gratis meewandelen onder deskundi-

ge leiding. Er wordt slechts een on-

kostenvergoeding gevraagd van twee

kwartjes.

Tuinkcuring
De najaars-tuinkeuring zal een de-

zer dagen worden gehouden.

Zorg dus, dat uw voortuin er mooi

bU ligt. Waarschijnltik nog m de loop

van dit jaar zal tijdens een speciaal te

beleggen bijeenkomst de uitslag van

de keuring worden bekend gemaakt
en zullen de prijzen worden uitge-

reikt.

Allianco

De onlangs opgerichte Zandvtorlsc

Alliance van Armoede Haters, ZAAH,
is de laatste weken weer bijzonder

actief geweest.

Zo u weet, is het een verzameling van
werkers in de Horeca-bedryven. die

door het verzinnen van leuke gein-

tjes daar willen helpen, waar dat no-

dig is. Iedereen kan er lid van wor-

den, al staan er momenteel op de

ballotagelijst wel zo'n vi)ftig namen
van wachtenden.
Het lidmaatschap kost niets en er is

ook eigenlijk geen officieel bestuur,

al is er vanzelfsprekend wel een top-

leiding die de zaak in handen houdt.

Het geld komt vanzelf binnen, vla al-

lerlei akties. Dezer dagen heeft café

Koper op het Kerkplein weer zulk

een aktie ontketend, na ie laatste zo

suksesvol verlopen bokswedstrijd op

het kermisterrein.

Men stelde elke bezoeker in staat, een

kort rijmpje of spreuk op een papier-

tje te schrijven. Daarvoor moest dan

Arbeid adelt, maar adel arbeidt met.

Wie het kleme met eert is het grote

I met weerd.

Ik stond maar te raden, maar men
I verlangde daden.

Dus maar met langer gewacht en
I 't piekje opgebracht.

Maandagavond besloot men, het bu-
eengebrachte bedrag af te dragen

aan het Kinderhuis 'Groot Kijkduin'

ter ondersteuning "aii de dit jaar te

houden Sint Nicolaa.s en/ol Kerst-

aktiviteiten. Men heeft er lang over

gedacht, welk liefdadig doel moest
worden gekozen. Tenslotte leek dit

het meest doelmatige. Namens de or-

ganisatoren hebben Bobo en Christi-

aan dinsdagmiddag het geld aan de

dircktie van Groot Kijkduin overhan-
digd. Ik behoef u zeker niet te zeggen,

hoe bly men met dit onverwachte
presentje was. Hulde AUiauce en we
wachten nu maar weer op de volgen-

de stunt!

Bomen f^rocien

Kr is een tijd geweest — -lOg niet zo

lang gelcdi-n — dat men bewcïrde,

dat in Zandvoort geen bomen wilden

groeien.

Het g'-ootste deel zou moeten worden
gerooid, vanwege de lepziekte en ver-

vangen door jonge bomen. Die jonge

bomen doen het inderdaad best. maar
de oude iepen in Zeestraat en Kost-

verlorenstraat hebben nog nooit zó

mooi m 't blad gestaan als dit jaar.

Wat een geluk, dat men ook deze bo-

men niet heeft gerooid.

En één dezer dagen was ik aanwezig

op de nieuwe begraafplaa ..s. De jon-

ge aanplant aldaar ontwikkelt zich in

enkele jaren tijd geweldig. Alle aan-

geplante bomen groeien als kool! Om
van de oude begraafplaats, die prach-

tig onderhouden is, maar niet te

spreken. Daar groeit alles vanzelf.

Laat men mij nu toch niet meer spre-

ken over het feit, dat In Zandvoort

niets groeien wil.

een gulden worden betaald. Ook dit

sukses was enorm. De kartonnetjes

met de gulden eraan geplakt, werden
op de deur bevestigd. Er was er zelfs

één bii. die een tientje gaf en een an-

der vijf gulden. Meer dan honderd
inzendingen kwamen er in nauwelijks

een weck binnen en het totaalbedrag

bedroeg ƒ 136,21. Uit de rijko. bloem-

rijke ontboezemingen haal ik de vol-

gende aan:

Het ware te wensen dat alle mensen
Met al hun gebreken naar hunzelve

I keken.

Dan zouden ze het praten over

I anderen wel laten.

Er bestaan cafés met zo'n trage

I service.

Dat hot onmogelijk is er dronken te

[wolden.

Al Is de Noordbuurt nog zo ziek.

Voor het herstel geef 'k graag een
Ipiek.

Ik ben geen dichter, maar wel een

I piek lichter.

Vakmanschap is meesterschap.

Ik offer mijn piek, want ik vind het
Iknap.

Sfeervolle aula

Dinsdagmiddag woonde ik voor liet

eerst een bcgrafenisplcchtighcid in de

nieuwe aula bij, toen dokter C. A. H.

Gerke ter aarde werd besteld.

Het was een eenvoudig en sfeervol

gebeuren, zo echt in de geest zoals de

overleden arts dit zou hebben ver-

langd. In het familiegraf op de oude

begraafplaats werd hij bijgezet, na-

dat in de aula op de nieuwe begraaf-

plaats vooraf een indrukwekkende
dienst had plaats gehad.
Onder meer waren daarbij aanwezig

de wethouders K. C. van der Mije
Pzn. en J. Attema, dr. J. F. Zwerver

en de oud rtirekteur van de gemeente-

bedrijven, de heer A. A. Cense. Ver-

der was de belangstelling voor deze

onvergetelijke Zandvoortse arts bij-

zonder groot. Maar wat my het meest

opviel was de aula, van waaruit de

bijzettmg geleid word. Deze aula

blijkt een bijzondere aanvnnst voor

onze gemeente te ziin en ik kwam er

wel van onder de indruk.

Jaren lang heeft men ervoor moeten
vechten, eindelijk i.>- dit project dan
toch gerealiseerd. En hoe! Het Is —
met de achtergrondmuziek — een
plaas geworden, waar wü onze doden
op zeer gepaste wijze de laatste eer

weten te bewijzen. Hulde aan allen,

die door onverzettelijk doorzettings-

vermogen dit alles hebben tot stand

gebracht. C. KUYPER SR.

INieuw Unicum
Van verschillende kanten maakt men
mij erop attent, «lat de bewoners van
Nieuw Unicum, die zich met een wa-
gentje voortbewegen, ernstig worden
belemmerd door het ontbreken van
een zebrapad over de Zandvoortse-

laan bij het tehuis.

Het Is levensgevaarlijk, om daar over

te steken. Nog liever zag men op dit

punt stophchten. Ook kunnen deze

gehandicapten nimmer een raadsver-

gadering liijwonen en evenmin in het

postkantoor komen, omdat dit met
een wagentje onmogelijk is. Zou het

geen zaak zijn. mdien ons gemeente-
bestuur hieraan m de toekomst eens

wat meer aandacht ging besteden?

Tenslotte mogen we deze gehandi-
capten niet aan hun lot overlaten.
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Bij aankoop van

1 LITER RODE, WITTE OF ROSé WIJN

a 10 KWARTJES

ontvangt u een WAARDEBON, die u

liet reciit geeft bij

Wijnhandel Okhuysen
Gierstraat 34, Haarlem.

IflesJOSEPHGUY'^'

te kopen voorƒ 13,45

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

kollektie echt DARIESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

KLEINE HOUTSTRAAT U— HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

SPORTINSTITUUT

WIM BUCHEL
A. J. V. d. Moolenstraat 47, Zandvoort.

Wilt uvanafl oktober

recreatief sporten?
Ochtend-, middag- en avondciubs voor

dames en heren.

KEEP FIT GYMNASTIEK
BADMINTON
VOLLEYBAL

JUDO
JIU JITSU

Zaalhuur voor badmintonclubs tegen
aantrekkelijke tarieven.

Vraagt inl. tel. 02507-3965 of 5829.

SAUNA

Sport Instituut Buchei
A. J. V .d. Moolenstraat 47, Zandvoort.

SAUNA voor dames, heren en gemengd.
SAUNA huur - masage - Solarium.

Dagelijks geopend.

Vraag inl. tel. 02507-3965 of 5829.



Vermetele Vliegende Hollanders eerste boek Zwanenburger

Thijs Postma: misschien ben ik wel een zeurpiet
ZWANENBURG — 'Soms is het wel
loitig dat ik een enorme naam heb op
vHegtuiggebicd,' dat zegt Thijs Postma,
auteur van het onlangs verschenen
boek Vermetele Vliegende Hollanders.

Auteur is eigenlijk een te klein woord,
samensteller gou heter kloppen, want
behalve de tekst die een vrij summier
overzicht geejt van de luchtvaartge-
schiedenis bevat het boek een dikke
vierhonderd — vaak unieke — joto's.

En met het noemen van die foto's zit

men eigenlijk midden in een van Post-
ma's hobby's, de vliegerij, en dan met
name het samenstellen van een zo kom-
pleet mogelijk archief over de lucht-
vaart.

Dat arcWef bevat zo'n driehonderddui-
zend ïoto's, tekeningen, dia's, boeken en
dokumenten. Volgens velen is het het
meest komplete luchtvaartarchief ter

wereld. Thüs Postma daarover: 'dat is

moeilijk te kontroleren. Misschien klopt
het wel. ïk ken namelijk niemand die

alle vliegtuigtypen die ooit, waar ook Ier

wereld, hebben gevlogen, heeft verza-
meld in één archief. Ik veronderstel dus
wet dat ik inderdaad het meest kom-
pleet ben. Natuurlijk zijn er mensen die

van. een bepaald type, een bepaalde fa-

door:

Jaap Kok

briek, alles hebben. Zo'n archief is na-
tuurlek wat dat specialistische onder-
Werp betreft, kompleter, maar zo breed
ajs dit geloof ik inderdaad dat niemand
het heeft.'

Even ongelooflijk als het archief van
Postma is. Is zün carrière. 41 jaar ge-
lden werd hU geboren in het Friese
plaatsje St. Anna Parochie. Hü bezocht
de lagere school en daarmee was het
wat de schoolopleiding betreft afgelo-
pen. 'Zelfs kan ik niet zeggen dat ik de
lagere school volledig heb afgemaakt,'
aldus Thijs Postma nu. "Want door de
oorlog was het cnmogelilk genoeg brand-
stof te krijgen om de school te verwar-
men, zodat we vaak vrij hadden. Van-
daar dat ik eigenlilk wel kan stellen

maar vyf jaar onderwijs te hebben ge-
noten.'

Nietemin slaagde de doorzettende Fries.

Na de lagere school kwam hij terecht
op een reklame-bureau, waar hU hoopte
te leren tekenen. Daar werd hem toen
al verteld dat hy geen aanleg had en
dat hü maar beter een vak kon leren.

De gouaches van Thijs Postma tonen duidelijk zijn uiterst nauiokeurige ma-
nier van tekenen.

Thys Postma die het zelf met dat te-
kenen ook niet helemaaal zag zitten
verdween naar een muziekuitgeverij
waar hü fakturist probeerde te zijn. Dat
ging ook niet, zodat hil toch weer een
poging deed zijn ouda stiel op te vat-
ten.

Klompen
Hü belandde bü een souvernir-induslrie
waar hij klompen mocht beschilderen.

'Overigen? was dat niet zo moeilijk,'

aldus Postma. 'want het betekende in
feite niet anders dan dat je voorgebran-
de figviren moest klem-en.' Maar gaan-

deweg werd zijn toch wel aanwezige
tekentalent ontdekt, waardoor hü bij-

voorbeeld schalen met blokhutten mocht
gaan schilderen. Pie werden dan ge-
ëxporteerd naar Canada, waar vandaan
zij door toeristen als echt 'Canadees
handwerk' weer mee naar Nederland
werden genomen.
Intussen had Thijs Postma zijn vlieg-

tuighobby al, en toen bü in militaire

dienst was kwam die liefhebberij hem
goed van pa.s. Onmiddellijk namelük liet

hü welen vliegtuigherkenningsinstruk-

teur te willen worden. De hogere over-
heden zagen daar niet zoveel in, want
het betekende een langdurige opleiding
wat met zich bracht dat soldaat Post-
ma pas bii het afzwaaien volleerd zou
zijn.

Iii.slrukleur

Thijs Postma op zijn beurt stelde dat
Itij die opleiding helemaal niet nodig
had, een uitdaging die hij in Den Haag
moest waarmaken. Dat lukte volledig,

want daar in Den Haag moest hij vijf-

tig vliegtuigeJi herkennen van een fo-
to, waarvoor hij iedere keer vijf sc-

honden kreeg. Dat ging natuurlijk gran-
dioos en prompt werd hij tot instruk-
teur benoemd. Nog steeds is hij trots

op zijn toenmalige prestatie, want hij

zag -Kans het gemiddelde cijfer van de
examenklas op te voeren van een zes

naar een acht.

Na zijn diensttijd kreeg Thijs Postma
een baantje op een reklamebureau als

leei-ling-tekenaar en reproduktie-foto-

graaf. Een jaar later ging hij naar een
drukkery als 'foto-lithograaf ',

' hoewel
hij nauwelijks wist wat dat woord be-

tekende. Hierna volgden nog enige jobs

als ontwerper bü reklamebureau's en
toen vond TUiJ's het wel genoeg. Zon-
der klanten en zonder geld begon hü in

1958 'free lance' te werken. Overdag de

hele dag op de fiets proberen opdrach-
ten te krügen, 's nachts tekenen, ont-
werpen, illustreren. Maar het is goed
gegaan met Thüs Postma sinds hü voor
zichzelf bezig is. Het is op dit moment
zo dat hü de opdrachten nauwelüks aan
kan. •

Natuurlük krügt hy veel werk op lucht-
vaartgebied. Maar Thüs Postma doet
meer, Hü illustreert in tüdschriften als Afcekeurd
Sjors, Pep en Kük. 'Het is leuk', zegt de °
Zwanenburger, 'dat als je ergens komt
waar kinderen zün, je altUd op hun ka-
mer wel een tekening aet hangen die

ik heb gemaakt.' Hü kreeg ook veel

naam door de gouaches van modei'ne
en historische vliegtuigen. Gouaches
die op dit moment worden geëxposeerd
in het Aviodome op Schiphol. Opval-

lend is de pünUJke nauwkeurigheid van
de tekeningen.

PerfeklionJsl
'Zo ben ik nu eenmaal ingesteld,' zegt
Thijs Postma. 'Ik ben een perfektionist.
Daardoor kom ik op mijn omgeving
misschien wel over als een zeurpiet.'

Dat perlektionisme helpt hem overigens
ook in zijn andere werk, grafische ont-
werpen bijvoorbeeld voor folders over
medische instrumenten, waarbij de
nauwkeurigheid natuurlijk wel een heel
grote rol speelt.

Bü alle drukte in zyn 'gewone' werk,
kwam dan het vorig jaar ook nog liet

boek Vermetele Vliegende Hollanders.
Een grote klus. Alleen al het uitzoeken
van de foto's vergde veel tüd, want voor
iedere foto die in het boek staat had liü

de keuze uit wel tien. Bovendien ver-
zorgde liij de hele lay-out, schreef zeil

de tekst, kortom Thüs Postma is waar-
schünlük de enige auteur ter wereld die
een kompleet boek maakte.
Intussen is Thys Postma ook nog bezig
zün archief in omvang te verkleinen.
Dit doet hü door alias op negatief te
zetten, want hoewel de nu acht jaar in
Zwanenburg wonende auteur in zijn

huidige woning meer ruimte heeft dan
destüds in Ainsterdam, moet hy toch
al weer zoeken naar plaatsjes om het
steeds groeiende archief onder te bren-
gen.

Thüs Postma, een veelzüdig man. Hü
verzorgde acht jaar lang de volledige
publiciteit van Martin's Air Charter,
ook de voi'ige huisstül van die maat-
schappij werd door Thys Postma ont-
worpen. En nog steeds vliegt de andere
Nederlandse chartermaatschappü Trans-
avia met een door Thüs Postma ont-
worpen opsmuk.
Dat er behoefte was aan een kük-lees-
boek zoals door Thüs Postma werd ge-
boekhandel reeds tachtig procent van
schreven blükt wel uit het feit dat de
de totale oplage van dertigduizend
exemplaren kocht nog voor het boek
was verschenen. De Zwanenburgers kun-
nen een door hun plaatsgenoot gesig-
neerd exemplaar kopen bü boekhandel
W. Kamerbeek aan de Dennenlaan.

Het verschijnen van het boek betekent
geen rustperiode in het leven van Thijs
Postma. Want hij zit nog steeds tol

over zijn oren in het werk. Een opsom-
ming van de opdrachten tekent rneteen
de veelzijdigheid van de Zwanenbur-
ger: hij is het boek aan het bewerken
voor de Belgische uitgave, moet alle

Thijs Poslma. bezig foto's te setekteren voor zijn Belgische boek. Op de voor-

grond een modelvliegtuig met de door hein ontworpen T van Transavia.

drukwerk verzorgen van de Machevo-
Milieubeurs in Vtrecht. moei een pu-
blikatie ontwerpen voor een bouwbedrijf

is bezig met een opdracht van een che-

mische jabriek en maakt nieuwe teke-

ningen voor het clektro-spcl en ten-

slotte is hij ook nog bezig mei een

nieuwe beschildering van de luchivloot

van de Indonesische Garuda. Werk ge-
noeg dus voor Postma die maar van
een ding spijl heeft, namelijk dat hij

niet kan vliegen. De man die waar-
schijnlijk meer dan wie ook in Neder-
land afioect tiBJi. de totale vliegerij werd
afgekeurd vanwege een klein nierstecn-
Ije, dal maar niet ie verwijderen is ...

Kledingruilbeurs 'Bonton'

DE ZILK — Aan de Warmendamstraat
2 in De Zilk is een boutique en kleding-
ruilbeurs geopend, genaamd 'Bonton'.

De oprichters van deze zaak zün Jenny
van Lennep en Marjo Smallegange. Zü
namen het initiatief om naast de ver-
koop van büvoorbeeld mantels, pakjes.

Japonnen, rokken, blouses, en panta-
lons, truien en vesten, ook een beroep
te doen op mensen gedragen kleding in

kommissie te geven voor doorverkoop,
maar tegen een prüs waar ook de be-
treffende kliënt mee akkoord gaat.

Mocht de verkoop van gedragen kleding
binnen drie maanden niet lukken, dan
gaat de kleding <met toestemming van
de kliënt) naar een liefdadige instelling.

Boutique/kledlngbeurs Bonton la geo-
pend dinsdag en donderdag van 10 tot

17 uur, (tel. 02520-21513).

(Adv. Ingez. Medod.)

MAISON BONTON
VERKOOP VAN EXCLUSIEVE
GEDRAGEN DAMESKIEDING

P. J. WARMEEDAMSTRAAT 2,
DE ZILK. TEL. 03520-21513.

Geopend: ledere dinsdag en
donderdag van 10 tot 17.00 uur.

Openbare

bibliotheek

Zandvoort
ZANDVOORT — De onlangs in de open-
bare bibliotheek en leeszaal te Zandvoort
gehouden boekenmarkt is een sukscs ge-
worden. Binnen een uur waren alle boe-
ken, die niet meer voor uitlening in aan-
merking kwamen verkocht met een to-
taalopbrengst van ƒ 235,—

.

Gezien de grote belangstelling, die er-
voor bestond ligt het in de bedoeling om
de boekenmarkt in het najaar te her-
halen. In het eerste halfjaar van 1975
maakten 124 badgasten gebruik van de
bibliotheek, terwül 240 nieuwe leden wer-
den Ingeschreven.
Nieuw in de bibUotlieek Is de puzzel-
theek alsmede de dokumentatlekast, die
literaire- en aktuele dokuinentatle om-
vat. Sedert januari stagneerde de uit-
gave van maandelijkse aanwinstenlüsten,
welke door de provinciale bibliotheek-
centrale werden gestencild.
Voortaan kunnen halfjaarlükse lusten
worden verkregen tegen betaling van
f 1,50,

ZAALVOETBAL

Goede start

j^Rinko" in

tweede klas
ZANDVOORT — In de sinds 1 septem-

ber weer draaiende zaalvoetbalkompe-

titie van de HVB is de z.v.v. 'RINKO'
goed van start gegaan. 'RINKO, In 1972

opgericht door RenauU-dealer Jongs-

ma was, na de promotie In seizoen

1972/1973, ook in de afgelopen kompe-

titie tot het laatst betrokken bü de

strüd om de bovenste plaats, welke

reolit gaf op promotie. De schorsing van

spelverdeler T. Vastenhouw en enkele

blessures wierpen roet in het eten, zo-

dat de boot gemist werd.

Voor de nieuwe kompetitie moest In de

Kennemer Sporthal t« Haarlem wor-

den aangetreden tegen Santos Bavao.

In een aanvankelük gelUk opgaande
strüd, kreeg 'RINKO' enkele goede kan-

sen, die echter niet verzilverd werden,

maar nadat Ed Vastenhouw in de 12de

minuut, na een fout van de doelman,

de score geopend had, kort daarop ge-

volgd door een doelpunt van T. Vasten-

houw, was het verzet bü de tegenstan-

der kennelUk gebroken en konden G.-

Halderman, T. Vastenhouw 2x en Ad
Vastenhouw 2x de stand uitbouwen tot

7—0, hetgeen de eindstand werd.

OVERVEEN — VrüdagmJddag om-
streeks het middagnur is brand uitge-
broken in een garage aan de Prins Mau-
ritslaan. waar een broedmachine stond
opgesteld met daaroverheen een zak.

Toen de brandweer arriveerde had hes
vuur Inmiddels het dak van de garage
bereikt. Het brandje kon spoedig wor-
den geblust, de elf kuikens uit de broed-
machine kwamen echter in de vlarjimen_

om. Ook een aantal tuinstoelen" ver-'

brandde.

Peereboom

Voller met

pensioen

BLOEMENDAAL — Burgemeester dr.
D. H. Peereboom Voller wordt eind ja-
nuari 65 jaar. In verband daarmee is

hem bü konlnkiilk besluit van 20 augus-
tus met ingang van 1 februari 1976 eer-
vol ontslag verleend als burgemeester van
de gemeente Bloemendaal.

Bromfietser

omgekomen
BLOEMENDAAL — BU een verkeers-

ongeval op de iKfCk van de Busken Iluet-

laan en de Blocmcndaalseweg, zaterdag-

middag omstreeks twee uur, is de 72-

jarig'C P. P. EomÜM uit Noordwök om het

leven gekomen.

De heer Romün reed op zün bromfiets in

de. richting Bloemendaal en verzuimde

i'Qorrang te geven aan een van de Bus-

ken Huetlaan komende personenauto,

bestuurd door een 61-jarige Haarlemmer.

Waarschünlük hebben beide bestuurders

getwüfeld over de voorrangskwestie. Vol-

gens getuigen remden zü af om daarna

plotseling tegelük weer op te trekken. De
bejaarde bromfietser kwam te vallen en

is kort daarna overleden. Per ambulance

van het Marine Hospitaal is het slacht-

offer overgebracht naar de Deo.

'WE ZIJN DAAR GEK'
HEEMSTEDE — Heemstede krijgt op zondagavond 28 september een
bijzondere primeur: de landelijlie première van Kabaret Tekstpiere-
ment in de grote zaal van het Jeugdhuis aan de Herenweg 111. Het
is tevens de seizoensta'rt van Centrum lïl, dat ook dit jaar weer pro-
grama's van hoog gehalte naar Heemstede wil halen. De kulturele
programma's vallen steeds op zondagavond, eens in de drie weken,
en beginnen om 20.30 uur.

Het nieuwe progi-amma van Tekstpiere-

ment draagt de uitdagende titel: JA WE
ZIJN DAAR GEK. Jos Brink, Frank
Sanders, Guuske Kotte en Sytha Bolt

dragen het programma, waarvoor -Jos

Brink de teksten schreef en Ruud Bos,
Joop Stokkermans en vaste begeleider

Henk Bokkinga de muziek. De artistieke

leiding is in handen van Frank Sanders,
Barry Stevens verzorgt de choreogralie.
In 'Ja we zün daar gek' staan de teksten
centraal maar ook vokaal en visueel valt

er veel te genieten.
Voor de Heemstedenaren een unieke
kans om met één van Neerlands beste

kaharets kennis te' maken of het op-
nieuw te zien. De organisatoren hopen
dat velen er dan ook gebruik van zullen
maken. Ook vorig jaar zün kosten noch

moeite gespaard om de inwoners in ei-

gen omgeving iets goeds te boeden zo-

dat ze niet meer uitsluitend aangewezen
zouden zün op theaters in Haarlem en
Amsterdam. Maar hoewel iedereen nog
altüd zegt Mlnerva erg te missen zal er

dlkwyis niet meer dan een handjevol
toeschouwers in de zaal. Toch nog onbe-
kendheid misschien?

Zondagavond ' 28 september kunnen de
Heemstedenaren laten zien of ze wer-
kelük kmtuur in de eigen gemeente op
pz'üs stellen. De zaal Is open om acht
uur en de toegangsprüs is ƒ 5,—.

Guuske KoUc en Sytlia Bolt in liet vo-
rige programma van Xekstpicrement:
Wit op Zwart.

Open dag van werl%

voorzieningssc

KENNEMERLAND — Matten Vlechten
en borstels maken. Veel anders zat er

zo'n halve eeuw geleden niet op als je

geestelijk gehandicapt was. De spullen

luerdeji langs de deur verkocht en een
beetje zakgeld was alles wat de makers
ervan ontvingen.
De werkplaatsen van het Jverkvoorzie-

nivgsschap Zuid-Kenncmerland aan de

Noord-Schalkwijkerweg zijn wel wat
anders dan de pri?niiieve loerkinrichting

die de gemeente Haarlem in 1925 opeji-

de. Nu: een technische outillage die niet

onderdoet voor die van andere bedrij-

ven. De machinerieën in de afdeling

lioutbewerking en metaalbewerki7ig bij-

voorbeeld kwmcn alleen door geschool-

de mensen worden bediend. En de werk-
nemers ontvangen tenminste het mi-
nimumloon.

Het werkvoorzlcnlngsschap, waarin sa-

menwerken ds gemeenten Bloemendaal,
Bemiebroek, Haarlem, Heemstede, Hanr-
lemmerlicde en Spaarnwoudc, en Zand-
voort, zoekt werk dat past bü de men-
sen — mensen die door een handicap

of door andere omstandigheden niet te-

recht kumien op de arbeidsmarkt. Er

Is gevarieerd werk: metaal-, te-Ntiel-,

houtbewerking, elektromontagc, assem-

blage- en verpakkingswcrkzaamiicdcn.

Er is een spuiterU en een binderü. Een
andere afdeling biedt administratief

werk in vele soorten: adresseren, typen,

stenolUen en offsetdrukken büvoorbeeld.

Het eigen hovenicrsbcdrijf van het

schap biedt mogelükheden zoals het

aanleggen on onderlioudcn van groen-

voorzieningen, sportakkommodatles en

wandelbossen.

WATERSTANDEN:
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

vrijdag 19 september - 2.48-15.06 uur

zaterdag 20 september - 3.17-15.35 uur

zondag 21 september - 3.47-16.06 uur

maandag 22 september - 4.17-16.34 uur

dinsdag 23 september - 4.44-17.01 uur

woensdag 24 september - 5.15-17.32 uur

donderdag 25 september - 5.47-18.03 uur

vrijdag 26 september - 6.22-18.41 uur
springti) - 22 september
doodtij - 30 september

'Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.

Op zaterdag 20 september houdt hel

schap lot 13 uur open huis. Iedereen
die er bclansslclling voor heelt is wel-
ko:n. Do staalssekretaris van CRM zal

de dag om 10 uur openen.

Tere ore van hel vüfügjarig beslaan
van de aWvliug gecstclük gehandicap-
ten wordt er op deze dag door middel
van foto's en dcmonBtraücs van oude
werktuigen ook een indi-uk gegeven uil

dio bcuhiiijd van een halve ociiw gele-

den, toen met do sociale werkvoorzie-

ning in deze regio een begin werd ge-

maakt.

Weekend 20-21 september

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol.
dr. G. li/lol, Emmaweg 2, telefoon 5091,

verdere inlictitingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de liuisartsen:

Anderson telefoon 2058,

Drenth telefoon 3355,

Flieringa telefoon 2181 en
Zwerver telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. Th. de Roode-van der
Horst, Noorderstraat 30, telefoon 6358

Apotheek: van vrijdag 19-9, 17.30 tot

vrijdag 26-9, 17.30 uur:

de Zeestraat apotfieek, N. van Berkel.

Zeestraat 71, telefoon 3073

Verloskundige: mevr. C. Struijk-Reus

Statenbolwerk 10, Haarlem, tel. 023-

320434, b.g.g. 313233

Hulpdienst: telefoon 023-243340

Dierenaris: bi] afvuezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend

teleronisch de Veeartsendienst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon 3737,
ook buiten kantooruren

Polllla: 'elefoon 3043

Brandweer: telefoon 2000

Taxf: telefoon 26C0

öiReiMiiiB

Zandvoort;

Geboren builen «Ic gemeente:

Dann.v Anton Nicolaas, zv Alpiionsus Ge-
rardus Maria Jonker en van Trüntje
Corneüa Vlieland; MaJinska, dv Johan-
nes Christlaan van Nooijen en Anja Ma-
rina Rübroek; Mireille, dv Gerardus Ko-
ning en van Ansjo Petronella Koper.

Ondertrouwd:

Adrlanus Petrus Maria Stokman en Eli-

sabetli Maria Lefferts; Luciano Eiirico

Martini on Yvonne EUsabeth Bruinsma;
Jacobus Elias Koper en Arina Cornclia
Jacoba van Vuuren.

Overleden bulten (Ie gemeente:

Gerard Terol. 41 jaar. g.m. Marita Ida
van Mechelen: Carl August Heinrich
Gerke. 88 jaar. g.R.m. Lucie Charlotle
Thomas; Johanna Hillegonda van Arem,
7fi jaar, g.g.m. Arnoklus van Rongen.

Zondag 21 september

NEDERLAIMDS HERVORMDE KERK
10.30 uur mcj. ds. K. E. Biezeveid,

gemeenschappelijk herv.-geref. dienst In

verband met aanvang van de vredes-
week; 19 uur geen dienst

Jeugdhuis:
10.30 uur jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
10.30 uur g(!meenschappeli]k herv.-

geref. dienst in de herv. kerk in verband
met aanvang vredesweek - in de herv.

kerk; 19 uur ds. J. Splinter, Overveen

NEDERLANDSE PROTEST.\NTEN BOND
10.30 uur ds. J. C. Beekhuis, doopsgez.
pred., Haarlem

ROOIMS KATHOLIEKE KERK
St. Agalha:
zaterdag 19 30 uur eucharistieviering met
orgel en samenzang; zondag 11 uur
eucharistieviering met medewerking van
dames en herenkoor

Bijkerk-noord:

9.30 uur eucharistieviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16 uur; woensdag 20 uur samenkomsten
In gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-N.

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
dinsdag, 20 uur samenkomst in gebouw
Brugstraat 15

NEDERUNDSE CHRISTELIJKE
GEMEENSChAPSBOND
Nog geen bijeenkomsten in huize Pnièl,

Zuiderstréat 3, nadere inlichtingen

telefoon 4778

JEHOVA'S GETUIGEN
9,30-11.30 uur openbare bijeenkomst in

het gemeenschapshuis; ingang
Wrilemstraat



Heden is geheel onverwacht tot onze droefheid
van ons heengegaan, onze lieve moeder, groot-
en overgrootmoeder

Johanna Hillegonda van Arem
weduwe van ARNOLDUS VAN RONGEN

op de leeftijd van 76 jaar.

Aalst (N.Br.)

:

A. G. V. Rongen
E. V. Rongen-Harting

Voorhout (Z.H.):

J. H. V. Rongen
J. H. V. Rongen-V. d. Meer

Son (N.Br.)

:

T. V. Rongen
C. A. V. Rongen-v. Tilburg
Klein- en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 14 september 1975.
Thorbeckestraat 3 flat 11.

Corr.adres; A. G. v. Rongen,
Kon. Jullanalaan 11, Aalst (N.Br.).

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden
te Driehuis-Westerveld.

Heden is na een langdurige ziekte van ons
heengegaan mijn lieve Man en zorgzame Vader
onze beste Zoon, Schoonzoon, Broer, Zwager
en Oom

Gerard Terol

op de leeftijd van 41 jaar.

M. I. TEROL-VAN MECHELEN
Gerard, Evelyn
en verdere familie

ZANDVOORT, 11 september 1975.

Vondellaan 27 rood.

Aan huis liever geen bezoek.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

Tot onze grote verslagenheid overleed op 11

september onze trouwe medewerker en collega

Gerard Terol

Zijn enorme inzet, waarbij hij de belangen
van de zaak op de juiste wijze wist te behar-
tigen, zijn collegialiteit en vriendschap, zul-

len wü steeds in gedachten houden.

Zandvoort
Haltestraat 12

Mevr. V. Eldik

Enige en algemene kennisgeving
Tot onze diepe droefheid overleed op 12 sep-
tember, onze lieve zorgzame vader, behuwd-,
grootvader, zwager, oom en huisgenoot

Carl August Heinrich Gerke

arts

weduwnaar van Lucie Charlotte Thomas
in de ouderdom van 88 jaar.

Sydney:
C. A. Gerke
M. C. J. Gerke -Dekker
C. A. H. Gerke

Zandvoort:
A. Gerke - Wijsman

Asten (N3r.):
W. Gerke - Dimmers
Neven en Nichten

Zandvoort:
A. J. Knip

Zandvoort. 16 september 1S75
de Favaugeplein 53 hs.

Correspondentie-adres:
A. J. Franken ex. test.

Pieter Aerrtszlaan 12. Heemstede.

De begrafenis heeft heden plaats gevonden
op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Tot onze grote droefheid is heden na een
langdurig, moedig gedragen ziekbed overleden
mijn lieve ftjne vrouw, onze zorgzame moe-
der en lieve oma, onze lieve zuster, schoon-
zuster en tante

Alida Caiharina Dirksen-Hariog

op de leeftijd van 67 jaar.

F. J. W. Dirksen

Mimi, Wim en Petra

Elly en Ade
en verdere familie

Zandvoort, 16 september 1975,

Cornelis v. d. Werffstraat 16.

De teraarde bestelling zal plaats hebben vrij-
dag 19 september om 14.00 uur op de alge-
mene begraafplaats te Zandvoort.

Hoe u deze winter aan een

aantrekkelijke premie komt

Als u van 10 november 1975 tot en met

12 maart 1976 binnenwerk laat uitvoe-

ren, heeft het Bedrijfschap Schildersbe-

drij'f een premie voor u.

Van liefst ƒ 22,50 per man per dag. Dus?

Doen, zegt de winterschilder.

Wij geven u graag alle inlichtingen over

de premie en regelen ook de aanvraag
voor u.

Fa Keur en Zn.

Hogev«/eg 38A
Tel. 2979

Keurverf

Paradijsv/eg 2

Tel. 5602 - 2979,

EfTUn
woningix>uwverenrgmg

eendracht maakt macht

Voor de leden komen beschikbaar:

1. de FLATWONING van Lennepweg 24-1,
inhoudende: woonkamer, 2 slaapkamers,
douche. Huurprijs ƒ 145,— per maand.

2. de FLATWONING Sophiaweg 53,
inhoudende: woonkamer, -4 slaapkamers,
douche, blokverwarmlng.
Huurprijs ƒ 210,85 per maand.

3. de BENEDEN DUPLEX-WONING
Nic. Beetslaan 13, inhoudende: woonkamer,
slaapkamer. Huurprijs ƒ 82,20 per maand.

4. de woning: Gasthuistaofje 7 — voor ouder
echtpaar — inhoudende: woonkamer,
2 slaapkamers, zolder.
Huurprijs ƒ 112,10 per maand.

5. de FLATWONING Keesomstraat 421,
Inhoudende woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarmlng.
Huurprijs ƒ 333,10 per maand.

6. de FLATWONING Lorentzstraat 220,
inhoudende: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche, blokverwarmlng.
Huurprijs ƒ 368,80 per maand.

7. de GARAGE Sophiaweg M.
Huurprijs ƒ 40, —per maand.

8. de GARAGE Celsiusstraat C.
Huurprijs ƒ 58,50 per maand.

Voor de garages hebben de bewoners van bet betref-
fende blok voorrang bU toewijzing.

De toewijzing van de woningen geschiedt op rang-
nummer. Het bestuur verstrekt een bereidverklarlng.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woonver-
gunning berust blJ Burgemeester en Wethouders. Het
Inkomen van het gezinshoofd Is medebepalend l.v.m.
de hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór 23 september a.s. 19 uur, aan het
kantoor van de vereniging Noorderstraat 1, onder ver-
melding van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst don-
derdag 5 september a.s, om 2 uur in bet gevclkostje
Noorderstraat 1 worden gepubliceerd.

00
De enige manier om Uw uren te sparen.

Is ze goed besteden.

Thomas Carlyle.

(1795 > 1881).

HORLOGERIE

G. WAANING
HET KLOKHUIS MET PU

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bU de Kostverlorenstraat.

zorgt ervoor, d«t U door het nauwkeurig bijhouden
van Uw uren Uw tijd goed besteedt.

Hy levert U Immers preclsle-uurwerken die U nooit
In de steek laten.

Met een uurwerk van Woanlng spaart U Uw uren.

Komt u maar eens kijken in ziJn showroom.

't Is een belevenis! ESgen reparatie-afdeling met
electroniscbe apparatuur.

DE WINTER IS WEER IN AANTOCHT.

GROTE SORTERING

KAARSEN, LAMPENOLIE
EN VERGEET UW VITAMINEN NIET.

DROG. BOUWMAN
ORANJESTRAAT 7

[ADIATOR
IROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

Jammer, maar ook voor de

baidcer zit liet er weer op

Vanaf maandag 22 september staan wij het ko-
mende jaar weer geheel voor u klaar met ons
eerste klas brood en banket.

Vanaf woensdag zijn er weer onze beroemde
speculaas en speculaasbrokken.

Luxe Brood- en Banketbakkerij

E. PAAP
Potgfetersstraat 24, tel. 2865, Zandvoort.

Protestants Coöp, Begrafenisvoreniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

grafenis - Transport - Crematie
Haarlem, Witte Heerenstraat 20 — TeL SI 37 53 - 31 04 57

Zandvoort, Eeesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

KATENSPEK
150 gram 1,28 nu

BOERENMETWORST
± 550 gram

HEMA

1.15

4.50

Voor de xonzoekers is er altijd plaats
in Spanje - De Gran Canaria of Tenerife.

Voor de sneeuwzekere wintersportge-
bieden is er nog voldoende plaats.

Maar denkt u b.v. wel eens aan:

4 dagen incl. vliegreis en hotel

ƒ 255.—
6 dagen incl. vliegreis en hotel
515.—

of

WENEN:
3 dagen incl. vliegreis en hotel.

Tevens incl. stadstour en ope-
rettebezoek voor 599,—

Wij informeren u graag nader:

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

Tennissen voor de Jeugd.

KnI/XB. Leraar Hans toenen greeft iedere
woensdagmiddagr <20x)

van 1—6 uur les aan de jeugd.

Er wordt getraind met 2 Ballbacks en
Prinz Ballenkanon.

Prijs per seizoen ƒ 100,1— per Iclnd (1 uur p.w.)

Aanmelden tussen 19-20 uur
Telefoon 02520-20117

VEENENBURGH SPOBTHAL
Prederll£slaan 10, Hlllegom.

Met spoed gevraagd

Ie KAPSTER
Goed modem kunnende werken.

Prettige werkkring. Hoog loon.

Tevens

PART-TIME KAPSTER
RIA BROUWER

LADY M COIFFURES

Bouwes Passage 10

Tel. 7018 na 5 uur. Privé 2221.

AUG.v.d.MUE
Marlsstraat ISa, telefoon SIM,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatingi

levering en reparatie van glas, glat In

lood. glasplaten en thermopane.

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bnreaa

:adiator
roenestein

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingb Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Gedipl. instaU. - Erk. A.CI. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

ALLES VOOR UW
HUISDIEREN

DIERENSPECIAALZAAK

WEZENBEEK
Is het bij u in huis zo stil,

omdat de kanarie niet zingen
wil,

Geeft u hem dan VITOBEL.

Binnenkort zingt hij wel.

BODWES PASSAGE 17 — TEL. 5734 — ZANDVOORT

Nu ook In Zandvoort: KUNSTGEBIT KEPABATIES

A. RITMAN
Belnwardtstraat 20. Teleroon 02507-4365.

VEEL GELD
voor uw oude rijwiel of

bromfiets

bij aankoop van een nieuwe.

TWEEWIELERBEDRIJF
VERSTEEGE B.V.
Haltestraat 18, Zandvoort.

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

LEVEREN EN LEGGEN VAN ALLE MERKEN
KAMERBREED TAPIJT.

Divanbedden— Stapelbedden— Matrassen
Dekens— Dacron donzen dekbedden
Slaapkamerkleedjes en Biezen matten

Echte donzen dekbedden
Grote sortering kleinmeubelen

Linoleums Krommenie Heugafelt tegels

Alles voor uw woning

LUXAFLEX JALOEZIEËN EN
ROLGORDIJNEN

Haltestraat 27-29. Telefoon 2596-3759.

SPECIALE AANBIEDING MARBERT

flinke tube
SPURAMENTA N.P.C.
voor slechts ƒ 7,50

DROG. BOUWiVIAN
ORANJESTRAAT 7

De nieuwe Zwitserse topkwaliteit
naaimachine de

BERNINA
handige draagbare vol zig-zag
vrije ammaaimachine tegen spe-
ciale prijs

798-

JAN GEYLVOET JR.
Haarlem, Doelstraat 35 - Tel. 023 - 311712

Inruil en financiering mogelijk.

Te huur gevraagd:
WOONHinS
voor gezin best. uit vier

personen, voor tenminste
2 jaar (geen flat) met 4
of 5 slaapk., 2 toiletten,

wasmachine en evt. voor-

ot achtertuin.

Brieven onder nr. 635 bur.

van dit blad.

Gevraagd:
ETAGE OF ZOMERHUIS
voor heer alleen, perm.

Brieven onder nr. 636 bur.

van dit blad.

Kapsalon Spoelders zoekt

voor één zijner mede-
Werksters
EEN ONOEMEOB.
ETAGE OF ZOMER-
HUISJE
Liefst permanent.

Brieven onder nr. 637 bur.

van dit blad.

Te koop:
2CV
voor liefhebber, t.e.a.b.

Tel. 02507-3304.

Te koop:

140 L. KOELKAST
SALONTAFEL
KOPEREN KROON
EMPIRE KASTJE
6 EETK.STOELEN
THEETAFEL
BIEDERMEIER EETK.-
TAFEL

Tel. 2079 aa 6 uur.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02507.71é<.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen t—t voordelige advertentietarieven, ook
voor icontraklen.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.



zandvoorts^^T
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVpORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

1 wtf^ .

' mfim
uwsblad

inm W^Êf 'W —

"

^J»- ^» — 'mr^0 *»•

Ditgave B.V. Bandstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AalaneT,
telefoon 02977-25141, 5 Hjnen.

Abonnementsprijs ƒ16,80 per Jaar.

Per post ƒ 45,—.

Verschynt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gasliuisplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantreldielulce kontrakttarieven op
op aanvrage. Ook kombinatietarle-
iTen met de overige bladen van RJ".
Banla-elatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Belastingverhoging de konsekwentie

naar nieuwe
J derzoeken in hoeverre het raogeiyk is

|
(1

om voor de zich van Zandvoortraeeuwen
afgescheide zaterdagvoetbalklub Zand-
voort'75 speelruimte in Zandvoort te

kreëren.

Dit deelde wethouder, van sportzaken
Van der Mije tijdens de rondvraag mede
aan de heei' Jaustra. Dit in antwoord op
diens vraag of het' kollege al gereageei-d
had op de open br^ef van de spelers van
Zandvoort'75.

'Zo eenvoudig als lie spelers het in het
schrijven stellen ligt de zaak echter niet.

Men wil speelruimte iu Zandvoort, maar
de gemeente heeft de velden en akkom-
modatie verhuurd -aan Zandvoortmeeu-
wen. Daarom gaanwe weer' om de tafel
zitten om de mogfeiykheden te bekyken'
aldus wethouder Van' der Mije.

ZANDVOORT — De openbare biblio-

theek en leeszaal ie Zandvoort gaat ver-

huizen van hel Schoolplein naar de

Frinsesscweg. Dinsdagavond ging de

raad akkoord met de -aankoop van het

perceel Prïnsesseweg no. 34.

Het is de bedoeling om. dit gebouw, dat-,

als casco door-de..gemeente >voor eéa.Tje-,

diag van ƒ437,500,— Wordt gekocht te
verhuren aan de stichting openbare bi-

hliotheek en leeszaal.- Voorts -besloot de
raad financiële medewerking 'te verle-

nen voor de bouw en Inrichting van het

pand.
De stichting zal naast het aanbrengen
vau de ^noodzakelijke merendeels intern

ne bouwkundige voorzieningen, het ge-
bouw voorzien van onder me^r gas, wa-
ter, elektriciteit, centrale verwarming eri

sanitair. De hieruit voortvloeiende kos-

ten worden gei-aamd op een bedrag van
vijf ton. bij welk bedrag 'nog eens twee
ton komt, nodig voor verhuizing en in-

richting van de biblioteek.

Belaslingvei'Iiogiug
Ter dekking van de financiële konse-
kwenties die voortvloeien uit deze door

Voorlopig akkoord

C.D.A. Zandvoort
ZANDVOOKT — Woensdag^lT septem-

ber zUn de afgevaardigden van ARP,
CHU en KVP in Zandvoort het in prin-

cipe eens geworden om over te gaan tot

de oprichting van een CDA verband in

Zandvoort.
Zodra de statuten hlei-voor gereed zijn,

zal er een gemeenschappelijke ledenver-

gadering van betrokken partijen worden
uitgeschreven, welke haar goedkeuring
aan het CDA Zandvoort moet verlenen.

Hï|ii|li|iM

de raad genomen besluiten, stemden de
raadsleden in met het voorstel van b. en
w. om zo nodig extra belastingverhogin-
gen In te voeren.

De liberalen Roselaar en Gielen waren
jüet zo blij met dit voorstel. De heer
Gielen wilde eerst wel eens de begroting
zien. alyorens hy toestemming gn£- tot

bel^tingveï&oging, ui«ap^ij<Uet|^b.idee
shér weer-varen, toen wethouderJLukema
meedeelde, dat men in tegenstelling tot

voorgaande Jaren de begroting pas tegen
hel; eind van het jaar kon venvachten,
vanwege een- achterstand bU financiën.

Het is in dit verband dan ook ^vrijwel

zeker, dat de raadsleden de begi-oting

pas begin volgend jaar gaan behandelen.
De heer Van As (CDA)' was blij dat het
punt belastingverhoging aan de orde
kwam. Niet óm de verhoging, maar als

konsekwentie van een grote financiële

uitgave, die 'de samenleving ten goede
komt, 'Dan ziet men eens waar het geld
naar toe stroomt,' aldus de heer Van As.
waarop voorzitter ''bm'gemeester Nawyn
antwoordde: 'Altyd naar het laagste
punt.' 'Dat is dan zeker het zwembad'
grapte Lou Koper en pas tydens de

Het nieuwe onderkomen van de b^lio-
theek aan de Prïnsesseweg (busweg).

Tonctvraag werd. duidelijk, hoe dicht Lou
Koper mot zyn opmerking by de waar-
heid zat. •

Tydens de rondvraag merkte Ijou Koper
n.imeliil- op, jj-j* IjiJ bij gfiruchtc.". had

.-jvemoTOsn,'^ dat.- dê^'"tekorten vaif het'
• zwembad aanzienlijk hoger zyn, dan
men aanvarikeiyk gedacht had. Is dat

- waar? zo richtte het PPB-PSP raadslid
zich. tot de vooi-3itter. WethouiJer Auke-
,ma gat als wethouder van financiën toe,

dat er 'inderdaad indikaties zyn opge-
treden die er niet om' liegen'.

Konkrete cyfers kon de wethouder ech-
ter niet geven, omdat het stichtingsbe-
stuur nog met de stukken op tafel moet
komen, 'Maar het lykt erop, dat wy vry
aanzieniyk boven het tekort zitten' al-
dus de wethouder.

Speelruimte

Op 13 oktober gaat het kollege van b. en
w. weer om de tafel zitten met het be-
stuur van Zandvoortmeeuwen om te on-

,WURF-PRAET"

Nae zundag gacn de strandpachters
weg, maer ik blait de liclc winter
deur.

WULLIBI V. d. WURFF
hi'ïJ^iBTriilïFlïiifeï ƒ*.(-*' .. Ih •S^„.,SÊmi'.!.i

Een vau de ^•„„uO,i„.^^^4.,i^dties. Er loas zen. De helpende hand ihet een zaklan-

te toeinig Zicht met het gevolg dat de toorn bracht uitkomst.

muzikanten de muziek niet kondan Ie-

voorverkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, ZandvoortTel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
"^^^^

rinko

/RENAULT

De openbare bibliotheek aan het Schoolplein.

Volgend jaar grootser van opzet

nnemer
.^Js @-0 Sr ra

LANGS DE VLOEDLIJN

Houd uw mond dicht en uw pen

droog, zolang; u de feiten niet kent.

H. W. Beecher (1813-1887)

CHINEES INDISCH RESTAUKANX

Ll^a'S GARDEN

— Gespecialiseerd in allo chinees-
indischo gerechten.

— Ook voor af te halen geopend van
12 tot 22 uur.

Kerkstraat 39, Zandvoort,
tel. 02507-3C43.

SPAAKP^ESTAD
Verwarr5iE8iigsseB"vïce

9 GAS- EN
OUESTOOK-
INSTALLATIES

® ONDERHOUD
® OMBOUW OLIE

OP GAS
Tel, 023-310440»
Friese Varken-
markt 4 - HaarlemSEVKN

SISTEIIS

ZANDVOORT — De organisatoren van

de ccrsle (aploe, ooit in Zandvoort ge-

houden zijn zeer tevreden over hel zater-

dagavond op het Zandvoortsc circuit ge-

houden muzickfcstgn, waaraan een acht-

tal toporkesten uil Amsterdam en Haar-

lem deelnamen. En dit ondanks de ge-

Mnge belangstelling (er waren 309 beta-

lende bezoekers) en de voortdurende re-

genval.

VVV-direkteur Theo Hilbers, die als

speaker tydens deze eerste Kennemer
Taptoe optrad bekende na afloop, dat er

enicele schoonheidsfoutjes in de organi-

satie waren voorgekomen. 'Er was te

weinig licht, waardoor hel gebeuren niet

voor de volle honderd procent tot zyn
recht kwam, maar bovenal mogen we
toch wel stellen, dat het circuit zich uit-

stekend leent voor een taptoe en andere
evenementen,' aldus Theo Hilbers.

Enlhousiasl
En inderdaad gaven de twee spotjes van-
af het dak van de tribune te weinig

licht, maar de grootste handicap was de
regen. Ven-egend is de taptoe echter

niet, want daan'oor was het enthou-
siasme van do driehonderd muzikanten
te groot.

Theo Hilbers: 'Ik stelde de deelnemers
voor om in \'erband mot de slechte

weersomstandigheden de show te bekor-
ten, maar men wilde hier niets van we-
ten. Men wilde de show volledig afwei'-

kcn, al spoelde men van de baan.'
Gelukkig voor de organisatoren en de

muzikanten gebeurde dit niet. Enkele
minuten voor de aanvang van het slot-

nummer, waaraan alle korpsen deelna-

men werd het zelfs droog op de"Zarid-

voortse i'acepiste. Het werd een indruk-

wekkend slot. Op het dak van het tyd-
waamemershuis blies een hoornblazcr
'the last post', terwijl het schaarse licht

gedoofd werd en de hoornblazcr gevan-
gen werd in de lichtstraal van eén
schynwerper. Hierna werd ook de laat-

ste schijnwerper gedoofd en slechts in

het flauwe licht van bengaals vuur
speelden de aclit orkesten het 'Wilhel-

mus.
Het werd een waardig en sfeeiToI slot

van een taptoe, waarvoor ,meer publieke
belangstelling zou hebben bestaan, als

hy eerder in het seizoen zou zyn ge-
houden.

Traditie
Het ligt dan ook in de bedoeling van de
organisatoren, om het volgend jaar de
taptoe vroeger in het seizoen te plan-
nen. Bovendien zal er meer aandacht
besteed worden aan de verlichting en
men hoopt op deelname van een groter
aantal korpsen,

'We gaan er zeker mee door. want on-
danks de regen waren de deelnemers
zeer tevreden. Een traditionele taptoe
in Zandvoort ziet men na deze proef wel
zitten. Financiële schade licbben we ge-
lukkig niet geleden, maar hoe kan het

Geen spreekuur
ZANDVOORT — 'Wethouder I, M. Au-
kema (financiën, onderwys, kullurele

en personeelszaken) zal op maandag 29

september a.s. geen spreekuur houden.

Ondanks de stromende regen werkten de
muzikanten de hele show af. Ondrr de
toeschouwers op de overdekte tribune

bevonden zich burgemeester A. Nawijit

en wethouder Attenia.

ook anders, als een Zandvoorlse zaken-
man als sponsor is opgetreden en 'Skól

de konsumpties voor haar rekening heelt
genomen. Deze sponsors hebben de tap-
toe financieel gei'cd,' aldus Theo Hilbei's.

H.W.GOSTER

Makelaar o.g. LidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

Voor een gezellig avondje uit
geopend: maandag t/ni donderdag

van 8-3 uur
vrijdag l/m. zondag,
van 5-3 uur

te!:02SÖ7~2493

GROTE KROCHT 18

Dag' en nacht bereikbaar.

Nu ook liet adres voor

WITTE TROUAVVVAGENS.

centrale verwarming

TECHNISCH WERKrr

Erkend installateur - Zandvoort - Paradijsweg 4 - Tel. 7147 o£ 3270.
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DE KAASHOEK
Met een goed stuk kaas
Bent u iedereen de baas
Loop daarom eens gezellig de Kaashoek in

Want daar is echt wel wat bij naar uw zin

500 gr. heerlijke jong belegen 3,95

250 gr. roomboter voor 1,89

Verse boter 500 gram 4,25

10 eieren 1,25

WEEKENO-REKLAME:
1 grote ds. eamemberl voor

let op onze ruime sortering

buitenlandse kaas.

1,98

HALTESTRAAT38 - TELEFOON 5000
TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

CENTRALE VERWARMING
111^», Technisch installatie bureau

Radiator
roenestein

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Oedlpl. install. . Erk. A.CJ. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

AUG. V. d. MUE
Marisstraat 15a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

FA.L.BALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINEICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

LEVEREN EN LEGGEN VAN ALLE MERKEN
KAAIERBREED TAPIJT.

pivanbedden— Stapelbedden— Matrassen
Dekens — Dacron donzen dekbedden
Slaapkamerkleedjes en Biezen matten

Echte donzen dekbedden
Grote sortering kleimneubelen

Linoleums Krommenie Heugafelt tegels

Alles voor uw woning

LUXAFLEX JALOEZIEËN EN
ROLGORDIJNEN

Haltestraat 27-29. Telefoon 2596-3759.

VAN LENT
OPEL-DEALER

OCCASIONS
1975

Chevrolet Camaro LT 8 cil. automaat 22.000

Onel lUanta 16S Luxe m. radio, 15.000 km 12.500

1974
Chevrolet Vega GT radio en schuifdak 12.000

Siinca 1100 TI 9.250

Opel Kadett Holiday automaat . . . 7.950

Opel Ascona 16 9.250

1973
Opel Kadett 24.000 km 6.350

Opel Kadett 30.000 km 6.150

Opel Ascona 12S 7.150
- 1972

Renault 16 TS schuifdak ...... 5.150

1971

VW 1200 3.450

19G9
DAF 44 Luxe 1.850

Ford Taunus 1500 RS Coupe .... 1.950

VAN LENT - OPEL ~ YAUXHALL

ZANDVOORT (nrd)

Verkoop en ssrvice,

Kamerlingh Onnesstraat 15, tel. 02507-5346.

Inruil mogelijk, financiering General Motors.

Alle dagen geopend, ook zaterdag.

Luxe- en bestelverhuurafdellng
Budget rent-a-car.

97

een
kollektie ::pffi

om trots op^
te zijn

Maar wij bieden U dan ook een opmerkelijk

goede kotfektie.Honderden brillen hebben wij

zeer overzichtelijk voorU uitgestald. Stukvoor
stuk bijzonder fraaie exemplaren, zodatU
zeker kunt zijn van eengoede keuze.

KijktU maar.

Opticien A. G. Slinger
Gedipl. Opticien

Grote Krocht 20a, tel. 4395.

Leverancier alle ziekenfondsen.

NU
BUITENBAND

26x1 3/8 ƒ 7,—, bij 2 stuks

SLECHTS ƒ 10,50

TWEEWIELERBEDRIJF
VERSTEEGE B.V.

Haltestraat 18.

Grandioze Black en Decker
aanbieding !

2 Toeren klopboormachine 129,—
Cirkelzaaghulpstuk . . . 39,

—

Vlakschuurhulpstuk . . 39,

—

207,—
Nu tijdelijk: 177,—

J. H. VERMEIJS B.V.

IJZERHANDEL
Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204

SPECIALE AANBIEDING MARBERT

flinke tube
SPURAMENTA N.P.C.
voor slechts ƒ 7,50

PARF.-DROG. BOUWMAN
ORANJESTRAAT 7

ONZE BLOEMEN EN PLANTEN STAAN TE WACHTEN
OP ONZE KLANTEN

BLOEMEN-
M.AGAZIJN

GROTE KROCHT 24

// CA ¥¥

ANN0 1908 — TELEFOON 2301

Gevraagd: kandidaatvooronzeVW-Scirocco !
(met sportief karakter en praktische instelling

)

g
Voor onze knoppe sportcoupé zoeken wij 175 km/u Joot hi( zich ontsponnen rijden. ¥iJkswagen,gewoon even rekenen: j|

contact met passende berijders. Geen doldrieste Maar in praktisch opzicht is de Scirocco even sr' a p
waaghalzen, maar autoliefhebbers die wel spor- sterk. Een grote achterdeur en >A;egklapbare Oe Sc/Vocco isvoordeliq in on-
tief- zi|n maar oók praktisch. Voor hen is de achterbank zorgen voor verrassend veel baga- derhoud.1 keer per7 500 km olie
VW- Scirocco gebouwd. Als sportcoupé flitst de geruimte. En met welke sportcoupé kunt u 1 op 15 verversen. 7 keer per 15.000 km
85'DIN-pk versie in 11 seconden van O noor rijden? (gemeten bij 100 km/u constant). Stel een service-beurt met cömpuier-
100^<m/u. En zelfs op z'n top/kruissnelheid van uzelf kandidaat: kom eens voor een proefrit. Diognose.

EEN HEEL JAAR GARANTIE, ONGEACHT HET AANTAL KILOMETERS* EEN HEEL JAAR GARANTIE, ONGEACHT }^^

dealer: Garage H. Strijder
Burg. van Alphensfraat 102, Zandvoort. Telefoon 02507-4565.

S2

AFSLAG KARBONADE

VAN DE SCHOOBER 7x11
'500 gr. van 4,49 voor 3,98 KILO van 9,— voor i «WW
VAN DE RIB oen
500 gr. van 5,48 voor 4,98 KILO van 10,— voor O%!W
VAN DE HAAS q en
500 gr. van 5,98 voor 5,48 KILO van 11,— voor V rVU
Extra magere "^

RUNDESLAPPEN e^ nc
500 gram 6,98 NU 500 gram 'T. O AiV
RUNDERGEHAKT o 7c
500 gram 4,25 NU 500 gram Uafil
speciaal

Mals stukje

CONTRAFILET 7 cn
500 gram i «UU
SCHENKEL o 00
500 gram UaVU
met been

KOGEL BIEFSTUK n on
100 gram ^b/iU
extra mals

VARKENSSCHNITZEL i on
100 gram I aUU
Blanke

KALFSBORSTLAPPEN c ^O
500 gram VbT*"

VLEESKRABJES 9 A9
KILO fcaT^W

GEK. OSSETONG
GEGR. FRICANDEAU ^ ^^
GEGR. ROSBIEF 1 7Q
naar keuze 100 gram W

ALLE AANBIEDINGEN GELDIG T.M. ZATERDAG

DIRK VAN DEN BROEK
BURG. ENGELBERTSTRAAT— ZANDVOORT

CREMATIES ~ BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 023-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijverid.

Geen lidmaatschap.

Medewerker van de Fa.
Colpltt zoekt dringend voor

de wintermaanden een

ZIT-SLAAPKAMEB
voorzien van was- en
kookgelegenlieid.

Br. aan Fa. Colpltt, Kam.
Onnesstraat 40, Zandvoort.

UW TAPIJT VUIL?
VERHUUR SHAMPORAL APP. BIJ

PARF.-DROG: BOUWMAN
ORANJESTRAAT 7

Schoenboetiek Harms

Vanaf dinsdag 30 september zijn wij weer open

met een geheel nieuwe wintercollectie

dames-I heren- en kinderschoenen en laarseni

Graag tot ziens op 30 september

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat), Zandvoort

Boekb reis.

Als uvooruw wintervakantie gaat boekenbij de ABN,
profiteertu niet alleea van de uitgebreide keuzemogelijkhed.:

Er is namelijk ook nog een kans op een plezierige

financiële meevaller.
I

"W^n'nprijs.

Want alsu boekt bij deABN, kunt u tot 1 november a.s.

meedoen aan een gemakkelijke prijsvraag met

twintigduizend gulden aan geldprijzen. Wie weet, maakt u
zouw vakantie 'n flink stukgoedkoper!

(AStfpersoneelen htmfamilieleden zi/it van deelneming uitgesloten.)

illgemene Bank Nederland

Zattdvoort,GroteKrocht 12,telefoon (02507) 5341
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Op 8 oktober a.s. is het 50 jaar geleden dat
onze ouders en grootouders:

P.KERKMAN
en

E. KERKMAN-SCHAAP
in het huwelijk zijn getreden.

WU menen dat er alle reden voor is hiervan
een feestelijke dag te maken. /

Ieder die het gouden bruidspaar wil, geluk-
wensen is welkom in Restaurant Zomerlust
op 8 oktober tussen 15.30 en 18.00 uur.

J. H. Oonk
G. A. Oonk-Kerkman
Engelien
Jan

P. C. Kerkman
A. Kerlanan-Zegel
Annemiek
Yvonne
Plet

Zandvooort. Kostverlorenstraat 1.

In verband met bovenstaande is KAPSALON
„IVONNE", Haltestraat 63 de gehele dag ge-
sloten op 8 oktober en Reisbureau „KERK-
MAN". Grote Krocht 20 is gesloten na 13.00

uur.

DE VOS
voor een soed

GEBRUIKT
RIJWIEL
VA. f 50,

—

fietsklaar.

Levering van nieuwe fietsen reeds vanaf ƒ 165,—.
Inruil mogelijk.

Onze werkplaats is gevestigd in de Dr. Gerkestraat
omhoog bij DE SCHELF box nr. 23 en 36.

Van maandag t.m. zaterdag geopend van 13 tot 20 u.

TELEFOON 02507-7255.

Voor een fiets voor groot en klein,
moet u bij de Vos zijn.

Heden la onverwachts
van ons heengegaan
onze lieve broer en zwa-
ger

Hendrik Weber

in de ouderdom van
8S Jaar.

IJmulden:
E. Weber

Zandvoort:
L M. Weber-LewJs

Zandvoort, 22 sept. 1975
Boul. Faiïlus Loot 23.

Qeea bezoek aan huis.

De crematie beeft m-
mlddels plaats gehad op
donderdag 25 sept. JJ. in
het crematorium op de
begraafplaats „Wester-
veld" te Drlehuis-VeJsen.

Enorme sortering

DIEFVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek
met grantle. Bijzonder
lage prijzen.

Martex Holland B.V.,
Koudenhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

GARAGE
te koop of te huur
gevratigd. Omtrek Tolweg.

Tel. 02507-2247.

Door omstandigheden
te koop:

ELEKTRISCHE
INVALIDEWAGEN

Telefoon 2945.

Slagerij A. NIELEN
Weekendaanbieding

Magere Varkenslappen 1 kg. ....... 8,98

Runderborstlappen 1 kg. ........ 9,48

250 gram Haasbiefsluk nu ........ 5,48

Vleeswaren

11/2 ons Ham 1,48

1 1/2 ons Cervelaatworst 1,48

250 gram Osseworst 2,50

Haltestraat 3— Zandvoort

GELD VERDIENEN
Als u van 10 november
1975 tot en met 12 maart
1976 binnenwerk Iaat

uitvoeren, heeft het

Bedrijfschap Schilders-
bedrijf een premie
vooru.
Van liefst f 22,50 per
man per dag. Dus?
Doen, zegt de winter-
schilder.

Wij geven u graag alle

inlichtingen over de
premie en regelen ook
de aanvraag voor u.

Schilderwerken

KEUR EN ZN.

Keurverf
Hogeweg 38a,

telefoon 2979.

Paradijsweg 2,

telefoon 5602-2979.

VAKANTIE EEN

ANGSTIG AVONTUUR?
Dat is volgend jaar beslist niet nodig, als u tijdens de winterperiode
uw Idnderen zwemmen laat leren.

— WEET U dat als u het omrekent het leszwemmen eigenlijk niet
duur is? B.v. kleuterzwemmen leskaart ƒ 50,— -|- pers.abonnement
ƒ 60,— = ƒ 110,— : 78 = ƒ 1,41 per les.— WEET XJ dat, als u een gezinsabonnement hebt u alleen nog maar
een leskaart van ƒ50,— nodig hebt en dat uw kinderen of uzelf
dan ook op onderstaande tijden vrij toegang tot het bad hebben?

Wilt u inlichtingen over de KLEUTER-, KINDER- of VOLWASSENEN-
LES? Komt u eens langs of belt u onze kasslère, tel. 02507-2170.

VRIJZWEMTiJDEN vanaf 15 september:
*

Zondag 10.00-3.00 uur
Maandag 8.00-10.00. 11.30-13.45. 18.00-20.15 uur
Dinsdag 12.00-13.30, 17.30-19.45, 19.45-20.45 uur (damesuur)
Woensdag 8.00-10.00, lO.OO-ll.OO (damesuur), 11.00-12.15, 14.00-17.45,

18.45-19.45 uur
Donderdag 13.00-16.00 uur
Vrijdag 13.00-17.45 uur
Zaterdag 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur

* wijzigingen voorbehouden.

N.V. Sportfondsenbad

Zandvoort
Vondellaan 57, Zandvoort, tel. 2170.

[ADIATOR
IROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur

OÖ
Het is geen kunst om laat op te blijven, maar wel
om vroeg op te staan. H. Heine (1797-1856)

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPBIAWEG 4 - TELEFOON 23 07

b|j de Kostverlorenstraat.

heeffwekkers, waarmee het geen kunst is om
vroeg op te staan en horloges die \\ vertellen

hoe laat u naar bed moet gaan. Het zijn precisie-

uurwerken, waar u altijd van opaan kunt.

Komt u maar eens ki)ken in zijn showroom.
't Is een belevenisi Eigen reparatie-afdeling met

electronische apparatuur.

QBSBl

RUSTIG ZWEMMEN,
Ja, dat kan! ledere vrijdagavond verzorgt de
Z.Z.P.C. „De Zeeschuimers" van 20-21 uur een
uurte rustig en gezellig zwemmen in het Sport-
fondsenbad „De Duinpan".

Vooral voor echtparen en niet meer zo piepe
dames en heren, een goede gelegenheid om
iets aan de conditie te doen.

Lidmaatschap van ,J)e Zeeschuimers" niet
vereist.

Abonnementen zijn helaas deze avond niet
geldig.

Informatie bij het secr. van „DE ZEESCHÜI-
iWEBS", Swaluestraat 15, telefoon 2198.

Nu ook in Zandvoort: KUNSTGEBIT REPABATIES-

A. RITMAN
Belnwardtstraat 20. Telefoon 02507-4365.

Herenkapsalon

I
V. d. Veer

is dinsdag30 september

weer terug van vakantie.

Diaconiehuisstraat 24, Zandvoort.

Gevraagd in,een bejaardentehuis in Zandvoort, een

. hulp in de huishouding
tussen 20 en 25 jaar.

TELEFOON 02507-4358.

U wordt er stil van!
Al die prachtige herfst-
tinten, gewoon hart-
verwarmend.

BLOEMENHÜIS

„ï. d. MEY"
J. BLUYS
Haltestraat 6S, Zandvoort.
Telefoon 2060.

Met het weekend een bloemetje dat niet
alleen mooi is maar ook spreekt.

De specialist in al uw bloemwerken.

DE WINTER IS WEER IN AANTOCHT.

GROTE SORTERING

KAARSEN, LAMPENOLIE
EN VERGEET UW VITAM.INEN NIET.

PARF.-DROG. BOUWMAN
ORANJESTRAAT 7

C. J. SEVERIJNSE

restauratie klassieke

meubelen

interieur verzorging

Lange. Raamgracht 38-40, Haarlem.
Telefoon 312595.

VITRAGE EN GORDIJNHOEK

Doelstraat 14-15, Haarlem. Tel. 250323.

Onze gordijnen worden gratis op maat
gemaakt.

^.ady'ó ókop

J5entDeid

toont u gaarne haar najaarscollectie.

Zandvoortselaan 371, Bentveld. Tel. 242312.

VEEL GELD
voor uw oude rijwiel of

bromfiets

bij aankoop van een nieuwe

TWEEWIELERBEDRIJF
VERSTEEGE B.V.

Haltestraat 18, Zandvoort.

Tennissen voor de Jeugd
KnLTB. Leraar Hans Loenen geeft iedere

woensdagmiddag (20x)

van 1-6 uur les aan de jeugd.

Er wordt getraind met 2 Ballbacks en
Prinz Ballenkanon.

Prijs per seizoen ƒ 100,— per kind (1 uur p.w.)

Aanmelden tussen 19-20 uur
Telefoon 02520-20117

VEENENBURGH SPORTHAL
Frederikslaan 10, Hillegom.

ZANDVOORT, HALTESTRAAT

WINKELPAND TE HUUH.

Winkel thans ca. 25 m2, mogelijk-
heden tot 60 m2.

Huurprijs ƒ 15.000,— per jaar.

Inl.: MAKELAARSKANTOOR CENSE
•Telefoon 02507-2614.

ALLE
LOODGIETERWERKEN .

OAKLEKKAGES Q
SANITAIR

Terefoon 02507 - 41 SI - 71 58

Snellere service door
mobilofoon

Reform „Moerenburg"

De winkel van Uw brood

nodige gezondheid

Haifesfraaf46

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of

3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondagiaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

SPtCIAAlZAAti

Hf

DIEREN-

SPESIAALZAAK
60 kg een hond? dat kan,
50 gr. voor een muls, kan
ook.

Maar zij vragen beide
een goede verzorging van
voeders, vitaminen en
geneesmiddelen.

BOUWES PASSAGE 17 — TEL. 5734 — ZANDVOORT

1975 ONS

JUBILEUMJAAR

Speciale aanbieding:

Anker lichtgewicht vrije arm
zig zag machine geheel com-
pleet ƒ 650,— en onze be-
kende service en garantie.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.
Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

PAARDEROOKVLEES

OSSEWORST
100 gram van 1,05 nu

TOHGKAAS
150 gram van 1,19 nu

1.24

0.98

1.05

HEMA

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

grafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Laan van Berlijn 118, telefoon 023-331975.
Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

BD
VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag

van inboedel, eoedcren.

Dag. geopend van 9 tot 18

uur en zaterdags tot 13 uur.

Tel. 2164-3713 na 18 uur
6658.

Fa. Waterdrinker.
Sousterrain De Witte Zwaan

Dorpsplein 2.

Te koop gevraagd:

STENCILMACHINE
voor liet afdraaien vau
clubblad.

Telefoon 02507-5488.

G. KOL
Sobuiten«nt flat 7. Tel. 3212

ALLE VEKZKKERINGKN
Anto • Brand - Levpn

ZANDVOOKTSE
UITVAARTVERENIGING
UerrafpniK . Crematie

Traniport
Keesomstraat til. Tel. 5351

Zandvoort
Dag en nacht te ontbieden

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn

Azalealaan IL B«emst«de
Telefoon 023.28 62 74

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
Bilderdükstr. 5. Tel. 3796.

RECTIFICATIE!

BLOEMSIERKUNST
VADER EN ZOON

KERKSTRAAT 38

Wegens vakantie GESLOTEN

van 21 sept. tot 13 okt.

METSELAAR
heeft nog t«d voor

ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812.

Auto- en huissleutels
wy maken uw reserve-

sleutel terwiil u wachl.
SLEUTELSERVICE,
Versteege b.v. Haltestr. 18,

tel. 02507-4499.

VOOR UW l'RlVé,

VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
Drukkerij F. M. v. Deursen
Schoolstraat - Tcicf. 25 07

Groot en klein vinden

VAN DEK WEKFF'S
brood FIJN!

Gasthiiisplem 3. Tel. 2129

Krijgt U gasten?

Geen bpzwaar!

WU VEKHUltEN:

bedden, ledikanten, dekens,

in tels. sluelcn, glaswerk,

pürceleiu enz. voor elke

gelegenheid!

Ook verhuur van leuke en
praktische buisbars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Of 3713. Privé na 6 uur 6668

VOOR REGENKLEDING
o.a. Poncho's ƒ 12,95

uaar

TWEEmELEKBEDRIJF
VERSTEEGE B.V.,

Haltestraat 18, Zandvoort.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Big. mevr. B. v. Zandvoort-

Eeltlnk.

Speelgoed - Wenskaarten
Strandartikelen • Stabo-

baoen.
AUe soorten spelleii.

Grote kenxe.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658

UW GORDIJNEN MAKENT
Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32.

T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6978.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemlngstr. 146, tel. 5185.

Medisch gedipl. pedicure
van het EUsabeth Gast-
huis, behandeUng ook aan
huls.

Bi) geen gehoor bellen na
19.00 uur.

KUNSTGEBITTEN
SPOCDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevanrt 82, Haarlem
Telefoon (023) 3160 92.

Tc koop;

GASFORNUIS
merk Neff. l.z.g.sl.

KOELKAST
merk Index in bcds'. te

zien (billijk).

Telefoon 2304.

ZIT-SLAAPKAMER
TE HUUR
van 1 okt. tol 1 maart.

Telefoon 6528.

Gezocht:

ZOMERHUIS OF
ETAGE

Telefoon 4030.

Te koop gevraagd in
centrum Zandvoort:

3- a 4-KAMERWONING
Brieven onder nr. 645 bur.

van dit blad.

Aangeboden: gloednieuwe

HERENFIETS
3 versnellingen, niet ge-
bruikt, ƒ 17D,—

.

Boul. P. Loot 69.

Samenwonend stel zoekt

VOLLEDIGE ETAGE
Huur tot max. ƒ 400,—
per maand.

Tel. 023-258151 tussen

13.00 en 14.00 uur, te bevr.

M.G.D. Soldaat l^is.

Jongedame zoekt dringend
KAMER
met kookgelegcnlieid.

Liefst in Centr. Z'voort.

Telefoon 7295.

Te koop:

PEUGEOT 404

in radende staat.

Telefoon 6417.

Te koop: z.g.a.n.

KINDERWAGEN
REISWIEG
BOX
BABYSIT

M. v. St. Aldegondestr. 1.

VOOR MODIEUZE
STOFFEN
STOFFENHUIS BROMET
Vinkenstraal 30

Geopend ma, t.m. vrijdag
van 14.00 tot 17.00 uur.

Mag ik Óók.

...een stukje van Uwwereld zijn?

nationale kollekte ^^^
geestelijk gehandicaptenr^gO

giroll22222utrechl'^"-^
(tweexéén.wjfxtwee}
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,;aiche"-zandvoort
SPEGIAUTEITENRESTAURANT - BAR

Voor al uw recepties, bruiloften en partijen.

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot 2.00 's nachts.

Bar geopend tot 3.00 uur 's nachts.

Boulevard Barnaart 67 - Telefoon: 02507-2553.

Ook voor Sauna en Solarium,

FA. L BALLEDUX & ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze monsterboeken.

LEVEREN en LEGGEN van alle merken
KAMERBREED TAPIJT

Divanbedden - stapelbedden - matrassen - dekens -

Dacron donzen dekbedden - slaapkamerkleedjes en biezen

matten - echte donzen dekbedden.

Grote sortering kleinmeubelen.

Linoleums Krommenie - Heugafelt tegels.

ALLES VOOR UW WONING.

LUXAFLEX - JALOUZIEËN EN ROLGORDIJNEN.

HAITESTRAAT 2729 — TELEFOON 2596 - 5759.

? Bj i-lii^'t-.iLl^ïwiw-^V-^k'^' '^'&ïi».'.t-..«.*V:^v*,_. .-'..

exclusieve kleding

voor dames- en heren-

avondkleding

i
cortina-

modes
Kerkplein 3, Zandvoort

EEN OPEN

HAARD . .

.

IS GOUD WAARD!
Wij zijn gespecialiseerd in open
liaaidcn cu complete vcibouw-
wingen.

Laat uw woning gczclliBheid
uitstralen.

Wij leveren u elk gewenst
model, metselen en
vervaardigen een rustieke
haard voor u,

Vrijljlijvcnd maken wij offerte.

Complete verbouwingen in Oud-
Hollandse stijl!

LEEN OOSTRA
U belt 023-260051 en wij komen.
ACACIASTRAAT 56 — HAARLEM

iJiS^^üli^jSl^^\.tj.u*: ^- '" -.

In de bruidskamers van A & K vindt u

een collectie uit de beroemdste

mode-huizen van Europa samengesteld

//

Keuken-installatiedrijf

DEUTEKOM"

Bestaande uit

NOSTALGISCHE
BRUIDSJAPONNEN

vanaf 149, 75

ALTERNATIEVE
BRUIDSJAPONNEN

vanaf 228.-

KLASSIEKE
BRUIDSJAPONNEN

vanaf 348.-

Ook aan de bruid^moedcrs en

hun fauiile besteedt A & K
veel aaiidaclit.

Uniek is onze collectie.

; i

Ons bedrijf is ingesteld ,op verbouw^
en bouwwerkzaamheden zoals o.a.:

open haarden, badkamers, enz. enz.

Wij maken gaarne

geheel vrijblijvend

een offerte voor U.

Showroom adres:

Paradijsweg 11a, Zand-

voort, tel. 02507-2361.

Geopend 10-12 uur en

verder volgens afspraak

Dinsdag gesloten.

A^AROSE
^éi^ KEUICEW

i'A

\:-A

n

$

Bruid van de maand:
Iedere maand wordt de bruid van de maand uitgeroepen,

die hel bestede bedrag van ons lenig krijgt.

EEN LEUKE HUWELUKSREPORTAGE ?

Kom gewoon 's langs om een leuke reportage te bekijken.

FOTO ROB LANGEREIS SOPHIAWEG 67 TEL; 3233

ModehuisA&K
Grote Houtstraat 12, Haarlem. Tel. 023-324487.

Winkelcentrum Schalkwijk-Haarlem. Tel. 023-330127.

Breeslraat 38, Beverwijk .Tel. 23534.

TSl?^^^

i

Daar . . . gaat de bruid:

Na DE DAG volgt de huwelijksreis.

Als u deze bij ons Ijoekt krijgt de bruid
10% KORTING op de door u gekozen reis,

uit de uitgebreide reisgids van SÜN AIR.

Bovendien schenken «ij beiden een gratis
excursie. Mooi meegenomen in de tocli al

dure tijd dachten wij.

.:::^^:;7:K!ïs^i^\.

Herenkapsalon

Reisbureau Bert

KERKMAN stoffer

Foto Rob Langerels

Coyon Specialist

Grote Krocht 20,
Zandvoort, Winkelcentrum Nieuwnoord

BRUIDSAUTO'S TAXI 2600
Grote Krocht 18 — Zandvoort — Telefoon 2600

VOOR EKlN

EXCLUSIEF EN

GOED VERZORGD

bruids-

boeket

naa

Paviljoen ,,De Vijverhuf'

r.-ri'.;™, "', H- -n »"?•

„NIJKO"
Galerij Kerkstraat 22, tol, 2729.

Wij verzorgen natuurlijk ook uw
corsages, tafelversierlngen enz.

Het adres voor uw bruiloften, partijen en recepties,

. Eigenaar H. Paap, Vondellaan 46, tel. 2538.
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PLEIDOOIEN VAN AUKEMA EN DE PATER HIELPEN NIET

Geen subsidie voor Release
ZANDVOORT — De gemeenteraad Tan Zandvoort heeft besloten

JElelease Haarlem niet financieel te steunen. Dinsdagavond werd met
negen tegen zeven stemmen het voorstel van de meerderheid van het

kollege aangenomen, hetgeen betekende, dat het verzoek werd afge-

wezen, waarin Kelease Haarlem de raad vroeg om toekenning van een

subsidie voor 1975 tot een bedrag van ƒ 1040,—

.

Release kwam tot dit verzoek omdat de provincie Noord-Holland aan

de subsidieverlening door de provincie de voorwaarde koppelt, dal

Release eveneens subsidie aanvraagt bij het rijk en bij die gemeen-

ten, waar kliënten van deze instelling werkzaam zijn.

De meerderheid van het kollege was
van mening, dat de overheid geen sub-
sidie behoort toe te kennen aan een in-

stelling die zich niet aan de demokratl-
sche spelregels houdt en het oorbaar
acht handelingen te plegen in stryd met
de wet, wanneer zij meent dat in het
belang van haar kliënten te moeten
doen.

Paard van Troje
De heer Bosman deed er nog een
schepje bovenop en stelde dat elke ge-
meente, die Belease subsidie verleent

bezig is het paard van TroJe binnen te

halen. 'Het subsidiebedrag is niet hoog,

maar daar gaat het hierbij ook niet

om. Om materiële steun vraagt men
In feite dan ook niet. Als we instem-
men met het subsidiebedrag hebben
we ideële en morele steun gegeven en
dat gaat me toch te ver voor een in-

stelling, die voortdurend bezig ia met
het uitlokken van de overheid,' aldus

de heer Bosman.
De heer Koper (ppr-psp) was in tegen-

stelling tot de mening van de VVD-
fraktle Wü met Belaese, een organisa-

tie, die naar zljn mening niet weg te

denken Is uit onze maatschappij en die

probeert op te komen voor de zwakste
partij in onze samenleving.
De meningen In de raad waren verdeeld,

maar zelfs de tegenstanders van subsi-

dieverlening toonden waardering en
begrip voor het betoog van de heer De
Pater, waarin hy iiiteenzette waarom
hlj In tegenstelling tot zlJn fraktiegeno-

ten voor subsidieverlening zou stemmen.

Vertrouwen verloren
De heer De Pater vond het Jammer niet

tot overeenstemming te zijn gekomen
met zijn fraktiegenoten, wethouder
Van der Mije en de heer Van As, die

belden een Jaar eerder zouden hebben
toegestemd, maar dit jaar hun vertrou-

wen in Release hadden verloren.

De heer Van As was teleurgesteld in

Belease en wethouder Van der Mlje
was er het afgelopen jaar achter geko-
men, dat Release er meer op uit is om
te schoppen tegen de overheid dan bet

Wethouder Aukema... bly met instel-

ling waar mensen terecht kunnen, die
tussen wal en schip zyn geraakt.

helpen van mensen die in de puree zit-

ten.

De heer De Pater toonde nog wel ver-
trouwen te hebben in de zaak en als

blük van vcrtrouwcns ging hü akkoord
met het verzoek, 'maar zo zcl hü, 'bU
een volgende aanvrage zal ik huu rc-
aktic en handelen toetsen aan mijn ver-

trouwen.'

Aan het begin van zlfn betoog verklaar-
de de heer De Pater het beslist oneens
te zljn met de methoden, die Release
hanteert. Hij was van mening, dat ver-

andering in een demokratische samen-
leving konsekwent dient te geschieden
via de demokratisch politieke weg, hoe-
wel daaraan ook weer schaduwkanten
zitten, want zo zei het CDA-raadslid:
'Vele, zo niet allo wetswijzigingen of

uitleg van een wet worden steeds voor-
afgegaan door reeksen wetsovertredin-
gen, dlc mui of meer worden getole-
reerd.'

werken, namelük het leefklimaat, het
welzijn, het zonder bugedachten geven
van hulp aan medemensen. Nemen we
dit van elkaar aan, dan kunnen ei&ele
afspraken worden gemaakt.'

Minimum eisen
Ze zou het CDA-raadslid willen zien,

dat Release demokratische spelregels

gaal erkennen.
Voorts zou Belease niet mogen toestaan,

dat er in hun centrum vrüelilk gespo-

ten wordt met zware verdovende mid-
delen.

Als derde eis, stolde de heer De Pater,

dat Release wat het probleem van de
weggelopen kinderen betreft, hierover
bepaalde afspraken moet maken l t

de politie. Het waren voor de heer D
Pater de minimum eisen om ook in

toekomst subsidie te blüven toekem
aan Belease.

Ook de heer Janssens (Inspraak
pleitte voor subsidieverlening. HU 1

meerdere malen gevallen meegemar
dat hy biy was dat de hulp van R
lease kon worden ingeroepen en met
sukses.

Ook wethouder Aukema was biy dat er

een instelling als Release bestaat. Voor
de mensheid, die onrecht wordt aan-
gedaan zonder dat de gevestigde in-

stanties iels kunnen bewerkstelligen om
dat onrecht op te heffen. Voor mensen,
die tevergeefs hulp zoeken.

'Soins heeft het te maken met onwil,

soms met onmacht, soms met burokra-
tie en soms zün er geen regels In onze
geordende samenleving, die dat on-
recht teniet doen, dan wel, die hulp
kunnen bieden. Belease probeert dat

gat op te vullen en het is zonder meer
duideiyk, dat men dan erg snel de kans
loopt in konfllkt te komen met die ge-
ordende samenleving en de gevestigde
demokratische spelregels.' aldus wethou-
der Aukema.

Thorbecke
De socialistische wethouder zag het als

het als het eeuwig durende konflikt

tussen recht en wet. Een konflikt dat

ook door Thorbecke herkend werd, want
zo citeerde wethouder Aukema voor z«n
'liberale vrienden": (Ik wil Thorbecke
graag citeren, omdat hy door de hui-

dige liberalen nog altUd als voorman
wordt gezien) 'Het recht staat boven
de wet, het staat zelfs boven de grond-
wet. Recht en rechtvaardigheid boven-
al'.

Wethouder Aukema wilde dit citaat

De heer Bosman . . . Subsidie geven aan
Release betekont het paard van TroJe
binnenhalen.

EXPOSITIE

Q©C)GQG
BIJJERSTAL

Terstal Interieurs

toont de nieuwste lederen
de Sede meubelen uit Zwitserland

In combinatie met werk van de
beeldend kunstenaar
Michel V. Overbeeke.

De expositie duurt tot 11 oktober.

U bent welkom bij Terstal!

vooral voorhouden aan zyn 'liberale

vrienden', want zo zei hy: 'Tiiorbecke

was zicli duldeiyk bewust, dat wet en
recht konden konflikteren en hy koos.'

De opmerking van wethouder Aukema
dal Release met vele officiële organisa-

ties samenwerkt en er dikwyls to slaagt

oplossingen te vinden voor mensen die

tussen wal en sclrip zyn geraakt en de
scliriftelyke dankbetuigingen die Lou
Koper mee naar de raadzaal had geno-
men als bewys dat vele officiële instan-

ties Release dankbaar waren voor ge-

boden hulp mochten niet baten. Het
verzoek om subsidie werd afgewezen.
Tegen stemden de heer Van As en wet-
houder Van der Mye (beide CDA) en
de gehele VVD-fraktle.

terstal
interieurs bv

Terstal Interieurs B.V.

Wagenweg 1, 3 en15
hoek Houtplein, Haarlem.

Tel. 023 -31 21 72.

Voor belangstellenden is een Klcurcnrcproduktie

beschikbaar.

Fantastisch realisme

in galerie Eijlders

Op weg naar

Kamperman-.

25 jaar bontcouture

•jn Haarlem!

fn verband hiermee heeft

Kamperman een speciale jubileum-
collectie samengesteld.

In oktober laten wij u in een aantaf

stiows zien tot welke sublieme
creaties' het moderne borvlvak in

staat is.'

Gedurende de gehele maand
september kunt u bij Kamperman
nog profiteren van een

jubileumkorting van10%

Goede funklie
De hoer De Pater zag In Release een
groep jonge burgers, die kritisch staat
tegenover de Nederlandse samenleving
en het niet eens is met de bestaande
welzynszorg In onze maatschappy.
'Deze kritiek en onvrede is een stuk
vryheld, die Release ten volle toekomt
en is gegund. Een demokratie is gezond
indien deze kritiek op haar volle waar-
de wordt geschat en indien nodig wordt
verwerkt in eigen besluitvorming,' aldus
de heer De Pater, die de kracht van een
echte demokratie zag in het nooit angst
mogen hebben om veranderingen aan te
brengen. 'De status-quo handliaven is

meestal funest.'

De heer De Pater was de mening toege-
daan, dat Belease in het totaalpakket
van welzynszorg een goede funktie kan
vervullen. Dat het aan een bepaalde
behoefte kan voorzien, omdat het die
groepen bereikt, die voor gevestigde in-
stellingen of kerken onbereikbaar zyn.
'Wy zullen Release daarin vryheld moe-
ten geven, hen zo min raogeiyk inka-
deren. We zullen van elkaar moeten
weten en aannemen aan één doel te

een nieuwe

levensstijl?
ZANDVOOR'T — Moeten we naar een

nieuwe levensstijl? De Baad van Kerken

in Nederland roept op tot een bezinning

over deze vraag. De Lokale Raad van

Kerken in Zandvoort wil er gehoor aan

geven en organiseert daartoe een eerste

byeenkomst op vrydag 26 september in

de Gereformeerde Kerk. De avond be-

gint om 19.30 uur met een kort avond-

gebed en wordt om 20.15 uur voortgezet

met een inleiding en diskussie.

Uilgangspunt voor deze diskussie zal zyn
de krant NIEDW IS ANDERS, samen-
gesteld door de werkgroep Nieuwe Le-
vensstyi.

Inleider op deze avond is de heer L. A.
van der Linden, eo. drs., verbonden aan
de Stichting Economisch en Sociaal In-
stituut der Vrüe Universiteit.

Op ieders inbreng wordt gerekend!

J

ZANDVOORT — Zonder enig officieel

ceremonieel werd zaterdagmiddag om 5

uur in kunstgalerie Eülders aan de Hal-

testraat 77 door de huidige exploitant,

AValter Kamp, een nieuwe expositie ge-

opend. Onder de aanwezigen bevonden
zich wethouder I. M. Aukema met echt-

genote.

Het is een büzonder interessante ten-

toonstelling, die geheel afwykt van het-

geen wy tot nu toe in deze galene za-

gen, een bewys, dat de exploitant zich

beyvei-t om de bezoekers met alle soor-

ten kunst In aanraking te brengen, een
gang van zaken die zeker veler aandacht
verdient.

Wolfgang Huttcr is, zoals wy vorige

week reeds meedeelden, in 1928 ge-

boren in Wenen, zyn werk, dat fantas-
tisch realisme brengt. Is bekend over de
gehele wereld. Vooral zyn portefeuille,

geïnspireerd op Mozart's 'Zauberflöte'

met totaal 27 werken, die te koop zyn
voor ƒ3500,

—

, is zeer interessant en bij-

zonder kontrastryk. TT ziet er de weinig
voorkomende zllverdruk, tot in de fyn-
ste details afgewerkt en een aantal li-

tho's, In felle tegenstellingen met deze
zilverdrukken, door de rykheid aan kleu-
ren. Als decors voor de genoemde opera
zouden ze stellig een buitengewoon
kunstzinnige indruk maken.
Jenny Dullcr de keramiste is Hollandse.
Naast keramiek maakt zy tegenwoordig

;^
KAMPERMAN
BONTSPECIALISTEN
Wagenweg 11 Haarlem Tel. 31 20 86
100 meter van Houtplein, parkoren

voordodeuri

Lid Stichting Bontwaarborg
uw waarborg voor ons vakmanscliap.

WD doet niet

mee adhesie

doodvonnis
ZANDVOOfT — Dinsdagavond besloot

de gemeenteraad van .''andvoort met ne-

gen tegen zeven stemmen adliesie te be-

tuigen aan een motie van de raad van
Alkmaar, waarbij deze raad zich uit-

spreekt tegen de doodvonnissen van
twee Baskische vrijheidsstrijders.

De gehele VVD-fraktie deed aan deze

adhesiebetuiging niet mee, omdat men
van mening is, dat dit een zaak Js, die

op landeiyk niveau geregeld moet wor-
den. De VVD-fraktie had het volste ver-

trouwen in de bemoeienissen in deze
door minister Van der Stoel.

De socialist Van der Moolcn vond dat de
VVD zich niet achter de minister van
Buitenlandse Zaken moest verschuilen.

'Men moet weten, dat dit ouder het ge-
hele Nederlandse volk leeft en daarom
is het een goede zank, als zoveel moge-
lyk gemeenten reageren,' aldus de heer
Van dor Moolen.

Lang wachten op Bohannon

ZANDVOORT — Na het ojitreden

van The Trammps, begin augustus,

opende tlva Lock vrüdagavond voor
de tweede maal zU" Bcach Clnbdcu-
ren en wel voor een eonccrt van lia-

milton Bohannon, de voormalige be-

geleider van onder andere Jimmy
Hendrix, Diana Ross, Stcvie Wonder,
the Four Tops en the Tcmplations.
Bohannon, die sinds kort in ons land
bekendheid verwierf door zUn single

'disco stomp' bleek in Zandvoort nog
niet over een avondvullend repertoire
te beschikken. Wellicht was dit de
reden dat do circa vierhonderd
Bench Club bezoekers drie uur moes-
ten wachten, alvorens Bohannon zyn
foolslomplng" muziek ten gehore
bracht.

Na het vooinioajamiiin .s'arüc de

dlsc-jockey zün aankondiging om
tien uur, maar de zesmansformatie,

toch wel de gehele avond aanwezig,

bleek niet van plan om voor elven

het podium op te slappen. In de tus-

sentyd werden plaatjes gedraald,

waaronder disco slomp en blafte Bo-
hannon achter de coulissen de kel-

ners af als een konsumplle op zyn
bevel niet a la minute werd gebracht.

De lichtgeraaktheid van de drummer
uitte zich ook in de zaal toen het
drumstel by elke voetslag de neiging
vciioonde iels naar voren te schui-
ven. Het gevolg was. dat het ope-
ningsnummer werd afgekapt en de
formatie wederom In do kleedka-
mers verdween. Nadat een hamer en
drie spykcrs er aan te pas waren ge-
komen was het euvel verholpen en
kon liol concerl beginnen. Voor de

oren een wat eentonig muzikaal ge-

beuren. Daarvoor leken alle nummers
teveel op 'disco stomp'. Een variatie

in melodie ontbrak grotendeels.

Pluspunt van de muziek is, dat hel

moeite kost om de ledematen stil te

houden. De dansvloer was dan ook
rcdeiyk bezel.

Over het aantal bezoekers loonde
Livfl Lock zich zeer tevreden. 'Ik heb
dit concert gepland, omdat er anders
een te groet gat zou vallen tussen

het optiedcu van The Trammps en
van the Threc Degrees op 28 novem-
ber. Met deze 'tussenconcerten' voor-

kom ik dat de Beach Club drieën-

halve maand gesloten biyfl, hetgeen
de indruk zou wekken dat de zaken
niet goed gaan. En het gaat juist erg

goed. De belangstelling is enorm.

ook bronsplastiekeu en portretten m
brons. Van haar werk gaat een wonder-
baariyke vrede en rust uit. Haar reli-

gieuze inslag, fniet gebonden aan een
bepaalde godsdienst) is in haar werk
duidciyk merkbaar. WU denken aan
haar werk 'De zeven treden' en 'Het

licht in de tempel', scheppingen die boel-

en en tot nadenken stemmen. Het eflekt

schuwt zy daarby niet. Brandend waxi-
nelicht in het hart van soimnige van
haar exposities zyn daar sprekende voor-

beelden van en dragen by tot een hoogst
mystieke sfeer.

Al met al een expositie die sterk afwykt
van alles wat op kunstgebied in deze ga-
lerie gebracht is. Een expositie met een
geheel eigen sfeer.

U kunt er gratis terecht tot 10 oktober.

Woensdag t/m vrydag van 13 tot 16 uur
en zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.

Algemene Bond

van Bejaarden
ZANDVOORT — De byna 1100 leden

tellende Zandvoorlse afdeling van de
algemene bond van bejaarden opent het
winterseizoen woensdag 1 oktober om 2

uur in het gebouw 'De Krocht'. Het be-

looft een gezellige middag te worden met
muziek en zang van het Bejaardenkoor
en dames-ensemble o.l.v. mevrouw Nier-

op. Geïnteresseerde ouderen, niet-leden,

zjn ook van harte welkom en krygen
behalve een gezonde ontspanning, ook
nog gelegenheid door een Hoofdbestuur-
der geïnformeerd te worden aangaande
doel en streven van de Bond.

Met oog en oor

de badplaats door
Utopie

ZANDVOORT — We leven momen-
teel in Zajtdvoort in de lijd 'tussen
pruimen en krenten'.
'Persoonlyk viad ik deze lyd een der
meest glan.sloze van het gehele jaar.

Deze herfsttyd tussen zomer en wm-
ter, waartii je heimwee kunt krygen
naar die gezellige, drukke dagen, die
nog maar zo kort achter ons liggen.

Veel zakcnUeden gemeten van een
welverdiende vakantie, maar de ge-
sloten winkels bieden toch oen troas-
leloos beeld. Het verenigingsleven
komt, — zoals elk jaar — nog maar
moeizaam op gang, wanl ook de helft

van do leden is of gaat nu mol va-
kantie. Veel aardigljeid is er dan ook
niet aan. Dat is nu eenmaal hel na-
deel van een gemeente, die op het sei-

zoen is üigeslcld. Eu daaaom bcgryp
Ik maar niet, hoe er nog altyd opti-

misten zyn, die pralen over 'scizoea-

verlenging.'

Hoc moet je zoiets nu toch voor el-

kaar brengen? Dat kan eenvoudig
niel, ook niet al zet je hier de meest
aantrekkeiyko attrakties neer, die je

je maar denken kimt. We heblJen
onze gasten uu eenmaal niet aan een
touwtje en lamnon ze daarom mooi-
lyk Wer naar toe trekken. Vorige
week waren wc een dagje hl Valken-
burg. Daar is het ook al dezelfde

dooie boel als hier. Er valt niets meer
te beleven. En wanneer je de nering-
docuden daar praat over seizoenver-

Icuging, dan beginnen ze hard ie

den georganiseerd,
bimienkort méér.

Daaio\L-r boort u

lachen. Zo hebben er geon goed woord
voor over, want ook zy menen, dat
dit oen utopie is, die ninmier te vcr-
wezeniyken valt.

Laatste strandzoudag
Zondag is Jiet voor onze strandpach-
ters alweer de laatste sirand-zondag

.

Er zyn er al heel wal, die hun biezen
hebben gepjikt. Optimisten zeggen:
'dan is het strand weer van ons, want
wat is er mooier dan dat wyde, brede
strand.' Daar ben Ik het wel mee
eens, maar geef my toch maar die
zomerse aanblik van een zonovergo-
ten strand, met volop genietende
mensen en met de daaraan verbon-
den vreugde en het Joiyt. Ik ben niet
gek op dit strand, dat dan weer alleen
van ons Is, al geef ik grif too, dat die
wisseling van de seizoenen ook een
byzondere, bekoring heeft.

Als het wèor een beetje '«•il meewer-
ken, gaat u dan zondag voor de laat-

ste maal nog eens even op een terras-

je zitten. Onze straiidpachters zullen

dat waarderen, al zitten ze er niet op
te wachten, want ze hebben een sei-

zoen achter de rug, dat tot een der
beste van de laatste jaren mag wor-
den gerekend.

Oclitendduinwandeling
Zaterdag organiseerde de ajdcling
Zandvoort van de Koninklijke Maat-
schappij voor Tuinbouw en Plant-
kunde weer een wandeling door de
waterleidingduinen, onder leiding van
de heren J. van Honschooten en J.

Warmerdam. Het werd een ochtend-
loandeling, die bijzonder goed slaag-

de.

Om zes uur werd vcrtrokkkon met
ongeveer 35 deelnemers(stcrs). Het
Keor was prachtig en algemeen heeft,

men byzonder van deze tocht ge-

noten. Hoe mooi Is de natuur in onze
omgeving en hoe weiiügen genieten

er maar van. Er zal nu dit jaar nog
ééimiaal een najaarswandeling wor-

Orgelkouserf
Onze oud-plaatsgenoot Lourens Stuij-
bergen, tot voor kort nog als organist
verbonden aan de St. Agathakvrk,
~al op vrijdag 26 september het oigel
bespelen van de NcderlaTids Her-
vormde kerk te Sasscnheim.
Medewerking wordt daarby verleend
door het Lcids kamerkoor onder lei-
ding van Ton Beckers. Hel konseit
vangt aan om kwart over acht. Ik
vnvag er graag even uw aandacht
voor. want het is een zeer byzonder
oud kerkorgel, dat m 1657 golwuwd
werd door Hans Golllusz voor de in-
middels afgebroken Gasthuiskerk in
DelU.
Het orgel is door de Hei-vormde ge-
meente te Sassenheün aangekocht
cn begin 1975 m gebruik genomen na
een grondige reblaurallc. Het Neder-
landse liislorische orgelbezit is hier-
mede verrykt met een lioog-st belang-
ryk cn uitermalc fraai instiaunent.
Lourens Stuifbergen is er in ieder
geval verrukt over. Hy speelt uitslui-
tend oude werken, o.a. da Palestrina.
F3-e.scobaldi en Buxlehude. lu de 2seer

mooie Ne<lerlaiids Hervoniide kerk
zal dit konseri by kaarslicht plaats
vinden.

ReJornihuis
Ilci doet echt goed dut in deze tijd er
toch nog altijd 7icringdoendcn ::!jn,

die iels in Zandvoort zien en er luat
van venvachten.
Zo kregen we er enkele weken ge-
leden een zaak bU, die zeer zeker in
Zandvoort zal aanslaan. Drogisterij
Moerenburg, die reeds zulk een fraaie
drogistery/parfimierie opende in de
oude zaak van 'Tuni Tmn' m de Hal-
teslraat no. 8, heeft thans in de oude
droglstery Blaauboer aan de Halte-
straat 46 ecu reformzaak geopend.
Het is een byzonder aantrekkoiyke
whikel geworden, waar u alles op dit
goijied kopen kunt.
U behoeft echt niet meer naar de
stad om reform-artikelen te lialen.

Persooniyk leek het my een zeer
goede gedachte van de heer Moeren-
burg, zulk een zaak in Zandvoort te

beginnen. Er was echt wel behoefte
aan en van harte wens ik hem veel
sukses.

Taptoe
Zaterdagavond, organiseerde de cve-
ncmcnlenkoimnissie van onze Zand-
voorlse VVV een magistrale taptoe op
'iet circuit, waaraan acht m.uzielc-
corpscn deelnamen.

Het was een experiment, bedoeld ter
afsluiting van het seizoen en de or-
ganisatoren zullen van dit experi-
ment stellig veel geleerd hebben. Om
maar enkele dingen te noemen: het
gebeuren was te laat opgezet. Men
had dit moeten doen eind augustus,
wanneer het nog wat langer Ucht is

cn bovendien niet op het circuit,

maar in het centnun van het dorp,
waar ruimte genoeg is en bovendien
ook van de straatverlichting kan wor-
den geprofiteerd.

Nog beter lykt het mij, zulk een
groots opgezet gelieuren te orgaiu-
sercn als opening van het seizoen,

byvoorbeeld eind mei of begin juni.

Nu moesten vele hindernissen geno-
men worden, die dan voor een gi'oot

deel te vermyden zouden zyn geweest.
Maar voor het Idee op zichzelf ver-
dient onze evenemenleukomnüssie
alle hulde.

U hebt er geen idee van, wat er zoal
aan het organiseren van een der-
gelyk iets vast zit en daarom mag
Zandvoort zich gelukkig pryzen dat
er nog aliyd mensen gevonden wor-
den, die zich geheel en al inzetten
voor het algemeen belang. Het 'al

doende leert men' zal stellig hot vol-

gend jaar volledig worden uitgebuit,

wanl dat het een jaarlijks weerke-
rende traditie zal worden staat wel
vast.

C. Kuypcr ST.

Dinsdag in Gemeenschapshuis Openbare

Hoofd Plesmanschool

neemt afscheid
ZANDVOORT — Het hoojd Van de Dr.

Albert Plesmanschool, de heer J. Ram-
kema, zal zijn junklie op 1 oktober 1975

neerleggen.

In verband hiermede zullen de heer en

mevrouto Ramkema-dc Wolf op dmsdag
30 september des middags tussen 5 en 6

uur in het Gemeenschapshuis, Louis Da-
vtdsstraat 17 een afscheidsreceptie hou-
den die voor iedere belangstellende toe-

gankelijk zal zijn.

De school zal van de heer Ramkema af-

scheid nemen in hel gebouw 'De Krocht'

en wel op vrydag, 10 oktober. Om 20.00

uur zal de üe klas een muzikale kome-
die opvoeren. Belialve de heer en me-
vrouw Ramkema en naaste familie zul-

len daarby ook de leerlhigcn \'an do 4e

en 5e klas van de Dr. Albort Plesmau-
scliool mol hun ouders cn do ouders van
de 6c klassers aanwezig zyn.

Ook oud-leerlingen zyn welkom voor-

zover er plaatsen zyn. Na de opvoering

zal er voor de aanwezigen ook lücr de
gelegenlieid bestaan om van meester

GESLAAGD
ZANDVOORT — Zestien van de twin-

tig kandidaten hebben met sukses deel-

genomen aan de exatnens van de Zand-
voorlse Reddings Brigade.
Voor het jougdbrevct slrandwaclit slaag-

den de dames H. D. F. v. d. Mye en J.

E. Nieuwenburg en de heren J. N. Huyer,
R. D. Lultik. Aug. V. d. Mye, Th. de
Muhick, R. van Norde en A. C. A. Piers.

Het slraudwachl A diploma behaalden
de heren J. J. Borstel, C. S. Cornclisse,

F, van Houten, J. J. M. Kras, R. H.
Kras en moj. Y. Roosendaal. Voor
Slraudwachl B slaagden mcj. J. Elle-

kamp en de heer J. N. v. d. Bos.

Ramkema afscheid te nemen. De ouder-

komnusslc, die deze avond organiseert,

stelt zich voor dat ook vele oudleerlingeii

die avond de weg naar gebouw 'De

Krocht' zullen vhiden.

Onze duinen
KENNEKMERLAND — De slichting

biologiscli centrum Zuid-Kcnncmcrland
heeft in het bezoekerscentrum 'Duyvc-

lil' in de Amsterdamse Waterleiding-

duinen bet projrkt 'Zoogdieren in onze

duinen' ingericht, in kombinatic met
'Water uit onze duhicn'. liet centrum is

iedere zondag open van U-IG uur cn is

bereikbaar via de ingang Oase van de
AW-duincn, Vogclcnzangsencg, Acrdcii-

liout.

In de komende maanden zullen ook

weer eens per maand causerieën met
dia's worden georganiseeid: ook de zon-
dagmiddagwandelingcn onder leiding

van een gids gaan dit seizoen door. Het
tydstip van vertrek is 13 uur vanaf het

bezoekerscentrum. De stichting is te-

vens bereid op zaterdag- of zondagmor-
gen voor groepen excursies te organise-

ren over de waterwinning. Begonnen
wordt met een diasene van ongeveer een
half uur, daarna volgt een wandeling
langs de verseiilllende objekten in hot
duin.

BENNEBROEK — De heer J. Vis. kan-
toorhouder van hel postkantoor Benne-
broek, is deze maand 65 jaar geworden.

In verband hiermee neemt hy afscheid

van de PTT. De heer Vis houdt receptie

in restaurant 'Berg en Dal', Ryksstraat-
wcg 91, Bcmiebrock op dinsdag 30 sep-
tember om har vier.

bibhotheek

Zandvoort
Nicunc aanwinsten:
H. Clir. Andcr.'jcii, Schetsboek zondrr

schetsen
K. Caiissen. Mineralen cn gcbtcentcii

in kleur
Collegegeld- cn inschrijviiigsbesluit '74

G. Commissaris. Gcschiedems van Rome
I, M. Dorff, Surinaams koken
L. C. Douglas. De grote risser
V. B. Droscher. Dieren beminnen rn

haten elkaar
R. Ellwanger, Beter tennn
B. van Ey.ssclsleyn. Dorre grond
G. H. Ezcndani, Pluizen op de liand

van God
C. Pruttcro en F. Lucentini, De zondaas-

vrouK
J. Graton. De grote match
— De vervloekte safari
M. Gy.sen, Verzamelde verhalen
J. de Hartog, The lost soa

(Herinneringen van een Biam-
zygerlje)

P. Pligiismith. Stille waters
E. P. Jacobs, Het raadsel van Atlanti-:

F. Jacobs, Oitdcriuaicrspor^

O. Jager, H'orricn als een kmd
P. D. James, Viouw op het spoor
Jeugd en emancipatie
R. Kaplein. Het huisbezoek
A, de Kom. Wij slaven van Suriname
D. A. Kooiman, Ecti romance
H. Lampo, Terugkeer naar Attanlii,

F. Lebo.^ ei'. Geboren worden zonder pijn

A. P. van Leeuwen, Paardrijden
A. Maclean. Circus
A. vnn Onck. Sauzen
J. Pcereboom, Botters
De Poort
C. Rayner. GouJcr Streel

T. Schuitema, Het lich^ van mijn ogen
A, Seton. Oe mosrisclie steen
E. Speelman. Het schamele erfdeel

P. Sporken, Aanvaarding
M. Stewarl. Liefde komt terug

A. Stol. Schijn en werkelijkheid tn de
Sahcl

Vh. A. Whitney Hel zilveren maskci



KENHUIS
vraag yrijblijvend offerte voor:

complete keukens • badkamers ^ interieurswerk

tfELSERSTeAAT12J9E![ mBEeTSBEi!GSTRAAT,f.oJNGANG ZIEKENHUIS JOH. DEO, HAARLEM-N^^^

Geopend iedere dag van 9.00 tot 17.30 uur. Maandags gesloten. Voldoende parkeergelegenheid.

AALSMEER «ALPHENA/D RIJN • AIVIERSFOORT» AMSTELVEEN • T>pt ^

LEIDEN'PüKriiExlEND'ZAANDAM'ZEIST

GLANDORPS
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In d« Gen. Crenjéttraat 11S, Haarlsm

t/o Da Vriat

GEVRAAGD:

nette winkeljuffrouw
Om de week zaterdags vr]].

Reiskosten worden vergoed.

Banketbakkerij van Wessem
Roofddorpplein 9, Amsterdam.'

Telefoon 020-157121.

IJzerhandel ZWAGER kv.
Hoofdweg 728, Hoofddorp.

Hogewoerd 111, Lelden.

SPORTSCHOOL WIMBUCHEL

organiseert een specifieke nuttige en
zeer leerzame

zelfverdedigingscursus

voor dames en meisjes
(vanaf 14 Jaar).

Duur cursus 12 lessen.

Zaal Heemstede - Dreefschool.

Maandagavond 6 oktober Ie les.

Aanvang 20.15 uur.

Kosten cursus ƒ 85,—. ^

Telefoon 02507-3965 of 5829.

Goeiendag aan alle mensen,

die zich een plantje wensen.

Of een tuin met kleur,

ga dan naar TLEUR]
daar loopt het storm,

want de keus is enorm.

Winterharde violen 10 voor f 4,50

Vaste planten groot assortiment è ƒ 1,50 p.st.

Helde zomer en winterbloeiend a ƒ 2,25 p.st.

Coniferen alleen bij ons vanaf ƒ 1,50 p.st.

Pampusgras met pluimen nu ƒ 7,50 p.st.

Sierkolen mooi van vorm en kleur ƒ 1,75 p.st. 10 voor f 15,

—

Voor in huis, iels aparts, groot of Idein,

bij „FLEUR" moot uzyn.

Chrysanten vanaf ƒ 1,50 p. bos

Dhalla's nu ƒ 1,25 per bos

Hedera „Glolre de Marengo" . . van ƒ 3,75 voor f 2,50

FIcus Elastlca 150 cm van ƒ 29,75 voor f 15,—

Philodendron 125 cm van ƒ 25,— voor f 15,—

Kaapse Violen van ƒ 2,50 voor f 1,75

Vetplantje's ƒ 1,25

Hangplanten vanaf .... * ƒ 1,50

Sierkalabassen 5 voor f 2,50

Zwarte grond of oude mest p. 40 1. zak f 4,50

Tuinbedrijf TLEUR'
Ramplaan 24A, Haarlem-Wsst.

P.S. U kunt ons ook bellen en bestellen. Telef. 243482.
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Politieman is hotelgast tijdens voortgezette opleiding

Verkeersschool al

zes jaar tijdelijk

in Bouwes Palace
ZANDVOORT - TWen beseft het eigenlijk niet in Zandvoort, maar
we ztjn tocli een lekker Idantje voor de badplaats,' zegt de direkteur

van de verkeersschool voor de gemeentepolitie, de fconunissaris vab
politie Th. J. de Vries. Zoals het een goed politieambtenaar betaamt,

komt direkteur De Vries na deze uitspraak onmiddelUJk met bewijzen

op tafel.

In zes Jaar tijd volgden zesenzeventlghonderdvicrennegentlg politie-

ambtenaren een voortgezette opleiding op het gebied van verkeer.

Dit betekent ruim honderdduizend kursusdagen en wat voor de bad-

plaats vooral in de stille wintermaanden van groot belang is, een

dikke tachtigduizend overnachtingen.

Op de vakantiemaand juli na. worden de

weekends uitgezonderd, vijfentwintig tot

dertig appartementen van Bouwes Pala-

ce konstant bezet door kursisten van de
verkeersschool.

De om deze reden veelal gehoorde op-
merking, dat slechts de heer Bouwes

In de garage van Bouwes Palace loorden

de kursisten getraind op het aanhouden
en benaderen van een gevaarlijke ver-

dachte. Vroeger een specialistenklus. De
praktijk van de laatste drie jaar heeft
echter aangetoond, dat ook de basiskur-

sist <ïe«e 'kunst' machtig moet zijn.

baat heeft bü de verkeersschool vindt de

heer De Vries onredelijk, want zo zegt

hy: 'Men bluft echt niet elke avond in

het hotel, waar men veelal de hele dag
al doorbrengt. Nee Zandvoort gaat de
school pas missen, als die verhuist is

naar het nieuwe complex in Ensptft,
maar voorlopig ziet het er na uit, dat
het tienjarig bestaan van de verkeers-
school in Zandvoort gevierd zal worden.'

TijdeUjk
Toen de heer De Vries op 1 september
1967 benoemd werd tot direkteur van
de verkeersschool voor de gemeentepoli-
tie behoorden het uitwerken van pro-

Per 1 september is de heer J, A. Maa-
ien, fioofdinspekteur in Amstelveen be-

noevid tot adjunkt-direkteur van de ver-

keersschool voor de gemeentepolitie in

Zandvoort. Hij volgt de heer B. A.

Boender op, die benoemd is tot korps-

chef in Gouda.

gramma's, het samenstellen van een staf

en bet zoeken naar tUdel^ke bulsvesting

tot ztfn eerste taken,

njdelijk, omdat een jaar later aan vtif

archltekten opdracht werd verleend een
ontwerpplan voor de nieuwe verkeers-

school uit te werken. Op een terrein van
vierhonderd bij vierhonderd meter bU
de reeds bestaande sUpbaan bU EnspUk.
Op het terrein werden gepland: een par-
keerterrein voor tweehonderdvüftig au-
to's, een verkeersschool voor rijks- en
gemeentepolitie, een restaurant, een ho-
tel Ia paviljoenbouw met la totaal vier-

honderd éénpersoonskamers, een sport-

hal, een werkplaats, sportveldjes en drie

dienstwoningen. Eind 1972 had de aan-
besteding kunnen plaatsvinden, maar
enkele maanden tevoren was de rtjks-

geldkraan dichtgedraaid voor wat be-

treft de nieuwbouw.
Het plan kwam in de üsknst. Hoelang
het nog in die ijzige behuizing zal moe-
ten blijven is moeilijk te zeggen, want
zo zegt direkteur De Vries: 'Het is on-
mogelijk te voorspellen, wanneer het
plan gerealiseerd gaat worden. Als be-
sloten wordt tot bouwen over te gaan,
duurt het echter nog eens drie è. vier

Jaar, voordat het gehele complex gereed
is.'

AI beet het Improviseren, we mogen
toch wel stellen, dat de kursisten zoals

dat heet 'gebakken' zitten in hun tUde-

lüke Zandvoortse huisvesting, tijdens

hun één, twee tot drie weken durende

voortgezette opleidingen.

Op het Burgemeester Van Fenemaplein
beschikken de veertig stafleden over vier

als kantoren ingerichte vlerkamerappar-
tementen. De moelliikheld is echter de
hulsvesting van deze stafleden. Slechts
tien gezinnen hebben in Zandvoort on-
derdak gevonden^ ïJiiifivjsrise leden hul-
zen bulten de gemeentegrenzen. 'Dat
geeft wel eens moeilijkheden,' zegt De
Vries, "we hebben zelfs een leerkracht,
die elke dag uit Wassenaar moet komen.'

Circuit

Op de vraag waarom de heer De Vries
Zandvoort heeft uitgekozen voor zijn

zestien kursussen tellende verkeersschool
antwoordt de voormalige ambtenaar van
verkeerspolitie te Utrecht: 'Vele dach-
ten, dat ik Zandvoort koos vanwege het
c}rcuit. Natuurlijk hebben we veel baat
bU het circuit. De kursisten van de
voortgezette rijopleiding motor krijgen
er onder andere les in bochtentechniek.
Voorts ensceneren we één maal in de
drie weken op het circuit verkeersonge-
vallen. Dan leren de kursisten het beba-
kenen bü duisternis van een ongcvals-
plaats. Is dat gebeurd, dan rijdt de kur-

Het Bouwes complex, waarin de ver-

keersschool is gehuisvest. In de galerij,

die Bouwes Palace met de appartemen-
ten aan het Burgemeester Van Fenema-
plein verbindt bevinden zich de lesloka-

'leti.

sist een rondje over het circuit om te

zien of de bebakening goed zichtbaar is

voor de weggebruiker.
De aanwezigheid van het circuit was
echter niet de reden van onze komst
naar Zandvoort. Al gaan we weg, dan
nog zullen we waarschijnlijk proeven
blüven doen op de racebaan. We ziJn

hier gekomen louter en alleen om het

feit, dat Bouwes Palace in vergelijking

met andere bezochte gelegenheden de
meeste mogelijkheden bood.'

Exklusief
De mogelijkheden maken de verkeers-
school zeer exclusief, want waar^kun je

op .rijks- en gemeentekosten (de ''ge-
meente, waar de politie werkzaam is be-
taalt logies en ontbijt) voor een kursus
beter terecht dan in een hotel dat van
vele gemakken is voorzien.
In de galery die de appartementen op
het Burgemeester Van Fenemaplein ver-
bindt met Bouwes Palace beschikt de
verkeeraschool over vijf leslokalen. Voorts
is voor de technische onderzoeken aan
voertuigen een gedeelte van het Aral-
servicestation gereserveerd, terwijl men
de beschikking heeft over de helft van
de bovengarage voor stalling van vijftig

voertuigen. Dan is er nog de rekreatle-
ruimte <het voormalige mobilarium) en
een filmzaal kompleet met bar.
Het leven van de kurslst lUkt In zijn

vrije tüd op dat \'an een hotelgast.
De nacht wordt doorgebracht in een
driekamerappartement van hotel Bou-
wes Palace met veelal uitzicht op zee.
Op zeventig meter hoogte boven de

Noordzee wordt in het restaurant het
ontbijt genuttigd. De overige maaltijden
worden geserveerd in de snackbar van
hot hotel. De snackbar, die voor de ver-

keersschool gereserveerd is, bevindt zich

op de begane grond. In de avonduren
kunnen de kursisten terecht in het ho-
telzwerobad terwijl men op dinsdag-
avond kan sporten in de Pellikaanhal.

Specialisatie

Maar uiteraard zenden de honderddertig

Nederlandse gemeentekorpsen hun
krachten niet voor een één-twee-of drie-

weekse vakantie naar Zandvoort. Men
komt naar de badplaats om een ofmeer-
dere gespecialiseerde kursussen te vol-

gen zoals technisch onderzoek, kontrole

zwaar vervoer, bijzondere wetten, kleine

engineering, politie officieren, verkeers-

regeling, NPA en voortgezette rijoplei-

dingen auto en motor.
Deze laatste twee kursussen spelen zich

voor het praktische gedeelte af op het
circuit, een stuk duinterrein orü vaar-
digheid op de motor te krijgen in het
terreinrijden, terwijl tevens in de stra-

ten van Zandvoort veel kennis wordt op-
gedaan.
Zo komt het regelmatig voor, dat op het
doodlopende gedeelte van de Keesom-
straat een groepje in burgerkleding ge-
stoken politieagenten staat te kijken hoe
een van hun kollega's voortdurend
krachtig in de remmen van een auto
hangt.

Voor de lol

De heer De Vries: 'We zitten nu al zes

jaar op Zandvoort, maar nog steeds

staat men raar te kijken als we in het

dorp bezig zijn. Velen denken dat we dat

voor de lol doen. Men weet nog steeds

niet dat we bezig zijn aan de rem- en
acceleratleproeven, een onderdeel van de
voortgezette rijopleiding auto.'

Ook komt het nog steeds voor, dat een

automobilist, dlch zich niet aan de
maximum snelheid houdt op de zuid
boulevard de schrik van zijn leven krijgt

als hiJ te laat de snelheldskabels op de
weg heeft opgemerkt. In vele gevallen

biyft een proces verbaal uit. Er glijden

geen foto's, waarop blijkt dat men de
snelheldsgrens heeft overschreden, in de
brievenbus. In die gevallen ging het weer
om een groepje kursisten, die de snel-

heid van passerende voertuigen op het
oog schatten, om vervolgens hun schat-

ting te kunnen vergelijken met de juiste

snelheid, die de Gatsometer aangeeft.

Basiskursus

Het aksent van de kursussen ligt bij de
basiskursus, die bedoeld is voor alle po-
litieambtenaren, die belast zün met ver-

keerstoezicht en of behandeling van ver-

keersongevallen. Met de basiskursus als

uitgangspunt zijn een aantal gespecia-

liseerde kursussen opgezet, gezien de be-

hoefte die In de korpsen bestaat aan
meer gespecialiseerde personeelsleden op
verschillende deelgebieden van de poU-
tleverkeèrstaak.

Aan de drie weken durende basiskursus

namen tot voor de vakantie van dit jaar

tweeënvijftighonderdvilftlg politieamb-
tenaren deel. Bij de swveillancetcchnlek

en taktiek komt onder meer 'het laten

stoppen en het benaderen van een ge-
vaarlijke verdachte' aan de orde. Kom-
missarls De Vries:

•Vroeger was dit een onderdeel voor de

gespecialiseerde kursussen, maar helaas

Is het de laatste jaren noodzakelijk ge-

bleken 'het in de auto laten stoppen en

benaderen van een gevaarlijke verdach-

te' in de basiskursus op te nemen. De
laatste drie jaren moet de politicagent

deze les steeds meer in praktijk bren-

gen.'

gem. 's-Graveland

biedt verrassende mogelijkheden

voor ondernemende winiceliers
Winkelcentrum De Meenthof (aan de rand van het Gooi) heeft in

een beperktaantal branches nog plaatsen vrij voor huurders en kopers.*

Bouwonderneming A.A.Dljkhuis is bijna klaar met de 2e fase van dit Winkelcentrum. Makkelijk bereikbaar
en met royale parkeen-uimte ligt De Meenthof midden In een zich sterk uitbreidende nleuw^bouwwijk. Dit houdt in dat
de gem. 's Graveland de komende jaren zal uitgroeien van 8.700 inv/oners tot een plaats
met 1 2.000 potentiële klanten.

Kommercieel zit u voor morgen dus goed, terw/ijl u nu reeds kunt kennismaken met de dagelijkse praktijk
van uw collega's.

Zoals een:»warme bakker» super-markt»drogisteril «meubel- en tapljtzaak«radlo- en tv-zaak
sliiterij»tweewlelerzaak«apoteek«snackbar"dry-cleaningshop»chinees restaurant «kapsalon
Verder bijkantoren van de ABN en Amrobank.

Uwplaolsisnogvrij!
Voor een uitgewogen bezetting van de nog vrije panden hebben wij ons oog laten vallen óp een:

l:juweuer ; : boek + tijdschriftenhandelaarn fotozaakd opticien
U KONFEKTIEZAAK (dames of heren) BABYSPECIAALZAAK
L : SPEELGOEDZAAK ' ZAAK IN SCHOENEN/LEERWAREN n ZAAK IN HUISH. ARTIKELEN
LJZAAK IN VERWARMINGSAPPARATUUR/SANITAIR

Alle informatie en dokumenutle verkrijgbaar bl|:

Makelaars-taxateurs o.g.

inrritrio irtnn hu Minervalaan 9, Amsterdam.
jorriiuejong dv Tei. 020-71 se ee* K^ iMi

Mskeloarsknnloor Larenseweg 204 Hilversum Tel. 02150-54344

STENO
NEDERLANDSEN
MODERNE TALEN

privé en in kleine groepjes,
eigen tempobepaling,

persoonlijke begeleiding.

MEVB. h. A. M. KNOOK-
JANSEN,

Postlaan 11, Heemstede,
telefoon 288059.

GEMEENTE
BLOEntENDAAL

Wethouder Schopman is

verhinderd om op vrijdae 26

september spreekuur te

houden.

lis
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HOFVAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Pjjne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

INDONESISCH RESTAURANT

,DEWI
ff

Kleine Houtstraat 113, Haarlem
(vlakbij Kampervest) tel. 023-321892.

Sfeervol en uniek is tiet restaurant voor
u die de Indonesische gerechten
prefereert of wil leren kennen en

apreciëren.
Wekelijks toevoeging van nieuwe

gerechten.
Specialiteiten Madoereze gerechten
en originele Indonesische rijsttafels.

Ook voor partijen, recepties en
zakenlunches.

Reserveren wel noodzakelijk.

SPECIALITEITEN

Hestaupai^
,,GkaIêt HetWiteB9is"

Zeeweg 3 - Overveen - tel. 023-256057.

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor:
— een gezellig diner bij kaarslicht.

— uw zakendiners, recepties enz.

Reservering gewenst.

Ruime parkeergelegenheid.

IJSSALON -PIZZARIA

'Le Sardergna'
Zijlstraat 59^ Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

Tot straks bij

Stella Maris

strand-

weg 1

onder

Rolondeflaf

Telefoon

02507-

5544

Zandvoori

Hestaurant

DE HANEBALK
SMAKELIJK ETEN

Cbef hok
R.Dain

de eigenaar

ExclosleTe
keukeiL.

By ons nit eten,
iets om nooit meer te vergeten.

HODXPLEIN 32, HAARLERL TEL. 3M769.

Eeserverlng aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LOTUS
Bloemendaalseweg 35 (naast postkantoor),

Bloemendaal, telefoon 023-267374.

:j: 100 zitplaatsen, zaal voor recepties, bruiloften

en diners.

Alle gerechten kunnen afgehaald worden.
Onze g:asten moeten tevreden zün,

niet goed geld terug.

EIG. P. D. WONG,

E3

CHINBES-INDISCH. RESTAURANT

M- s^ n ft
„TONG AH"

• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor tafelreservering 023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Oyerveen

.

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

Voor inlichtingen over deze rubriek

Telefoon

023 - 289472
of

02507-7166

Restaurant AELEN
'HET WAPEN VAN HEEMSTEDE'

,
Speclalitcrt: Fondue

necfiptiasctf. AIMrtnVs

Vfilhelmiitsplti'rn 4 Heenuted* Td. 28S11B

11.- \

SPECIALITEITEN

RESTAURANT
Dagelijks geopend v.a. 16 uur.

's Maandags diner-dansant.

Voor u speelt Her. Heierman.

Sfeervolle rustpunten voor verwende eters

Hotel Queenie - Rotisserie Frangaise SaüeaManger „La Reine" - Patisserie Parfait

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT. TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT. TELEFOON 2253

'T CACTUSHOFJE
Kwelterij - bloemisterij

Grole sortering bonte en groene planten.
Gespecialiseerd In cactussen.

Elke weck AANBIEDINGEN tegen
KVVEKERSPRIJS.

Kom en overtuig u.
Kleine Houtstraat 15, Haarlem.

uffermans

Gacverwarming

BLEKERSVAARTWEG 51

HEEMSTEDE
Telefoon 28<892

Slotlaan 2, lel. 28 85 75

Loodgietersbedrijf

e SHIRT RECLAME
STICKERS
SHOWCAROS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERU OASE
KERKLAAN 55 HEEMSTEDE. TEL.OZ3-285801

Zoei(t met spoed

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38

ZANDVOORT
Telefoon 5845*

CV. monteurs
Hoog loon en goede sociale

voorzieningen.

SAUNA -WIMBUGHEL

GEIMENGD SAUNA

Op maandagavond en

vrijdagavond vanaf oktober

zijn wij geopend van

19.00— 23.00 uur.
,

OÜDIS

NEON
DIREKT VAN FABRIEK

02507-6513

AUTO-TAX NIEUWKOOP
BIEDT AAN

met een gemai(l(elijl(e betalingsregeling

vanaf ƒ 80,— per maand
Fiat 12S 1972-1973
Morris Marina Coupé 1972-1973
Slmca 1301 1972
Taunns 1600L 1972
Citroen Ami 8 Confort 1973
Buggy
Renault «TL
Audi lOD LS met gas
Slmca 1100 Spec. 1972
Datsan 1600 Combi 1972
V\\ 411 Variant 1971
VW 1300 1971-1972
Xaunns Combi 1971-1373
Datsun 240Z 1973
Alfa Romeo 1750 GIV 1971
Opel Kadett 1973
Opel Manta 1972
Tannus 17M 1971-1973
Opel Kadett Caravan 1971
V.W. 1300 luxe t. 1971
Xofota Corolla Coupé 1972-1973
Opel Commodore GS 1971
V.W. Variant 1972
Caprl 1700 GT 1971
Flat 127 1972
Opel Kadett 1500 1971
Audi 60 I. 1972
Tannus 1600 L Coupe TiSn-VXif.
Audi 60 1971-1972
Matra Bagheera 1971
Renault 16 1972
BMW 1602 1971
Peugeot 404 1970-1971
Toyota Crown 2000 1971-1972
Renault 12
Opel Manta m. radio 1971-1972
Flat 125 Spec. 1971-1972
BMW 2500 1971
Ford Xannus 1300 Combi 1973
Citroen GS Club IS72
Bimca Ralley 1971
Ford Capri 170D GK
Mercedes 220D 1971-1972
Ford Escort GX 1S70
Datsun 1600, 4 drs. 1971-1972
Renault 16 1971

4650,—
4650,—
3950,-
4950,—
2650,-
2950,—
2950,—
3950,—
4450,—
3650,—
3450,—
3650,—
4950,—

11.500,—
S950,—
5950,—
5950,-
3450,—
2950,—
2650,—
5950,—
4450,—
3650,—
4950,—
3950,—
2950,—
36S0,—
4950,—
3650,—
12950,-
4950,—
4950,—
3550,—
3950,-
2950,—
5950,—
2950,—
5950,—
7950,—
3950,—
2450,—
3950,-
8950,—
2950.-
3950,—
3250,—

Afbetaling mogelijk 6-36 maanden
B.M.W. 2500. type 1972
Datsun Chcrry 1972
BMW 2800 autom. 1970
Austln GUder 1972
Opel Rekord 1700, type 1974
Eend 1971
Ford 1600 L Combi
Austln seven, groen
Taunns 1300 CoupË 1971
Audi 6» 1971
Opel Rekord 1970
Austln Mini 1969-1970
Vauxhall Vlctor 1971
Peugeot 504 1971
Slmca IIOO 1970
Milll 1000 1970 — 1971
Ford Transit, 9 pers.
De lomaso I'antera GXS 1973
Plat 128 4-deut9 1971
Wl 1600 1972
Slmca 1000 Spec. 1972
Renanit 6 XL
Slmca 1100 1971
Mercedes 450 SL, Amerikaanse nitr. type 1974
Peugeot 504 type 1972
Peugeot 404 I97I
Rcnanlt K4 1970-1971, groen
Escort 1971, wit
Toyota Corolla 1200 1971
Flat 127, 1972, geel
Flat 127 1972, geel
Ford Granada Coupé 1972 '

Caprl 1700 GX 1970
Ford 1300 L 1971 klne metallic
Fiat 850 1972
Ford Cortina Estate 1971
Ford T-iunus 12M 1970

7950,-
5450,—
4450,-
3450,-
7950,—
1650,-
8950,-
1650,—
4950,—
2950,-
2950,—
2250,-
2950,—

• 4650,—
2950,—
2950,—
4950,—

27500,-
3450,—
3950,—
3450,—
3950,—
2950,—

5950,—
3650,—
29S0,—
2950,—
3950,-
4250,—
4450,—
6950,—
3950,-
3950,—
39S0,—
2650,—
1950,—

Ruime financiering binnen enkele uren
geregeld!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop.
Telefoon 01725-9214, b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds). Eigen werkplaats.

AFVALLEN?
Stichting Slimming International

(In 1973 opgericht) geeft ook in uw buurt
vermagerlngslessen In groepsverband, onze
leidsters zijn er in getraind u te laten zien hoe
u kunt afvallen, zonder dat u h£t eten waar
u zo van houdt geheel hoeft te laten staan.

Tevens zullen zij u Ieren slanfc te
blijven. Het dieet is gezond en
eenvoudig te volgen. Ook voor
heren!
Géén verboden voedsel!

!

Lidmaatschap (éénmaal) ƒ 10,

—

Lesgeld per week ƒ 5,

—

De lessen worden gegeven elke
dinsdagavond van half 8 tot 9
uur in Gebouw „Het Kruispunt",
Molenwerflaan 110 te Heemstede.
Dus niet meer In het Gezond-
heidshuisü
Inlichtingen: G. Klaassen-Scliip-
per, Rijnlaan 37, Heemstede, te-
lefoon 280508.

TYPEN STENO
I

Dag- of avondlessen.
Aanv. volgende week

I

Systeem Groote;
avondlessen.
Aanv. 6 oktober.

BOEKHOUDEN
Opleiding „Asoclatle" dipl. X%- lesuur per week.

Aanv. 29 sept. Insclir. dagelijks.

Inst. PONT
Prosp. op aanvraag.

Stolbergstraat 10
(einde Tempeliers-
straat) Haarlem.
Tel. 32 18 95

BADHOEVEDORP
J. VAN GENTSTRAAT

MODERNESHOWROOM
(10 bij 7 m.) met daarboven LUXE WONING
plus daarachter eelegen BEDRIJFSRUIMTE

(7 bü 19 m.).
Geheel CV.

Voor vele doeleinden geschikt
Eventueel afzonderlijk te koop ^

Inf . SCHERMER VASTGOED, Venliuizen
telefoon 02284-1295

Ö

O

O

provinciaal
studiefonds
noord-iioiiand
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
maken bekend dat ten behoeve van
personen met voldoende begaafdheid, die
in de provincie Noord-Holland woonachtig
zijn of (ingeval van minderjarigheid) wier
ouders in deze provincie wonen, en dia
niet in staat zijn de kosten van hun
voorgenomen of reeds aangevangen
studie te betalen, in die kosten een
toelage uit de provinciale kas kan worden
verleend in de vorm van een renteloos
voorschot of een beurs.

Een dergelijke toeslag kan worden
aangevraagd voor:

het bezoeken van een inrichting voor
onderwijs of een instelling van kunsten;

hel volgen van een cursus ter verkrijging
van maatschappelijke bekwaamheden:

het voorbereiden van de publikatle van
een wetenschappelijke verhandeling over
een onderwerp van gewestelijk of

regionaal belang.

Geen toelagen worden verstrekt voor het
volgen van schoten voor gewoon- of
buitengewoon lager onderwijs, scholen
voor m.a.v.o., I.a.v.o. en lager
beroepsonderwijs, brugklassen van
schoten voor v.w.o. en h.a.v.o., alsmede
scholen voor hoger beroepsonderwijs en
universiteiten en hogescholen.

Aanvragen voor een studietoelage als hier
bedoeld voor het studiejaar 1975/1976
behoren zo spoedig mogelijk, doch-
uiterlijk v6ör 31 december 1975 te worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, Dreef 3 te Haarlem.

GEOT rijdt U al voor f 10295,-

Vraag demonstratie

taxatie '

eigen wagen

en

uw
bij

Deze veilige Peugeot is uitgerust mets

VEILIG VEIILIGHEIDSKOOI-RADIAALBANDEN ACHTERRUITVERWARMIKG EN 4 PORTIEREN

Gebr. NEFKENS
MUNTERSLAAN 2 PEUGEOT
HAARLEM TEL. 023-249201 een wonder op wielen
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Gebrek aan routine bij

te jeugdig Z'meeuwen
ZANDVOORT — Voor de tweede ach-

tereenvolgende maal is Zandvoortmeeu-
tven er niet in geslaagd een overwinning

te behalen in de tweede klas west A.

Zondag werd nt Beverwijk met O—3 ver-

loren ran De Kennemers. De doelpun-
ten vielen in de laatste twintig minuten
tian de tweede helft.

Nog geen' tweehonderd toeschouwers
zagen in de eerste helft twee zeer onze-

kere ploegen,aan het werlc Van krachts-

versoliU was nauweiyks sprake, dat wil

zeggen op taktlsch en technisch gebied.

Anders wordt het als we de spelers af-

zonderlUk met elkaar gaan vergelijken.

Zandvoortmeenwen beschikt momenteel
QïBr een zeer Jonge ploeg en dat bete-

kende in Beverwijk een handicap.

Geen kans
Als we het gemis aan routine even- bul-

ten beschouwing laten, dan nog hebben
de Jonge spelers het bijzonder moelUJk
en met name de voorhoedespelers Rl-

chard Kerkman en Chris Jongbloed.

Deze spelers moeten het van snelheid

hebben, want bU hoge ballen voor het

doel worden zD voortdurend weggeduwd.
By kopballen krijgen deze spelers geen
enkele kans, omdat een klein zetje van
de grotere en zwaardere verdedigers van
De Kennemers deze vleugelspelers uit-

schakelen op het moment dat zU gevaar-
lijk kunnen worden.

De eerste helft moest Zandvoortmeeu-
wen het hebben van schoten, van Alex
Heezemans. IJwee keer kreeg hU de kans,
maar eeimiaal schoot de spits de bal

recht op het lichaam van de doelverde-

dlger en de tweede maal werd zUn
schot ;tot hoekschop verwerkt.

Wel veel aan de bal zUn op het mid-
denveld Ad Vastenhouw, Engel Koper
en Pred Boom eri zy slagen er ook dik-

wijls in de bal naar voren te werken,
maar echt mooie aanvallen komen er

niet van.

Onder druk
Bij Zandvoortmeeuwen mist men het
vloeiende sptel. Er wordt met horten en
stoten gevoetbald. Ook in de defensie,

waar Teun Vastenhouw, Nanfred Bakels,
Wim van Staveren en Martin Antonldes
wel wegwerken, maar niet effektlef. Het
leer komt vaak te snel terug, omdat er
niet goed uitverdedigd wordt hetgeen
tot gevolg heeft dat het doel van Ben
Puls nog al eens onder druk komt te

staan.

De Jeugdige Wim van Staveren verdient
ongetwijfeld een plaats in het eerste
team van Zandvoortmeeuwen, maar zUn
kwaliteiten zouden beter naar voren ko-
men, als deze voetballer op het midden-

Sport-
uitslagen
ZATERDAG 20 SEPTEMBER
VOETBAL
Zandvoortmeenwen
Zandvoortm. 1-Relger Boys 1, 0-7

B-Junioren:
Zandvoortm. 1-Haarlem 1, 3-2

C-junioren:
ADO '20 1-Zandvoortm., 1, 0-0

Zandvoortm. 2-Halfweg 2, 1-1

Zandvoorian; 3-NAS 3, 4-1

Zandvoortm. 4-DSOV 2, 3-4

TZB
TZB Bl-WB BI. 4-1

THB B2-TZB B2, 4-2

HANDBAL
ZandToortmeeuwen
j.p. Zandvoortm. l-Ymond 1, 2-12

m.p. Zandvoortm. 1-Bllnkert 1, 7-2

ZOXDAG 21 SEPTEMBER
VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
Kennemers 1-Zandvoortm. 1, 3-0
Zandvoortm. 2-VBV 2, 0-3

Zandvoortm. 3-ADO '20 4, 1-2

Zandvoortm. 4-ADO '20 5, 0-3

Beverwijk 5-Zandvoortm. 5, 3-2

Zandvoortm. 6-HFC 6, 1-4

Waterloo 7-Zandvoortm. 7, 4-1

A-Junloren:
EDO l-Zandvoortm. 1, 1-3

Zandvoortm. 2-St.vogels 3, 4-1

Zandvoortm. 3-Sp.stady2, 10-4

Dames:
Zandvoortm.-EDO, 2-3

TZB
TZB-EHS, 2-1

TZB 2-CBS 2, 1-2

de Brug 3-TZB 3, 0-3

Alliance 4-TZB 4, 6-0

Sp'vogels 6-TZB 5, 0-4

TZB 6-THB 6, 0-6

nJBB Al-TZB Al, 7-0 '

HANDBAL
ZandToortmeeuwen
d.s. Zandvoortm. 1-BSM 1, 14-1

Pull Speed 2-Zandvoortm, 2, 1-3

h.s. Ymond 1-Zandvoortm, 1, 15-9

Zandvoortm. 2-BHnkert 2, 8-15

d.j. Full Speed l-Zandvoortm. 1, 4-15

h.J. Zandvoortm. l-Ymond 1, 15-16

m.a. OG 1-Zandvoortm. 1, 4-21

Conoordla (H) 2-Zandvoortm. 2, 6-4

j.a. CMln 1-Zandvoortm.- 1, 1-18

HOCKEY
ZHC
Dames:
SCHC 1-ZHC 1, 0-3

Gooische 2-ZHC 2, 5-0

Alphen 1-ZHC 3, 5-1

Heren:
HCKZ 5-ZHC 1, 2-3

Myra 4-ZHC 3, 0-2

HIC vet.-ZHC vet., 3-0

BADAHNTON
BC LOTUS
Hilversum 3-Lotus 1, 3-6

BBC 2-liOtUS 2, 3-5

Weesp 3-Ijotus 3, 6-2
BBC 3-liotus 4, 3-5

BBC 4-Lotus 6, 3-B
Velsen S-Lotus 6, 3-5

BBC3 6-Veteen 7, 1-7

Jeugd:
EBC '68 l-Iiotus 1, S-3

Velaen 3-Iiotus 2, 7-1

\.r\
'iSéJ^^/fMVrikfil4tsiV ?:a:i

veld zou opereren. Misschien krijgt hij

zondag in de thuiswedstrijd tegen Vel-

sen deze kans. Voor Ab Koning zitten

de drie weken schorsing er dan op en
liy zal ongetwijfeld de Zandvoortmeeu-
wendefensle komen versterken.

Zondag kon Zandvoortmeeuwen niet be-

schikken over de gebroeders Stobbelaar.

Engel ondervindt weer veel last aan zün
knie, waaraan hij twee jaar geleden
werd geopereerd, terwijl Aaldert geen
fitte Indruk maakt en zich al drie we-
ken ziet vervangen door Chris Jong-
bloed. De plaats van Engel wordt in-

genomen door Alex Heezemans.

Formaliteit -
,

In Beverwijk heeft Aaldert de laatste

twintig minuten meegespeeld. HU kwam
echter op een ongunstig ogenblik in het
veld. Op het moment dat hU zich langs
de lijn warm liep om Bichard Kerkman
te vervangen kwap Wim Boerebach
alleen voor de ver uit zyn doel gekomen
Ben Puls te staan. Boeirebacli had geen
enkele moeite- met het omspelen van de
Zandvoortse doelman, waarna de ope-
ningstreffer min of meer een forma-
liteit werd; 1—0.

_

Keimemers putte moed uifc dit doelpunt
met het gevolg dat de defensie van
Zandvoortmeeuwen onder zware druk
kwam te staan. Precies vijf minuten
hield men stand, maar toen viel er zo'n

groot gat in de verdediging, dat het Wim
Jonker wel heel gemakkelijk werd ge-
maakt om de stand op 2—O te brengen.
BU Zandvoortmeeuwen werd Martin
Antonldes vervangen door Piet. Keur,
maar intussen bleven de Beverwijkers
druk uitoefenen op de Zandvoortmeeu-
wendefensle. In de laatste minuut slaag-

de Wim Jonker erin het leer vlak voor
de achterlijn onder kontrole te kragen,
zyn voorzet belandde op de scheen van
van de vrij voor het doel staande Jan
Siks, die de eindstand op 3—O bejiaalde.

De stand:

Ripperda 3—5 \SV 3—3
KFC 3—4 DEM 3—3
Ilpendam 3—4 Vitesse '22 3—2
Kennemers 3—4 OVVp 3—2
ADO '20 2—3 Zandv.m. 3—1
HBC 2—3 Velsen 3—0

De jeugdige Zandvoortmeeuwenspelers worden te gemakkelijk van de bal gezet.

Bami
service

ZANDVOORT
BURG. VAN FENEMAFLEIN 27

TELEFOON 4580

Autosport
DEN HAAG — Het bestuur van de Ne-
derlandse Autorensport Vereniging heeft,

na de betrokkenen op 16 september ge-
hoord te hebben, besloten voor 1976 de
volgende klasse Indeling vast te stellen.

Groep I 0—1300 cc (zonder prUsllmict)
1000—1300 cc
Groep I 1300—1600 cc
1600—2500 cc
boven 2500 cc

Groep II 0—1000 cc
1000—IlSO cc
1160—1300 cc plus GT's Groep IV
Groep n 1300—2000 cc plus GT's Groep
IV
boven 2500 cc plus GT's Groep IV
Formule Vee 130O

,
Formule Ford
Renatül 5 Gordlnl
Historische race en sportwagens

Wandeltocht
ZANDVOORT — De wandelsportvereni-
ging Sandevoerde houdt zondag 28 sep-
tember een windeltooht over 18 kilome-
ter, aanvang om 13.00 uur. Vertrek en
aankomst is in strandtent 8 hij de roton-
de. Het inschrtjrgeld bedraagt voor vol-
wassenen ƒ 1,—, voor kinderen tot en
met 16 Jaar ƒ 0,50. De inschrijftafel Is

geopend vanaf 12.00 uur in strandtent
8. Leden en houders van gezin.skaarten

gratis. Dé route Is uitgezet vanuit strand-
tent 8 naar de zuid boulevard en het rij-

wielpad 1-1 zuidelijke richting tot aan de
Langevelderslag, en over het strand te-

rug naar Zandvoort. Inlichtingen over
dit evenement of over lidmaatschap
worden gaanie verstrekt door de sekre-
tarls de heer C. J. Paap, Burg. Beeck-
manpleln 33, Zandvoort en door de voor-
zitter de heer N. Paap, i'Tic. Beetslaan
46, Zandvoort,

Wi7n Boerebach omspeelt doelman Ben Puls en ncoort 1—0.

Goede start TZB
ZANDVOORT — In het eerste kompetitieduel van dit seizoen heeft'

TZB direkt laten zien wat de bedoelingen zijn. .Vooral in de eerste

~hellt was TZB de meerdere over EHS, maar de gastheren konden het

krachtsverschil moeilijk tot uitdrukking brengen, behoudens een

treffer van IJsbrand Lammers. Nog voor rust brachten de' Haarlem-

mers de stand in evenvsricht. Pas diep in d6 tweede helft werd de wed-

strijd beslist door een doelpunt va Peter Auberlen.

TZB startte meer aanvallend dan de

gasten en er ontstonden dan ook snel

enkele gevaarlijke situaties voor het doel

van EHS. Al na tien minuten brak TZB
de score open. Een scliittercude kombi-
natle tussen Mlchel Vork en Rob Bcrck

Beelenkamp werd 'op koele wijze afge-

rond door rechterspits IJsbrand Lam-
mers.

TZB probeerde EHS verder op de knieën

te krUgen hetgeen niet lukte. Berck
Beelenkamp ging alleen op de keeper

af, maar zijn schot miste richting. Ook
Wim Koidng kreeg een fraaie schiet-

kans. ZUn inzet verdween eveneens langs

het doel. EHS kwam langzamerhand
meer in zijn spel, vooral tegen het einde

van de eerste helft. Dit offensief werd
beloond met een goal van Jan van Den-
sen, die met het hoofd uit een corner

scoorde.

De tweede helft was van een mindere
kwaliteit. De passes werden slordiger en
er deden zich weinig of geen kansen
voor. Een kwartier voor het einde besloot

trainer Bakker Guus Roskam te vervan-
gen door Peter Auberlen. Juist deze spe-

ler voltrok een minuut voor tlJd het

vonnis over EHS. Uit een corner pilcte

hy de bal met zUn hoofd In het doel, tot

ontsteltenis van de EHS defensie. Vrij-

wel direkt na de aftrap floot de goed
leidende , scheidsrechter ReemeUer voor

het einde van een wedstrijd waarin Cees
d'Hont als debutant in de achterhoede

bU TZB een betrouwbare Indruk maak-
te.

De stand In de tweede klasse HVB;

Off. Mer
AUDI - N.S.U.

BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4566.

Roy Schuiten temidden van de Kwallc-
trappers.^

Weekend 27-28 september

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol.
dr. Bouman, Koninginneweg 34,

telefoon 5600
verdere inlichtingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt vla ds
telefoonnummers van de huisartsen:

Anderson telefoon 2058,

Drenth telefoon 3355,

Flieringa telefoon 2181 en
Zwerver telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. T. Dijk, Lorentzstraat

435, telefoon 2382

Apotheek: van vrijdag 26-9 17.30 tot

vrijdag 3-10. 17.30 uur

De Zandvoortse apotheek H. B. A.

Mulder, Raadhuisplein 10, hoek
Haltestraat, telefoon 3185

Verloskundige: mevr. C. Struijk-Reus

Statenbolwerk 10, Haarlem, tel. 023-

320434, .b.g.9. 313233

Hulpdienst: telefoon 023-243340

Dierenarts: bl] afwezigheid van de

gewenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon 3737,

ook buiten t?antooruren

Politie: telefoon 3043

Brandweer: telefoon 2000

Taxi: telefoon 2600

WATERSTANDEN:
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden

zljn als volgt:

Vrijdag 26 september 6.22-18.41 uur

Zaterdag 27 september 7.04-19.24 uur

Zondag 28 september 7.54-20.19 uur

Maandag 29 september 8.58-21.30 uur

Dinsdag 30 september 10.21-23.04 urn-

Woensdag 1 oktober 11.52—.— uur

Donderdag 2 oktober 0.22-12.56 uur

Vrijdag 3 oktober 1.20-13.47 uur

SprlngtU: 7 oktober. Doodty: 30 sept.

Voor het berekenen van de laagwater-

standen gelieve men bij bovenstaande

uren 8 uur en 3 minuten bU te tellen.

Supporters

huldigen

Schuiten
ZANDVOOKT — Dankzij zü" suppor-

terskhib ging de door onze plaat^enoot

Roy Schuiten behaalde wereldtitel ach-

tervolging op de wielerbaan niet onop-

gemerkt voorbij in Zandvoort. In de bc-

ncdervzaal van hotel Keur Urccg de vier-

entwintig jarige Koy van zün supporters

' vorige ',weck -nocnsdagavond een -feest-

avond aangeboden.

Het gemeentebestuur had volstaan met

eoii Uelicitatiebrief. ondertekend door

het kollege van b. en w. Het werd een

gdzelljge avond, al moet wel gezegd, dat

een wereldkampioen in zijn woonplaats

een grootser huldiging verdient. Dit is

echter geen verwijt aan het adres van

de supportersklub, want men maakte

van de huldiging, wat er onder deze om-
• stahdigheden van te maken viel.

Roy Schuiten: 'Ik vind het erg fijn, dat

mijn supporters nie deze avond hebben

aangeboden, maar het blijft natuurlijk

vreemd., dat men in Zandvoort niets

heeft gedaan. Mijn kollega's \\1ldon ge-

woon niet geloven, dat ik op het ge-

.meentehuis niet ben gehuldigd.'

Maar de gezelligheid was er om dit alles

niet minder om. Het werd een bruilofsl-

feest van een grote familie, kompleet

met bingo en polonaise.

De avond lag geheel in de styl van de

wereldkampioen: Een langzame start,

maar eenmaal op volle toeren niet meer

te stuiten. Met de komst van de Kwalle-

trappers werd het hoogtepunt bereikt.

Roy ging op de schouders en voerde de

polonaise aan. in de rü achtervolgt door

zyn ploegleider Peter Post en mecani-

cien Jan Le Grand.
Onder de tachtig aanwezigen bevond

è:lch
' tevens wethouder Attema, maar

niet in officiële funktie. De wetliouder

bleek een supporter Ie zün van Roy
Scliuiten.

Sportief Zandvoort werd vertegenwoor-
digd door de heer Pannekeet. ambtenaar
van sportzaken en bestuur.sleden van
Zandvoortmeeuwen, de Zandvoortse
Reddlngs Brigade, de Llons, Sporting
Club Zandvoort en de Zandvoortse Ten-
nis Club. Sprekers waren Henk Mcyer
.namens de supirortcrsklub, handelsvere-
njging/Hanze voorzitter Leo Duiven-
voorde, Zaïidvoortmeeuwenvoorzitter

Werthcim èn de heer Elsinga sr.

ZATERDAGVOETBAL

Zandvoort '75 meldt zich

als titelkandidaat
VKLSEN — In het eerste kompetitieduel heeft Zandvoort '75 zich in

de tweede klasse H'VB gepresenteerd als een ploeg, die zeker van plan
is het kampioenschap in deze klasse te behalen. Het eerste slachtof-

fer werd WB, dat op eigen terrein met O—10 werd verslagen.

Na zeven minuten was het Baymond
Keuning die na een solo het eerste doel-

punt op zijn naam bracht. Binnen een
kwartier had Kemiing nr. 2 ingekopt.

Even hierna wist Gerard Nijkamp een
voorzet van Hans Kreuger te benutten:
O—3. Enkele goede kombinaties tussen
Joop Paap-Nijkamp en Keuning wis-

ten de laatstgenoemden ieder In een
doelpunt te verzilveren, 0—5. Paap wist

zich kort liierop door een wirwar van
tegenstanders heen te spelen en maakte
het halve dozijn vol.

Nadat Ntjkamp uit een corner de stand
op O—7 had gebracht, moest Keuning
zich laten vervangen door Toonen.
Veenstra dacht O—8 voor zijn rekening
te hebben genomen docli de sclieidsrecii-

ter had een fraktle eerder voor rust ge-
floten. Toch w'as het dezelfde speler

Zondag 28 september

NEDERLANDS HERVORMDE KERK
10.30 uur ds. C. Matahtjru; 19 uur geen
dienst

Jeugdhuis:

10.30 uur jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
10 uur ds. J. Greven, Amstelveen; 19 uur
ds. J. Tiersma, Santpoort

NEDERI.ANDSE PROTEST.VNTEN BOND
10.30 uur dienst 'Samen leven' onder
leiding van ds. J. Voogd, Haarlem

ROOMS KATHOLIEKE KERK
St. Agatha:
zaterdag 19.30 uur stille eucharistie-

viering; zondag 11 uur eucharistieviering

met medewerking van dames en heren
koor

Bijkerk-noord:

9.30 uur eucharistieviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16 uur; woensdag 20 uur samenkomsten
in gebouw ivladoerastraat 1, Haarlem-N.

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
dinsdag, 20 uur samenkomst in gebouw
Brugstraat 15

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE
GEMEENSChAPSBOND
Nog geen bijeenkomsten in huize Pnièl,

Zuiderstraat 3. nadere inlichtingen

telefoon 4778

JEHOVA'S GETUIGEN
9.30-11.30 uur-openbare bijeenkomst in

het gemeenschapshuis; ingang

Willemstraat

/ B̂URGERl-IJKe
STAND :;»^?^^^st|s#4>

Zandvoort
Geboren;
Patrick Johan, zv Johannes Piokct Wec-
serik en Winny Louise Gagliardl.

Onderlrouwd:
Robert Verhoog en An:ia Josophina Stcf-

fina Kosten; Han van Gooi en Hcidl
Comella Hulzinga.

Gehuwd:
Hendrikus Gerardus Maria Op de Kelder
en Clara Gerirr-iina Vlaanderen: Jan
Koster en Hctty van Eldik; Hendrlous
Aloysius Faasc en Johanna Allda van
der Werft,

Ovcrlcac7i:

Maria Calharina do Veer, 68 Jaar, goh.

gew. met Anne Paul Adama van Schel-
tema; Alida Catliarina Hartog 67 Jaar,

geh. met Fredcrious Jacobus Wilhelmus
Dirkscn.

Overleden buiten de ge7ncentc:

Albertus Hendrikus Mol, 77 jaar, geh.

met Agnes Maria van Bellen.

Heemstede



27 DONDERDAG 25 SEPTEMBER 1975

NMARKT-STUNTER
EXTRA STUNT
NYLdNTAPIJT
400 BREED
MEENEEMPRIJS 3 KLEUREN,

VICTOIRE
zwaar nylon tapijt, 400 breed op legklare rug, gratis gelegd nu

CORNO LUSSEN BERBER
400 breed, zuiver scheerwol, gratis gelegd

34.90
69-

109 a

NOVILUX
200 breed, 20 dessins in voorraad fc f ii9'

ROYALE STOLLENWAND

PRACHT WAHDMEUBEL R7fi .
gratis bezorgd %3 Ë HJjb

^

BERBER TAPIJHEGELS H ÜC
wol 50/50 OhH^
TIENER KAMER 1 HQ _
gratis bezorgd I ^^ "*

LEREN BANKSTEL ITQH _
prachtig mooi, stuntprijs te gek . . . .\ I | '^^n""

meubelen
ALLEN KOUDENHORN 42-44

BIJ DE CATHARIJNENBRUG,

HAARLEM (BUSLIJN 77).

TELEFOON 023-322125

GROTE DOE-HET-ZELF-KORTING

tapiiten

RUIME
PARKEERGELEGENHEID

Als het nu weer eens een echte winter wordt ....

....juist naar 'IN SU
Z'

voor betaalbare internationale kindermode l

— rokken— jurken— pantalons— jacks— mantels

— parka's— binnenkort skipakken, óók voor de

kleintjes— „STOLL" kabelvesten, exclusief

— „STEMM" kousen, sokken, maillots, exclusief

— „LISCHKE" medebepalende blouses, exclusief

— kolpully's vanaf ƒ 10,50
— „BAF" T-shirt vanaf ƒ11,—

KINDERBOETIEK

INSUZ'
Binnenweg 202, Heemstede.
Telefoon 023-28.17.78.

— voor meisjes en jongens

Met spoed vragen wij

MEDEWERKERS
voor onze afdelingen salades produktie en expeditie.

wy bieden hoog loon, 8% vakantiegeld, 20 vakantiedagen,

tantièmeregeling, opneming in pensioenfonds, vrije vrij-

dagmiddag.

Indien u iets voor een van deze jobs voelt neem dan kon-

takt op met onze heer Bos.

Vleeswarenfabriek Offerman B.V.

Turfstekerstraat 51 (bij de V.B.A.)

Aalsmeer, tel. 02977-21356

JOOP VAK DEVENTER
Schagchelstraat 21, Haarlem, tel. 321238.

VOOR

Rijwielen

Brosufietsen - Onderdelen

H. HEINSBCRGEN
VOOR BETER SCHILDER-
EN WITWERK
Telefoon 262366.

HOUTWORM — IVnEREN
EN WESPEN
Dan even beUen 023-252478

of 02550-15154.

DAF
OFF. DEALEE

VOOR EEN
NIEUWE DAF

VOOK EEN
GOEDE
INRÜILADTO
MET BOVAG-
GARANTDE

DAF
OFF. DEALER

DAF 46 - DAF 66 - DAF MARATHON
Ook voor: Banden— Onderhoud— Reparatie— Herstellen schade

volgens fabrieksvoorschriften.

H. P. KOOYMAN
Brederodestraat 6-10, Zandvoort. Telefoon 02507-3242.

^ En daar in hel zonnige

land van„Mia bella Napoli"

weten ze alles van Manou.
Want waarom zal het zwaar
moeten als 'hol licht kan?.

t Kijk eens hoe leuk zo'n bed 't

doet, samen met die enige

nachtkastjes? Ja, waarom geen
lichte en sterke Manou slaap-

kamer?

bed met splraalmafras

475.*
nachtkastjes per stuk 189.-

, \ Dcm
miva interieur

DcnncnLian 53 (hoofdstraat) - Zwanenburg, telefoon 02907-4590/5909.
geopend 8.30-18 uur - vrlJ.aTond 19-21 uuru - zatctd. 8.30-1" uur -

ma. 13.30-18 uur. J

pf;,;"';""^'~""',!,TV"'T

i (' Vi'''"' -
'< " f^t' :-"i'

'
' "'A
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ANTIEK
Een ruime sortering en
redeHjke prijzen - van
antieke boerenmeubels,
broodkasten v.a. ƒ 450,

—

tot ƒ 875,—.

Franse en Mechelse snü-
werkmeubels, veel

verlichting en klehigoed,

ZUlweg 82, Haarlem,
tel. 023-316249.

BIELZEN TAFELS
WU maken ze voor u.

AUéén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

AMTIEK

DE AHNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, BUsenhout.

Vrtldag tot 21.30 en
zaterdag tot 17.00 uur.

Eiken en beuken
handgekloofde

OPENHAARD-
BLOKKEN

40 manden van 20 kg
= 2 mS v.a. ƒ 130,—

thuisgebracht.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT,

tel. 023-321165-314107.

TE KOOP AANGEBOOEM

Elke mrlcdag van
half negen tot half é&a
en van half twee tot
half zes geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21.00 uur.

En zaterdag's van
10.00-12.00 uur.

U bent welkom.'

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

'd© riöaer & sCriJDis D.v
Oe Ridder & Strljbls B.V. Dlr. J.M. Striibis, makelaar on taxateur
onroerende'goederen, Adr. Pauwlaan 29 te Heemslede. Telefoon: 023 • 288550'

4 oktober dierendag

Alles voor uw huisdieren
--_ VOGELKOOIEN EN AQUARIA

Fa. Gebr. Veeninga
Jacobijnestraat 10-18, Haarlem. Telefoon 310859.

GEEN FIIIALEN.

Voor reparatle's van alle

merken wasautomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig is,

telefoon 023-252760.

VoorrUkosten . ƒ 7,90

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, ceatri-

fuges, stofzuigers.

Oen. Cronjéstraat 62,

Haarlem

Leer deze winter

TENNISSEN IN
CLUBVERBAND

Inlichtingen 02520-15436.

Uit ontzag voor uw lange

armen hebben wD
OVERHEMDEN MOUWL.7
in voorraad. Zelfs het gehele

hemd is 10 cm langer dan
normaal, terwijl ook dat
extra knoopje niet vergeten
Is.

In wit en bovendien 12 mo-
dekleturen.

SPIERtNGS
heren- en juniormode.
Hoofdstraat 178, Hillcgom,

Vooreen schildersbedrijf

Dekker nu van Minnen &
Dekker b.v. kan voor de
maanden oktober en de-

cember nog

WERK AANNEMEN.

U krijgt bij ons eerste klas

werk en onze forse winter-

korting van 30% of de

ƒ 20,— korting per man
per dag.

Gratis informatie, advies en
prijsopgave: tel. 02979-1879

(ook 's avonds).

SLEUTELSEfïVeeS
Klaar terwijl u wacüt.
Ook autosleutels

Volgens cudenummer !

TEL Q23-2SQ4S0
Binnenweg 73, Heemstede
Zaterdag 's middags geslote

BROOKS BUEUKVCnBANI)
een gorüel die uw breuk ge-

hecl (In) kan houdou.
Vraag Inllchtlnücn ot maak

afspraak. BUOOKS. Slnsjel 25

tol. 249423. Amsterdam.

HANDWERK
EETKAMERTAFELS
Vlij maken ze voor u.

Set SiflödljttUöi

Alléén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

MOnUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

koUektie echt OAAIESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije keuze.

KLEtNE HOUTSTRAAT 11 — HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

NIEUWE TOURCARAVANS
OCCASIONS — INRUIL

Uthoom - Arastelhoek, Amstelkade 36.

Telefoon 02975-63768.

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAHJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS

!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit liet buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

TAPIJTHALLEN CASH & CA
CENTRAAL MAGAZIJN, Bcnnebroekerdijk 205b, Cruqnins, Haarlemmermeer,
telefoon 023-283437. Let op juiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrieterrein,
maar voorbij Signode, Ie nieuwe weg links, de mlddenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gestoteii Vrijdag koopavond van 7-9 nnr.

Haarlem
Kleine Hontweg 11,
telefoon 023-313140.

's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselsobadeplein 8,

telefoon 023-375671.
's Maandags gesloten.

iJmuiden
Lange Nienwstraat 181,
telefoon 02SSO-13120.

's Maandags gesloten.



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT
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zandvoorts
nieuwsb

Uitgave B.V. Bandstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AiiUmeT,
teleloon 02977-25141, 5 lüneu.

Abonneir.enlsprus ƒ 16,C0 per jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Ver.scliijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleir 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertertielnriel 22 cent per mm.
Aantrekkelüke kontrnlctlarieven op

3P aanvrage. Oote komlimatletarle-

^en met de overige bladen van RP.
Banl;relatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek 3001.69 779.

Postrekening 302871.
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Strandpaviljoen werd
prooi van windvlaa

BB

ZANDVOORT— Vermoedelijk een windhoos is er de oorzaak'van dat
zaterdagavond het strandpaviljoen van Jan Molenaar geheel is ver-

woest. Slechts een paar vlonders wijzen de plaats aan, waar het

meest noordelijk gelegen Zandvoorts strandpaviljoen heeft gestaan.

Op de grens van Zandvoort en Bloemendaal, aan de kop van de Zee-

weg, tilde de storm het drie ton zware dak als een veertje op om het

met donderendgeweld te laten neerkomen op het hoog op de zeereep

gelegen paviljoen 'De Zonnehoek'.

Provinciale

vocalgroep
ZANDVOORT — Do Zandvoortse Vo-
calgroup onder leiding van Frans Kocx
heeft al drie met sukscs haar bestaans-
recht bcweïcn. De in te studeren liede-

ren spreekt de jeugd aan en men denkt
er serieus over de vleugels verder uit

te slaan via de oprichting van de
Noordhollandsc Jongeren Vocalgronp.

De organisator, de heer R. J. Hobé,
LUstei-straat 10 te Zandvoort, tel. 02507-

5807, nodigt daarom jongens en meis-
jes (ii\ de leeftijd van 13 tot en met 17

jaai), die van zingen liouden en belang-
stelling hebben Ud te worden van dit

jongerenkoor, uit zich met hem in ver-
binding te stellen.

Gedacht wordt met de repetities zo spoe-
dig mogelijk aan te vangen en te doen
plaatsvinden In Haarlem op de zater-

dagmoi-gen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Naast de voor jongerenkoor door Frans
Kocx geschreven komposities zullen

komponisten en tekstschrijvers worden
uitgenodigd voor nieuwe muzieli zorg te

dragen.

ZRB vergadert
ZANDVOORT — Woensdagavond houdt
de Zandvoortse Reddings Brigade de
najaarsvergadering.

De vei-gadering wordt gehouden in het
Gemeenschapshuis en begint om kwart
over acht.

.7071 JUToïenaor bij wat oiierbleef van zijn

paviljoen. Bovenaan de trap, op Bloe-
mendaals grondgebied paviljoen 'De Zon-
nehoek'.

Op honderd meter afstamd van het

strandpaviljoen zat de kelner van De
Zonnehoek in het paviljoen naar de tv

te kUken, toen om acht minuten voor

zeven het dak van het strandpaviljoen

de voorpui kwam binnenvliegen. Jos Ka-
landt: 'Het was verschrikkelijk. Op dat

moment besefte ik niet wat er gebeurde

en ik weet niet hoe ik het moet naver-

tellen wat ik toen voelde. Ik dacht dat

ik stapelgek werd en heb een kwartier

lang rondjes om het paviljoen gerend,

totdat men mij vastpakte.'

In de tussentijd was het strandpaviljoen

een prooi van de wind geworden. Een-
maal dakloos viel er niets meer te red-

den. De brokstukken vlogen overal door
de lucht. De geyser kwam eveneens op
liet dak van De Zonnehoek terecht, ter-

wijl de ijskast een nog langere luchtreis

maakte door op de Zeeweg te landen.

Windhoos
'Jan Molenaar is er zeker van dat de

storm die zaterdagavond woedde, zijn

paviljoen niet tot prooi heeft kurmen
maken. 'Negen jaar sta ik al op het
strand en dan weet je heus wel wat er

loos is. We zijn dan ook met de opbouw
van de tent zo sekuiu: mogelUfc te werk
gegaan. Overal waar mogelijk hebljen we
voorzorgsmaatregelen genomen. Het dak
was ,nöta bene met grote bouten, die
dwars door dilcke balken ga&n aan de
tent bevestigd. Dat het dak degelijk be-
vestigd was, blUkt. wel. Het dak ligt nu
op De Zonnehoek en er is geen plaat af.

Nee dit moet de kracht geweest zijn van
een windhoos, die mUn paviljoen finaal
uit elkaar heeft gerukt.'

Aangezien de storm verder geen sporen
heeft nagelaten bij de overige strandpa-
viljoens en evenmin in de gemeente
Zandvoort mag worden verondersteld dat
Jan Molenaar wel eens gel^k kan heb-
l>en.

Trieste bijkomstigheid is, dat de strand-
pachter het moment afwachtte dat de

storm geluwd was, om zijn paviljoen af

te breken en naar de winterstalling te

brengen. Immers na 30 september mo-
gen de paviljoens niet' meer open. De
inventaris had Jan Molenaar reeds in

veiligheid gebracht en dat was ook de
reden, dat de paviljoenhouder voor het

eerst deze zomer iri zijn wonmg sliep en
niet in het paviljoen.

Jan Molenaar: 'Ik ging om half zeven
naar huis. Toen was er niets aan de
hand, hooguit windkracht zes. Precies

tweeëntwintig minuten na mijn vertrek

is de boel de' lucht in gegaan, want om
acht minuten voor zeven is de klok stil

blijven staan. Achteraf gezien is het
goed geweest, dat we naar huis zUn ge-
gaan. Anders hadden er misschien nog
doden gevallen.'

Verzekerd
Voor Jan Molenaar is het een geluk by
een ongeluk, dat hij al negen jaar op
het strand staat. Negen jaar geleden
kostte het namelijk geen moeite om het
paviljoen te verzekeren, zodat het slechts

anderhalf jaar oude paviljoen door de
verzekering gedekt is.

'Ik heb ook kollega's, die niet verzekerd
zijn, omdat verzekeringsmaatschappijen
nieuwe exploitanten niet aannemen. Ik
mag dus nog niet mopperen, ook al kost
hetme natuuriyk altOd, geld,' aldus Jan
Molenaar. ' -.,••"

Eveneens verzekerd is paviljoen De Zon-
nehoek. Mopperen doet men daar ech-
ter wel op de brandweer van Bloemen-
daal. Eigenaresse Nel van Deudekom:
'In de storm wilde de brandweer nota
bene het dak lostrekken. Het dak zit

nog slechts met een boutje vast. Dat is

levensgevaarlijk voor de weggebruikers,
wist de brandweerkommandant mij te

vertellen. De sufferds hadden niet eens
door dat het het dak van het strandpa-
viljoen was.
Ze dachten dat het inün dak was. Men
had al een touw bevestigd aan de bum-

uiden

voor dr. Plantiriffhuis

S5WURF-FRAET'

WllLLUM v.d. WURFF
Saizoen 1975 most op 't laetste
moment nog 'n paer raeke klap-
pe oitdele.

ZANDï'OORT — Aon de «öoravond van.

de start van de kinderpostzegclaKtie 1975,

die gisteren is begonnen, overhandigde
mevrouvj A. Nawijn-Hamburger als af-
gevaardigde van het plaatselijk komitee
na7tie>is het nederlands komitee voor kin-
derpostsegels in het dr. G. J. Planting-
huis aan de Kostverlorenstraat dinsdag-
morgen een cheque ter waarde van vijf-

tienhonderd gulden aan de penning-
meester van de Amsterdamse Vereni-
ging voor Gezondheids- en Vakantieko-
lonies de heer J. V. de Kidder.
Dankzij deze gift kan de direktie van
het dr. Plantinghuls reeds lange tijd ge-
koesterde wensen in vervulling laten
gaan zoals de aanschaf van een centri-

fuge, een vrieskast, koelkastjes, radio's,

zitelementen, klokken, wandlampjes, een
kllmtoreu en, de Inrichting van het han-
denarbeidlokaal.

Hoe biy men met het bedrag was, bleek
uit de Hollandse driekleur,, die de hele

dag voor het kindertehuis wapperde.
Tijdens de korte plechtigheid merkte
mevrouw A. NawUn-Hartiburger op, dat
het landelijke komitee kinderpostzegels,

Zandvoort goed bedeelt. In voorgaande
jaren werden giften geschonken aan
Groot Kijkduin (twee maal), Nieuw
Unicum en het Gezondheidscentrum.

Kado
Dat kindertehuizen, als het dr. G. J.

Plantinghuis eigenlijk niet zonder der-

gelijke presentjes kunnen wii men zich
wat extra luxe permitteren moge blij-

ken uit de dankwoorden van mevrouw
B. Viejrra, al tweeëntwintig jaar werk-
zaam bij hPt tehuis waarvan de laatste

vier jaar als direktrice. 'De verpleegprijs
wordt betaald door de algemene wet bij-

zondere ziektekosten, maar uiteraard
kunnen we van dat bedrag niet sparen.
Daarom zijn we zo MIJ met het kado van
de kinderpostzegels. Het stelt ons in

staat vele extra's te kopen, waarvoor
we geen spaarpotje hebben, maar waar-
aan we toch wel behoefte hebljcn'

De Amsterdamse Vereniging voor Ge-
zondheids, en Vakantiekolonies is opge-
richt op 1 januari 1883. Tot 1973 werden
uitsluitend Amsterdamse kinderen op-
genomen, omdat de gemeente Amster-
dam voor de tekorten garant stond.

Het tehuis heette de Amsterdamse va-
kantie kolonie en de kinderen sliepen in

grote zalen.

Op aandringen van dokter Planting
werden de kinderen onderverdeeld In
kleine groepen en momenteel zijn de

veertig kinderen in de leeftijd variërend
van 5 tot veertien jaar tijdelijk onder-
gebracht in vijf units. Tijdelijk omdat
het dr. Plantinghuls kinderen onderdak
verleent voor een periode van circa een
half jaar. Op het ogenblik kan men
veertig kinderen uit de regio huisves-
ten.

Geen wezen
Uitdrukkelijk stelt direktrice Vieyra, dat
liet niet gaat om wezen, maar om kinde-
ren, die om gezondheidsredenen geheel

op vrijwillige basis en na toestemming
van de ouders naar Zandvoort ko-
men. Kinderen, waarbij zich ont'wlk-

kelingsstoornissen voordoen, veroorzaakt
door faktoren van lichamelijke, psychi-
sche en sociale aard.

Kortom, Itt het dr. Plantinghuis worden
kinderen opgenomen indien symptomen
erop wijzen dat de in aanleg normale
ontwikkeling van het khid volgens een
afwijkend patroon verloopt of dreigt te

verlopen.

Een belangrijk deel van het werk in het
huls wordt gevormd door het goed funk-
tioneren van de groepsleidsters en hun
groepen.

Gezinsleven
In het dr. Plantinghuis wordt hei nor-
male gezinsleven zo veel mogelijk bena-
derd. Meisjes en jongens van verschil-

lende leeftijd wonen in units met aan
het hoofd van het 'gezin' het groeps-

hoofd en haar drie krachten.

De units zijn kleine flatjes bestaande
uit een jongens- en meisjeskamer, een
woonkamer, twee toiletten en een bad-

kamer. Tijdens liun verbluf In Zand-
voort bezoeken de kinderen na overleg
met de ouders de openbare en bijzon-
dere scholen in de gemeente. Momenteel
worden de maaltijden nog gezamenlijk
genuttigd in de eetzaal, maar ook hierin
komt verandering als de uitbreiding van
het huls, naax men hoopt op 1 septem-
ber van liet volgend Jaar gerealiseerd is.

Het huls wordt iiitgebreid met drie huis-
jes (units) die met elkaar verbonden
worden door een glazen gang. Door deze
drie 'eengezinswoningen' kan de tweede
verdieping als stajruimte worden inge-
richt. Stafleden die dan de zorg dragen
voor vierenvijftig kinderen.

Het dak van het strandpaviljoen ver-

oorzaakte een grote ravage bij 'De Zon-
nehoek'.

per van een brandweerauto om het dak

los te trekken. Ik ben toen voor het pand
gaan staan, om de brandweerlieden het

trekken te beletten. Ik moet er niet aan
denken wat er gebeyrd zou zUn, als ik

ze hun gang had laten gaan. Dan was
ook de Zonnehoek een prooi van de wind
geworden.

De brandweer is toen kwaad weggegaan.
Ik was op dat moment erg over mijn
toeren en zal me waarschijnlijk niet zo

netjes hebben uitgedrukt, maar het is

toch ook te mal als je ziet dat de brand-
weer een volkomen verkeerde beslissing

neemt. Mijn man heeft toen met een
dertig .meter -lange staallcabei de zaak
vastgesjord. Dat was op dat moment de

enige en juiste beslissing. Mijn zaak is

erdoor gered, ook al schat ik de schade
op zo'n dertigduizend gulden.'

Het was overigens de tweede maal in

korte tijd, dat de voorpui van De Zon-
nehoek door de- storm verminkt werd.
Na de aprilstorm van 1973 moest dezelf-

de pui vernieuwd -worden, die na de klap

van zaterdagavond opnieuw aan ver-

nicuning toe Is.

Woensdag zijn ruim vierhonderdduizend

schoolkinderen er op uit getrokken om
bestellingen op te nemen voor de nieu-

we kinderzegels en kaarten.

Vorig jaar brachten de Nederlanders een

bedrag bij elkaar van zeven miljoen gul-

den.

Van dit bedrag worden dingen veriuezen-

lijkt, die voor kinderen van het grootste

belang ztin, maar die niet vanuit de nor-

male inkomsten kunnen worden be-

kostigd. Het kinderpostzegelgeld kan ge-

zien worden als de startmotor van veel

voorzieiiingen, waardoor ons land leef-

baar blijft voor kinderen.

Ook biiHcn Nederland wordt het geld be-

steed. Biivoorbeeld voor dringend nodige

medische apparatuur voor een tehuis

voor lichamelijk gehandicapte kinderen
in Chandimandir (India), een onderdak
erbij voor 370 sociaal gehandicapte kin-

deren in het Indonesische Bogor en geld

voor een school voor dove kinderen in

Khartoum (Sudan) maar behoefte is

aan allerlei apparatuur.

Op de kinderpostzegels, die 11 novem-
ber zxiXlen verschijnen zijn historische

gevelstenen afgebeeld met voorstellingen

van weeskinderen, melkmeisje, opvoeding
van lueeskinderen en de vier Heemskin-
deren.

GS voelen niets voor

doortrekking boulevard
HEEMSTEDE — Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland voelen niets voor
een doortrekking van de boulevard van
Bloemendaal-bad naar de zuidelijke

boulevard van IJmuidon, zo blijkt uit

de beantwoording van vragen die het
statenlid mr. J. R. 'Voute op 15 mei heeft
gesteld naar aanleiding van de aanwij-
zing van minister Gruylers. Door het
sdirappen van de weg- benoorden Aer-
denhout en de weg bezuiden Heemste-
de ziet de heer Voüto iri de toekomst
nog grotere verkeersopstoppingen, ver-

oorzaakt door de stroom rekreanten die

Zandvoort willen bezoeken, zyn (in-

middels al heftig bekritiseerde) sugges-
tie was de boulevard door te trekken
zodat ook de wegen van Amsterdam
naar Velsen zouden kunnen worden be-

nut voor hot verkeer naar en van Zand-
voort.

Uit hot antwoord van GS blykt dat als

reélo mogelijkheden tot verbetering nog
steeds worden beschouwd: doortrekking

van de noordelijke punt van de Zeeweg
via de Dompvlocdslaan naar de 'Weste-

lijke Randweg, verbetering van de ver-

keersgeleiding op de Zandvoortselaan,
aangevuld met een kleine ruig om

Zandvoort en een verbinding van de
Zandvoortselaan met de Westelijke
Randweg en de zuidelijke stadsrand-
weg.
Omdat men anders is gaan denken over
wegaanleg in het landscliappeiyk kwets-
bare duingebied vinden GS dat niet
moet worden gezocht naar nog* andere
oplossingen om het Zandvoortse strand
bereikbaar te houden.
Als nadelen van een doorgaande kust-
weg worden verder nog genoemd: on-
nodig doorgaand verkeer (ten koste van
het kustbezoek); onnodige aantasting
van het duingebied en de relatie strand-
dulngebled; verlies van karakter en ver-
scheidenheid; weüiig effekt op de
strandcapacitcit indien het aantal
strandtoegangen beperkt moet blijven.

Op een en ander is diep ingegaan In de
nota 'Bezoek aan de Noordzeekust',
waarmee provinciale staten op 22 april

1974 liebben ingestemd. In deze nota
wordt ook opgemerkt dat in verband
met de dalende tendens van het inwo-
nertal vooral van do Amsterdamse ag-
glomeratie, een sterke toename van het
kustbezoek niet is te verwachten.

,AN<;S DK VLOKDI.IJN

De natuur kent geen beloningen

en geen straffen; alleen gevol-

gen. B. Disracli (1804-1881)

GROTE KROCHT 18

DafT en nacht bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TROUWWAGENS.

N.W.GOSTER

Makelaar o.g. LidNBM

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

— Gespe(siallseerd In alle chlnees-

Indische gerechten.
— Ook voor af te halen geopend van

12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3643.

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
1?LAT of WONING.

Taxaties Hypotheken
A.ssarantiën

W.A. PREMIE BLIJFT
S 165,— PER JAAR,

ALL-RISKS
v.a. f 375,— per jaar.

voor auto's met nieuwprijs
onder ƒ 8.000,—.

De Wittstr. 7 — Zandvoort.

Tel. 02507 - 4534, b.g.g. 2775.

eheg andpé
voor een gezellig avondje uit

de gehele week geopend
van 20.00-3.00 uur.

Rei*K8i.paa4, lo
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BOUWINGOPRUIMING

IPGEBOUWD UIT

5 LOSSE ELEMENTEN IN

GROEN VELOURS STOF

. KLEINE HOUTSTRAAT 19
mmmÊtmtm

MAX.f1000,-SUBSIDIE.

VOORZETRAMEN
30 tot 40% Itrandstofbesparine.
Voor elke woongelegenheid,
huis, fabriek en kantoor.

I Aluminium omlijsting
Lage aanschaffingsprijs
Thermische isolatie (warmte winst)
Hak- en breekwerk niet noodzakelijk
Eenvoudig tussenraams te reinigen
Radikale oplossing van het condens-
probleem

Minder geluidshinder
Onbeperkte levensduur

PEDEALUMINIUM BOUW

ZONWERINGS- EN
ISOLATIEBEDRIJF

Telefoon 02507-4109, Zandvoort,
of briefkaart aan machtiging 6, Zandvoort.

Geen postzegel.

POSTZEGELS
VeizamelliiKen en partyen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaan 325, Bentveld — post Aerdenhout — tel

023-244983 (bg.g. 020-220901 of 123123). Reeds meer dan 15

jaar ben ik Inkoper voor meerdere zaken, voor particulie-

ren en voor experts en zoek doorlopend te koop tegen be-

slist goede prijzen: Grote en kleine Trereldcollecties, lan-
dencoUeoties, verzamelinEen Nederland en Overzeese BUks-
delcD, goede losse zegels, series engros en partyen. Oeen
object is te groot. Er wordt contant betaald, Voor belang-
rijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

SAUNA -WIMBUCHEL
A. J. V. d. Moolenstr. 47, Zandvoort

GEMENGD SAUNA

Op maandagavond en

vrijdagavond vanaf oktober

zijn wij geopend van

19.00— 23.00 uur.

y\ comfort

^^\^ veiligheid

citroen

Hoewel de 2cv fot de goedkoopste en zuinlasfe auto's behoort en

de Dyane en Ami daar weinig voor onder doen, bezit u toch met één
van deze drie een 'dure' auto. Want Citroen kent geen goedkope
gedachtengang waar het uw veiligheid en comfort betreft.

Gewoon omdat elke Citroen vanuit 'n nogal briljante basis-

gedachte voortkomt; een filosofie derhalve, die

luidt dat elke technische vinding pas dan '^
wereldberoemd mag worden wanneer ii

minstens twee dingen doet,de veiligheid

aanmerkelijk vergroten en het autorij-

comfort als vanzelf tot grote hoogte
meevoeren.

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg - hoek Leidsevaart-

Westelijke Randweg
Haarlem - tel. 023 - 248221

'ClTRÖËÏiliWSi''

AUTO-TAX HIEDWKOOP
BIEDT AAN

met een gemakkelijke betalingsregeling

vanaf ƒ 80,— per maand
Fiat 128 19W-19M

"

4650,—

1

Mortis Marlna Coupé 19;2-1»73 ' 4650,—,
Slmca 1301 1972 3950,—
Tannns 1600L 197Z 4950,—
Citroen Ami 8 Confort 1972 2650,—
Toyota Corolla Coupé 1971-197» 4950r-
Buggy , 2950,—
Renault 6TL 2950,—
Andi 100 LS m«t gas 39S0r-
Simca 1100 Spec. 1972 4450,-
Datsun 1600 Combi IS7Z 3650,-
VW 411 variant 1971 3450,—
VW 1300 1971-1972 36S«r-
Taiious Combi 1971-1972 4950,—
Datsun 240Z 1973 ILSOOr-
Alfa Romeo 17S0 GTÏ 1971 , 5950,—
Opel. Kadett 1973 5950,-
Opel Manta 1972 •• 5950,-
Taunus 17M 191I-1S7Z. 3450,-
Opel Kadett Caravan 1971 29S0,—
VW. 1300 luxe t. 1971 2650,—
loyota CorolU Cönp« 1972-1973 5950,—
Opel Commodore GS 1971 4450,—
V.W. Variant 1872 3650,-
CaprI 1700 GT 1971 4950^-
FUt 127 1972 3950,—
Opel Kadett ISOO 1971 2950,—
Audi 60 L 1972 3650,-
taunus 1600 L Coupé 1971-197* 4950,—
Audi 60 I971-I97Z 3650,—
uatra Bagtaeera 1974 12950,—
Renault 16 1972 4950,-
BMW 1602 1971 4950,—
Capri 1500 1970-1971 4950^-
Peugeot 404 1970-1971 35S0,—
Toyota Crown ZOOO 1971-1972 3950,—
Renault IS 2950,-
Opel Manta m, radio 1971-1972 . 5950,—
Flat 125 Spec. 1971-1972 2950,—
BMW 2500 1971 5950,—
Ford Taunus I30O Combi 1973 7950,-
CItroïn GS Club 1972 3950,—
Simca Railey 1971 2450,—
Ford Capri 1700 OT 3950,—
Vicrcedes 220D 1971-1972 8950,—
Ford Escort GT 1970 2950,—
Datsun 1600, 4 drs. 1971-1972 3950,—
Renault 16 1971 3250,—

Afbetaling mogelijk 6*36 maanden

B.M.W. 2500, type 1972
Datsun CHerry 1972
BMW 2800 autom^ U70
Anstin GKdcr 1972
Opel Rckord 1700. type 1974
Eend 1971
Ford 1600 L Combi
Anstin Seven, groen
Taunus 1300 Coupe 1971
Audi 60 1971
Opel Reliord 1970
Austin Mini 1969-1970
Vanxliall VIctor 1971
Peugeot 504 1971
Simca 1100 1970
Mini 1000 1970 — 1971
Ford Transit, 9 per»
l>e Tomaso Pantera GTS 1973
Flat 128 4-dcurs 1971
VW 1600 1972
Simca 1000 Spec. 1972
Renault 6 TL
Simca 1100 1971
Mercedes 450 BL, Amerikaanse nltv. type 191*
Peugeot 504 type 1972
Peugeot 404 1971
Simca 1100 GtS type 1972
Renault R4 1970-1971, groen
Escort 1972 trlt spec. wielen
Escort 1971, wit
ToyoU Corolia IZOO 1971
Fiat 127, 1972. geel
Flat 127 1978, geel
Ford Granada Coupe 1972
Capri 1700 OT 1970
Ford 1300 L 1971 kine metalUe
Flat 8S0 1972
Ford Cortina Estatc 1971
Ford Taunn» 12M 1970

7950,—
S450,—
4450,—
3450,—
7950,—
1650,—
8950,—
1650,—
4950r-
295»,—
2950r-
2250,—
2950,—
4650,—
2950,—
2950,—
4950,—

27500,—
3450,—
3950,—
3450,—
3950,—
2950,—

S950f-
3650,—
3950,—
2950,—
4930,—
2950.—
3950,—
4250,—
4450,—
«950,—
3950,-
3950.—
2950,—
Z650,-
1950,—

Ruime financiering binnen enkele uren
geregeld!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop.
Telefoon 01725-9214, b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds). Eigun werkplaats.

ROLLER CARAVANS
NIEUWE TOURCARAVANS
OCCASIONS— INRUU

Uithoorn - Amstelhoek, Amst^lkade 36.

Telefoon 02975-63768.

SAUNA

SporI Instituut Buchel
A. J. V .d. Moolenstraat 47, Zandvoort.

l^AU^A voer dames, hièren en gemengd.
,"'- "SAUMA hiïiïr^.matsage • Solarium.

Dagelijks geopend.

Vraag inl. tel. 02507-3965 of 5829.

Voor

STIJLBESLAG

zowelkoper

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111. Leiden.

DE WITTE KRUK
GULDENS
Goedkoper

bijvoorbeeld ....

VIEUX DE KUIPER

van 14.00 voor

10.9S
JONGE JENEVER

DE KUYPER EKSPORT
van 13.90 voor

9.95
VIEUX BOOTZ
van 13.05 voor

9.95
I

HAARLEM
Eksterlaan 69
Oraneboom-
straat 124

Rijksstraat-
weg 44

Amsterdam-
straat 30a

HEEMSTEDE
Binnenweg 108

ZANDVOORT
Gr. Krocht 15

BOKMA
JONGE JENEVER

van 14.15 voor

9.»5
CITROENJENEVER

HARTEVELT
van 11.80 voor

9.95
DRANKEN SERVICE

fHi/fe

V
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Ka een smartelijk en langdurig lijden nam de
Heer tot Zich, mijn lieve Man, onze onvergete-
lijke Vader en Opa

Jozelus Franciscus Paap
in de ouderdom van 72 aar.

D. PAAP-KONING
S. PAAP-PAAP
JB.PAAP
José en Martine
J. P. PAAP
A. PAAP-KONDIG
René, Frank en Arthur

Zandvoort, 25 september 1975.
NoordeiBtraat 24.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevon-
den.

De Heer heeft gegeven,
de Heer heeft geno-
men.

Rebecca

E. J. van Kortenhof
H. M. van Kortenhof-

Heckenbach
Jean-Marie

Zandvoort, 2 okt. 1975
Flemingstraat 36

Bij de crematie zijn

alleen de familieleden
aanwezig geweest.

Geen bezoek aan huis.

HOTEL BOTJWES PAIiACB
te Zandvoort heeft door
interne promotie een
vakature voor

EERSTE BESTAVBANT
KOK

Sollicitaties gaarne richten
aan Hotel Bouwes Palace,
Burg. van Penemaplein 2,

Zandvoort, tel. 02507-2144,

de heer R. P. Domhot.

Te koop:

16 STOELEN
Lbruin skai, in prima
staat en 4 TAFELS
BVITENLICBTBAK
Hotel in groene neon-
letters.

Telefoon 2742.

<30 MN^

De moeder van bekwaamheid heet
nauwkeurigheid. Rabelais (1490-1553).

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 - TELEFOON & 07

bU de Kostverlorenstnat.

levert slechts uurwerken die bekwaam en
nauwkeurig werden gemaakt. Daarom
beveelt hii u die moeder van harte aan.

Komt u maar eens kUken in ziJn showroom.
't Is een belevenis I Eigen reparatie-afdeling met

electronlsche apparatuur.

Grandioze Black en Decker
aanbieding !

2 Toeren klopboormachine 129,—
Cirkelzaaghuipstuk . . . 39,

—

V/lakschuurmachine . . . 39,

—

207,—

vju tijdelijk: ...... 177,—

J.H.VERMEIJSB.Y.
IJZERHANDEL

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204

Firma Bakkenhoven
BAKKERSTRAAT 3

IS WEER GEOPEND
vanaf donderdag 2 oktober.

Vrijdag 3 oktober Leiden's Ontzet

PANKLARE HUTSPOT.

Woensdag de hele dag gesloten.

Tennissen voor de Jeugd
KnLTB. Leraar Hans Loenen geeft iedere

woensdagmiddag (20x)
van 1-6 uur les aan de jeugd.

Kr wordt getraind met 2 Ballbacks en
Pilnz Ballenkanon.

Prijs per seizoen ƒ 100,— per kind (1 uur p.w.)

Aanmelden tussen 19-20 uur
Telefoon 02520-20117

VEENENBVRGH SPORTHAL
Prederikslaan 10, Hillegom.

Aangeb. wegens reorganisatie

Mercedes Diesel 608.
Verl. hoog dak, zijdeur, 22.000 km gel., 1 jaar
oud. Nw.prijs ƒ 34.650,—. Vr.prijs ƒ 24.000,—.

Inl. bel. 02507-2729.

^.ady'ó ókop

De Herfstmode die U past.

Zandvoortselaan 371, Bentveld. Tel. 242312.

Nn ook in Zandvoort: KUNSIGEBII REPARATIES

A. RITMAN
Belnwaxdtstraat 20. Telefoon 02S07-4365.

REGENKLEDING
nu compleet regenpak . . vanaf ƒ 14,

—

Poncho's vanaf / 10,

—

Fietstassen vanaf ƒ 20,

—

VERSTEEGE B.V.

Tweewielerbedrijf
Haltestraat 18— Telefoon 4499.

Schilderwerken

Keur en Zn.

Vraagt vrijblijvend offerte voor de
wintermaanden.

Binnenschilderwerk met premie.

Hogeweg 38A, telefoon 2979.

WONINGRUIL
HAARLEM -ZANDVOORT

Aangeboden: Eengezinswoning, 6 kam., badkamer.
Grote tuin op het zuiden. Huur ƒ 175,— p. m.

Schalkwijk Boerhaavewijk.

Gevraagd: dito huis Zandvoort of groter.
Telefoon 023-330269.

V wordt er stU van!
A ' />• AI die prachtige herfst-

tinten, gewoon hart-
verwarmend.

BLOEMENHUIS

„V. d. MEY"
J. BLVYS
Haltestraat 6S, Zandvoort.
Telefoon 2060.

Met het weekend een bloemetje dat niet
alleen mooi is maar ook spreekt.

De specialist in al uw bloemwerken.

vraagt:

Teniiisclab Zandvoort

een GROUNDSMAN
voor het onderhouden van 9 tennis-
banen, het schoonhouden van het
clubhuis en annexen en het verzorgen
en exploiteren van het buffet.

Sollicitaties binnen 1 week aan het bestuur
van T.C.Z., W. Drayerstraat 15, Zandvoort.

ledere leeftijd heeft zijn charme .

.

.

maar buit die charme dan ook uit !

^

AnS Gefe//Zö" HuldverzorglnuO Kuurbehandellr

Estheticiënne

Kuurbehandellngen
Pannlculosebehandellng
Manicuren — Pedicuren

Burg. van Penemaplein 22-1, Zandvoort.

Telefoon 02507-6481.

TE HUUR AUTODOXEN
Verwarmd en vorstvrij, ƒ 50,—.

Te bevragen:

Autobedrijf Zandvoort
Burg. v. Penemaplein 27, Zandvoort.

Telefoon 02507-4580, b.g.g. 2091.

Reform „Moerenburg"

De winkel voor Uw brood

nodige gezondheid

Haltestraat 46

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

GERVELAATWORST FIJN
150 gram 2,10 nu

BOERENCERVELAATWORST
150 gram 2,10 nu ,

1.98

1.98

HEMA

DAMVERENIGING
ZANDVOORT

Onze vereniging zoeici langs deze weg dringend

versterking van het ledenaantal.

Ook huisdammers en beginners zijn van harte welkom

in ons speellokaal Hogeweg 34 (Pension „Lammy").

Speelavond iedere maandagavond, aanvang 19.50 uur.

U kunt zich ook melden bij onderstaande adressen:

C. Draijer, v. Ostadestraat 9, tel. 2750; Paviljoen Zuid,

E. A. Fransen, tel. 2444; A. Hoekema, Frans Zwaanstraat 82,

tel. 3369; F. van Beem, Celsiusstraat 4, tel. 6204.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDBEPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, Haarlem
Telefoon (023) 316093

tiroot en kleia «loden

VAN DEK WEKrrs
brood rUN!

Gastbulspleln 3. Tel. 2129

t (kioder) WlNKELTJb
heeTt tQne kleren *iiot

kleuters, peuten, teenen
CD (rote memcn mei
kleine maatjct.

Bnorewec 1-3, tel. 6580.

zUstTMt T. d. Kerkstraat

Enorme sorterinB

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek

met grantle. Bijzonder
lage prijzen.

Martex Holland B.V.,

Koudenhom 32, Haarlem,
Telefoon 023-31 S3 00.

UW GORDIJNEN MAKENT

Komt u eens met ons
praten.

KUIK - TEXTIEL
Qrote Krocht 3U-33.

'T INTERIEUR,
Stationsplein 13-15.

Telefoon 02507-6975.

ZANDVOOKTSE
UITVAARTVERENIUING
Becrafenls . Crematie

Tranapoct
Keesomitraat 61. TeL 5351

Zand*oort
Dag en nacht te ontbieden

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Big. mevr. B. v. Zandvoort-

Seltlnk.

6peelcaed • Wenskaarten
StraodartlkeleB • SUibo<

baiMui.

Alle ioortea tpellen.

Grote ketae.

Stationsstraat 16 - Tel 2658

BEHANGER
STOrFEEHDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
BllderdUkstr. 5. 1'el. 3796

SPECIALE AANBIEDING

Vol zig-zag
NAAIMACHINE
elektrisch

compleet in

C£issette 328,-

Met onze bekende
garantie en service.

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn

A»lealaan II, Beemstrde
TelefooD 02.1 -2H 621*

Sl'EClAAL
PIANO i'KANBl^Kr

VOOR UW PKIVé,
VERENIGING»- EN
IIANDELSURUKWERK
Drukkert) r. M. v. Deorsen
Schoolstraat - Telet. 25 03

Auto- en huissleutels

WU maken uw reserve-

sleutel terwUl u wacht.

SLEUTELSERVICE,
Versteege h.v. Haltestr. 18,

tel. 02507-4499.

G. KOL
Schuitengat flat 7. Tel, 3212

ALLE VERZEKERINGEN
Anto • Brand • Levm

METSELAAR
heeft nog tyd voor,

ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812.

TEHUUH
AÜTOBOXEN
(verwarmd en vorstvrij)

ƒ50,—.

Autobedrijf Zandvoort,
Burg, V, Penemaplein 27,

Zandvoort, tel, 02507-4580,

bgg.2091.

Holands echtpaar, zonder
kinderen, zoekt tUdellJk

GEMEUBILEERDE
ETAGE OF FLAT
vanaf 15 oktober.

Telefoon 02507-5569.

Fes6aup§Hfes gasfei^SRSffliques
Er zijn drie plaatsen waar U liet lekkerst eet: Bij U thuis en bij ons

Restaurant La Reine - Patisserie Parfait HoSelQueenie- Rotisserie Fran$aise

Dinsdags en Woensdags gesloten Donderdags en Vrijdags gesloten

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT, TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 1 5, ZANDVOORT, TELEFOON 2253

Verloren:
GOUDEN VIJFJE

Inl. kant. Zandv. Nieuws-

blad, tel. 7166.

KOOPRUIL
Aangeboden:
HUIS
6 kam., Nassaulaan,
Haarlem.

Gevraagd:
KLEINER VRIJ HUISJE
OF HALF VRIJ HUIS
met aparte Ingang.

Brieven onder nr. 653 bur.

van dit blad.

Inwonende van Zandvoort
vraagt

WONING
Brieven onder nr. 652 bur.

van dit blad.

Te koop aangeboden:
2 PERS. BEDMEUBEL

Telefoon 5182.

Jongedame zoekt dringend

KAMER
met kookgelegenheid of

ETAGE of ZOMERHUIS
voor permanent.

Telefoon 7295.

Jonge vr. zoekt
KAMER
In Z'voort of omg. m.
kookgelegenheid, event.

tot mei.

Me]. L M. Jansen, Wandel-
pad 70, Hilversum.
Telefoon 02150-49361.

NU
BUITENBAND
26x1 3/8 ƒ 7,—, bU 2 stuks

SLECHTS ƒ 10,50

TWEBWraiiEBBEDRIJF
VERSTEEGE B.V.
Haltestraat 18.

Aangeboden:

ZIT/SLAAPKAMER
met C.V., met gebruik
van keuken en douche,
van 1 okt. tot 1 maart.

Telefoon 6528.

Gezocht:
WELKE NAAISTER
Wil mlJn nieuwe wUiterjas
vermaken.

Inl. tel. 3937 na 17 üw.

Wie bezorgt mlJ

EEN PAAR EGELS
Tegen beloning.

Telefoon 6375.

Te koop:
MUNGA JEEP
met kap.

Kerkdwarspad 3,

telefoon 02507-6291.
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40 JAAR STRANDGENOEGEN
ZANDVOORT — De kampeervereniging Strandgenoegen viert op 4

oktober haar veertigjarig bestaan. Deze vereniging verschaft gedu-

rende de zomermaanden op het Noordzeestrand bij Zandvoort/Bloe-

mendaal met haar vier zusterverenigingen, KV Voorwaarts, KV Am-
sterdam, KV Helios en KV De Zeemeeuwen aan drieduizend Neder-

landers, merendeels bewoners van de Randstad een met meer weg
te denken rekreatie.

Gestart in 1935 in de gemeente Heemskerk vestigde de veremging zich ui 1948 op

het Zandvoortse strand.

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de vereniging drukken wy liler

onder het klublled van Strandgenoegen af. üit het Ued Wdkt duidelijk hoezeer

stedelingen bil) zju met een stukje Zandvoorts strand.

Wanneer je als een stedeling je levensdagen slijt

en steeds maar tusse7i huizen m, dan zeq ik, beidt uta tijd,

zoek ook een keer de ruimte op van bossen en van zee,

het buitenland, al is het moot, ons Holland valt ook mee
Daarom raad ik u aan, kom QOk btj ons op Zandvoort staan,

je kont er als 'n melkjles, gaat er als koj)iehoom vandaan
Re frem:
We gaan naar Zandvoort met tent of huis,

de hele zomer zijn wij niet thuis,

als Batavieren in je blote baadje, zonder boord, zonder hoed,

o wat doet die zon je goed,

bij Strandgenoegen is het oké,

daar krijg je vitaminen mee,
als je Zandvoort weer verlaat, ie huisje opgeslagen staat

dan knjg }c heimwee, naar de zeel

Wanneer het eenmaal mei is pak je gauw jc spullen m,
dan heerst de grootste drukte t;i je hele huisgezin,

mama, papa en kinderen sjouwen zich dan bijna krom,
ze moeten zich wat haasten, het seizoen is zo weer om;
ze slepen dan de keuken en de kamers half leeg,

je zou waarachtig denken dat je 'n jaar vakantie kreeg/

Refrein (als boven)
Na maanden van de grootste pret aan Zandvoorts strand en dum,
dan ziet heel Strandgenoegen als een koffieboon zo bruin;

we trekken dan weer naar de stad, dat valt ons heus niet mee,
wanneer je in de tobbe zit, dan denk je aan de zee;

geen hoge golf, geen eb en vloed, geen gloeiend hete zon,

wat zou je gaarne willen dat het sjouwen weer begon!

Kommissie-

vergadering
ZANDVOORT — Maandagavond om
acht uur komt de kommissie van bijstand

voor de financiën op het raadhuis in

openbare vergadering bUeen.
Op de agenda staat de begroting reno-
vatie Plesmanschool en de aanleg van
een parkeerterrein aan de Boulevard
Barnaart.

Wijn-avond
KENNEMERLAND — De opening van
het seizoen 1975- '78 van de AUiance
Pran?aise Kennemerland zal in het te-

ken staan van 'kaas en wlJn'. Op 2 ok-
tober zal de heer P. de Bruyn, w;inim-
porteur en Agent Consulaire de la Répu-
bllque Prancaise een inleiding houden
over het onderwerp 'PROBIjEMES AC-
TOELS DES VINS EN PRANCE',. Waar-
na er ruimschoots gelegenheid zal zyn
otti dtverscc wünen, alsmede enige goede
kaassoorten te proeven De bijeenkomst
zal gehouden worden In Restaurant 'De

Lantaem', Prankestraat 33 in Haarlem;
aanvang 20 15 uur.

Heemsteeds

protest

tegen dood-

vonnissen
HEEMSTEDE — De Hcerasteedse raad

heeft donderdagavond unaniem zUn af-

schuw uitgesproken over de doodvonnis-

sen in Spanje. Mede namens de andere

frakticvoorzitters zei dr. De Ruiter van

het CDA dat het in het algemeen met
op de weg ligt van gemeenteraden zich

uit te spreken over buitenlandse aange-

legenheden. In dit geval zag hU echter

duidelijk plaats voor een uitzondering.

'Wat daar gebeurt in een land zo dicht-

bij, een land ook dat zo dicht aanligt

tegen de Europese kuituur en beschaving

en dat zo vaak door Nederlanders wordt

bezocht, moet onze aandacht hebben.

Wat daar gebeurt is barbarisme. Het is

een zaak met dicpmenselüke, tragische

aspekten,' aldus de heer De Ruiter, die

de Heemstcedsc gevoelens in een eigen

motie nilde vertolken, omdat hU de Alk-

maarse motie niet gelukkig geformuleerd

achtte.

Mr. Recrlngh van de VVD kon zich daar
volledig bU aansluiten maar had — na
de onthouding van adhesie door de mees-
te van ziJn geestverwanten in de regio —
toch nog- behoefte aan enige aanvulling.

HocHel de Nederlandse regering al een
krachtig protest heeft doen horen meen-
de hy dat daarmee de zaak niet als af-

gedaan mocht worden beschouwd. HU
sprak van de 'absoluut ventcrpclljkc

wyze' itaarop het proces is gevoerd en
waarby men geen enkel recht heeft doen
wedervaren aan de betrokkenen. 'Stede

omdat de doodstraf op barbaarse «U'e
zal worden voltrokken kunnen de pro-
testen niet luid en breed genoeg opklin-

ken,' zo motiveerde hlj het VVD-stand-
punt.

Vijftig mille

brandschade
HEEMSTEDE — Een brand die zon-
dagmorgen in allervroegte woedde aan
de Binnenweg heeft voor circa vijftig-

duizend gulden schade aangericht. Om-
streeks 5 uur werd de brandweer ge-
alarmeerd voor uitslaande brand, ont-
staan in een car-port achter een van
de woningen in de Lljsterbcslaan. Een
groot gedeelte was gevuld met hout van
de firma Schutter. Door de hevige wind
bestond er gevaar voor overslaan van
het vuur naai het ernaast gelegen meu-
bel drlve-ln centrum. Door het snelle

en effektlcve optreden van de brand-
weer, die met groot materieel was uit-

gerukt, kon snel het sein 'brand mees-
ter' worden gegeven. Het nablussen
duurde echter tot half acht De oor-

zaak van de brand is nog onbekend.

Kind aangereden
AERDENHOUT — Op de OosterduiiTO eg
is vrijdagmiddag omstreeks vier uur een
vijfjarig jongetje op zyn flets aangereden
door een personenauto, bestuurd door
een 46-jarlge dlrekteur uit Aerdenhout.
Het Mnd stak plotseling de weg over.

Met een dUbeenbreuk Is het opgenomen
in het Ellsabeth's Gasthuis.

Harry Prenen
HAARLEM — In de Vishal wordt van 11

oktober t/m 2 november 1975 een over-

zichtstentoonstelling gehouden van het

tekenwerk van Harry Prenen.
Prenen Is al op jeugdige leeftiid met te-

kenen begonnen. Zo zal er op de ten-

toonstelling een opmerkelyk zelfportret

op 17-Jarige leeftijd van hem worden
geëxposeerd. Sindsdien heelt htj eigen-
lijk onafgebroken getekend; thuis, in de
stad, in de omgeving van Haarlem, maar
ook in Engeland, Frankrijk en Duitsland.
Met uitzondering van de illustraties bij

enkele werken van Godfried Bomans is

Prenen's tekenwerk nauwelijks bekend.
Behalve een kleine tentoonstelling In

het 'Goede üur' m 1969 bleef het be-
scheiden verborgen m mappen b;j de
kunstenaar thuis Zo onbekend als Pre-
nen de tekenaar Is, zo bekend is Pre-
nen, als Haarlemmer. Meer dan wie ook
is hu op de hoogte van het artistieke en
kulturcle leven in Haarlem na de bevrij-

ding in 1945.

Hierover vertelt hy op geestige wijze m
een reeks hennnenngen die onder de
titel 'Wat mij betreft, Haarlemse henn-
nerlngen' naar aanleiding van de ten-
toonstelling zullen worden uitgegeven
door het Frans Halsmuseum en de
Vereenlging Haerlem. Dit boekje van 60
pagina's met vele illustraties is verkrijg-
baar voor ƒ7,50. De Vishal is geopend
van 10-17 uur, zondags van 13-17 uur.

Kennemerraad
HAARLEM — De Kennemerraad houdt
een opcnbarp vergadering op donderdag
9 oktober, 's avonds om 20 uur in het
stadhuis van Haarlem.
Hoofdmoot van de vergadering is behan-
deling van het concept-ontwerp wet re-
organisatie binnenlands bestuur.

Koffiebar
HAARLEM — Het duo Tjerk en Tltla
komt zaterdagavond zijn debuut maken
in Youth lor Chrlst-koffiebar aan de
Turfsteeg te Haarlem, V naf acht uur is

ieder welkom.

Gaatjesboorder

weer aktief
HEEMSTEDE — In de nacht van dins-
dag op woensdag Is ingebroken in een
woning aan de Tooropkade De onbe-
kende(n) verschafte(n) zich toegang
door een gaatje te boren in de tuindeu-
ren. Vermist worden een smymaklecd,
twee Perzische kleden, een klein perzlsch

kleed, een antieke koperen appelketol

en een roodkoporen fruitschaal Do
waarde van do gestolen goederen is nog
niet precies bekend

Openbare

bibliotheek

Zandvoort
/. Baker, Vegetarisch kookboek, R Ba-
ker, Dolls and dolls' housa Belcampo,
Het woeste paard: W D Blankenship,
De terugkeer van Dan Ryan; S J Bos-
qra en K. Schaepmcn, Angola; J. J.

Bruins, Yoga voor het hele gezin; J. il.

Charlier, Muiterij op de oceaan, O Dam-
sié, Homeros Odyssee; Defesche, -Pin-

ckers, D, Alles uit de braadschotel:
S Faber, Kosmctika puur natuur; S J.

Fockema Andreac en C Koeman, Kaar-
ten en kaarttekenaars; F G. GoWc, De
psychologie van Abraham Maslow; J.

Grady, Zes dagen van de Condor: B.
Haas, Hel geslacht Chandler; H. Rider
Haggard, De mijnen van koning Salo-
mo; E van Hemeldonek, Maria mijn
kind; G. F Hervey en J. Hems, Zoet-

water aquariumvissen; M. Hoorn, De dag
IS jong: C Howelcr, XYZ der muziek;
J, W. lbo, Cabaret... wat is dat eigen-

tijk''; T. Koriooms, Liefde in Peclland;
W. Lindenberg, Geheimnisvollc Krafte
um uns; Londen; H. Marcuse, Sociale

revolutie of sociale hervorming; Middai
Engeland en Wales (ANWB Reisgids/;
F. K A Noltee, Cactussen en vctplan-
ten; A. Oosterbroek-Dutschnn, Geef mij

een antwoord: Baronesse Orczp, De Ro-
de Pimpernel; B. Pronznn, Snowbound;
Pyttcrsen's Nederlandse almanak 1975

(wordt niet uitgclcendl ) ; A. Quintana,
De overlevende; L. Saris, Zo maar een
dak, S Seofc, Op eigen vleugels: J.

Steinbeck, De druiven der grcmscliap;
P van Straaten, Het blijft tobben; P.

Terpstra, De jonge dokter Halbertsma;
M. Z Thomas, Ons kind van O tot 7
jaar; W. Vogt, Der Irre iind sein Artzt;

J. Weverbergh, UFOnauten in opmars;
V. Wtnspeor, Zwarte Douglas.
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I. Wij dagen u uit: te durven bekennen dat uw geluidsinstallatie toch niet helemaal voldoet.

Om u te helpen dit te veranderen stellen wij u in staat een weekend uw installatie te beproeven

met een van de 3 Bose direct/ reflecting: luidsprekerskasten. Danpas zult u tevreden kunnen

zijn. Dan benut u alle mogelijkheden die uw installatie kan bieden.

II. Wilt u een installatie in geheel aanschaffen dan hier enige richtprijzen:

SONY voorversterker 2000F . . van 2700,— voor 1198,-

SONY eindversterker 3200 uf . . van 1495,— voor 1148,-

TECHNICS voorversterker su 9200 van 1399,— voor 1198,-

TECHNICS eindversterker st 9200 van 1799,— voor 1548,-

BOSE voorversterker .... van 2496,— voor 2358,-

BOSE eindversterker van 4206,— voor 4081,-

LUXMAN versterker 507X ... van 1575,— voor 1398,-

HARMAN-KARDON tunerverst. 930 van 1890,— voor 1498,-

PIONEER tunerverst. SX300 . . van 998,— voor 478,-

B&O' tuner/versterker 1001 . . . van 890,— voor 728,-

B&O tun.verst. met'cass.rec. 1400 van 1740,— voor 1398,-

NATIONAL directdrive draaitafel . van 1499,— voor 998,-

DUAL 701 directdrive 'draaitafel . van 1348,— voor 978,-

SONY 5500 draaitafel ..... van 1098,— voor 798,-

LENCO L85 draaitafel .... van 848,— voor 598,-

MARLUX PL15 draaitafel . :, .van 598,— voor 298,-

AKAI recorder 4000DSL ..... van 898,- voor 598,-

AKAI recorder 9X4400D . • :•, • van 1048,— voor 798,-

AKAI recorder 9X600D ..... van 2098,— voor 1498,-

SONY TC377 ...... . van 1098,— voor 898,-

TEAC A1250S . .... . . . van 1995,— voor 1798,-

DUAL cass.deck met Dolby . van 1360,— voor 1048,-

TEAC A350 cass;deck met Dolby '. van 1295,— voor 998,-

NATIONAL cass.deck . . . . van 989,— voor 798,-

EIGEN TECHNISCHE DIENST

AANWEZIG MET AVOND-SERVICE
III. Voor ondere kado's etc. beschiikken wij over aparte afdelin-

gen voor bijv. boeken/tijdsciiriften of kranten met het laatste

nieuws altijd aanwezig. Een afdeling met grammofoonplaten,
cassettes, 8-track en opbergsystemen voor deze artikelen.

Dan is er nog een speciale afdeling voor typische
kado-artikelen zoals: glaswerk, spiegels, olielampen,
vazen, poppen, houtwerk, rotan, bamboekasten etc.

PEETERS
de warenhuisachtige
defailzaak

Haltestraat 56

DORP'S

SLAGERIJ
inden

vergulden os

A. Nielen, Haltestraat 3, Zandvoort, Tel. 2994

WEEKENDRECLAME

1 kilo magere runderlappen .

1 kjlo gehakt h.o.h

500 gram runderbieflappen .

500 gram frikandeaulappen

.

VLEESWAREN

150 gram pekelvlees . . .

.

150 gram filet americain .

.

200 gram gekookte worst .

.

8,98

4,98

6,48

4,98

1,38

1,48

1,38

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bü Kon. Besluit

grafenis - Transport - Crematie
Haarlem, Laan van Berlijn 118, telefoon 023-331975.

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Teletoon 53 91

OAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

üdNBM

Makelaarskantoor Randwijk b.v.

biedt aan:

te Zandvoort:
Pavaugeplein, fraaie ruime

3 kamerflat aan zee
(2e hoogste verdieping).

Vraagprijs ƒ 98.000,—. Direlct leeg te aanvaarden.

Randwijk b.v.

Zandvoort erweg 67
Telefoon 023-24 13 24

Aerdenhout

MEVR. 3. W. M. APOL
TeL 62507-27 56
Ook 's avonds

Bekendmaking
De burgemeester van Zandvoort maakt ter voldoening aan artikel 26

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het door de ge-

meenteraad in zijn vergadering van 23 september 1975 vastgestelde

bestemminesplan „Kostverlorenpark deel 2" van maandag 6 oktober

1975 af gedurende een maand ter gemeentesecretarie op het bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage

ligt.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend
kunnen gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland schriftelijk bezwaren tegen de vaststelling van dit bestem-

mingsplan indienen.

ZANDVOORT, 24 sepember 1975.

De burgemeester voornoemd,
A. Nawijn.

Kqk eens door het raam,

dan laat u i[een bloemetje staan.

BLOEMEN-
MAGAZIJN //ER I CA rr

GROTE KROCHT 24 '— ANNO 1908 TELEFOON 2301

Spéciale aaRbiëdilnid

Deodorant

8x4 Spray in 3 geuren
van 8,— voor . . .

Odorex spray

2 bus.sen .voor , .

Printill van 8,95 voor

4,95

8i99

4,95

parfumerie-drogisterij

Oranjestraat 7

ALLES VOOR UW „.CREN.

HUISDIEREN Salzaaic

WE2ENBEEK^SMCI»4Uêèli ~'x\

Dat een kat 30, een hond 42

en een paard 40 tanden en^

kiezen heeft. Dat kunt n le-

zen In onze boeken.,Wij, heb-
ben een giot« sortering op
dierengebied;

BOCWES PASSAGE 17 — TEL. 57S4— ZANDTOORt

Marga's Boetiek

met de Cash*en Carryprfjziii

BOXEN TIBOFA
Normale prijs 89,— ...... bij «ni 4*r-
Normale prijs 98,— bij «nt 79r-

KINDERSTOELEN
verchr. normale prijs é9,— Wi «nt 47',50

hout normale prijs 72,— bH ent $7r-
hout normale prijs 98,— . . Wj «nt é>r—

BABYSITTERS »r- «n 29,7S
met verstevigde rug.

Verstelbaar V.- $8rr

BOXKLEDEN vanaf 14JS tot 21.S0

KINDERWAGENS
velours Iff,^ «n Hf*—
tweed M$r^. •« 24fr-
jeans :....:.'.,. 24fr—
combi 5 in één voor 2tfr-

Grote sortering boxpakkert tegen d»
allerlaagste prijzen. ...

Marga's Boetiek
Ged. Oude Gracht 95— Haarlem.

zqnnomi.

BiiHeliofoi

r.;4Un7

Hélioform

"•'— Hier:

SCHOENBOETIEK
HARMS

Diaconiehuisstraat 5a

(zijstraat Haltestraat), Zandvoort

Groot filmfeest

op zondag 5 oktober in

DE KROCHT
Grote Krocht 41.

' Nieuwe Tarzan-fUrn in kleuren

Tarzan de geweldige
Entree slechts ƒ 1,95.

Aanvang 13.30 unr en 16.00 unr,

BIJ deae film een voorprogramma bestaande
uit nieuwe KLEUREN TEKENFILMS, zodat in
deze jeugdvoorstelling de jongste zovrel als de
oudere groep volledig aan hun trek komen.

Voorverkoop op zaterdag 4 oktober

van 10 tot 12 uur aan de zaaL

VEEL GELD
voor uw oude rijwiel of

bromfiets

bij Aankoop van een nieuwe

tWEÉWIELERBEDRIJF
VERSTEEGE B.V.

Haltestraat 18, Zandvoort.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUiSPLEIN 12. ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12. 13-15 uur

TELEFOON 02507-7144.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige adverlentle.farleven, ook
. voer kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
lelvert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

'

Ih een nieuwsblad' wórdt uw advertehtie ook nieuws.

heerlijl< stukje malse -

ROSBIEF C cn
500 gram van 7,50 NU OiwU
botermalse runder

BIEFSTUK 4 no
250 gram van 4,98 ..... . NU W.vO
fijne

RIBLAPPEN q Qp
500 gram 5,25 KILO \3*%f%3
magere

RIBLAPPEN in ^ft
500 gram 5,98 KILO IUb"U
schouder

KARBONADE 7 Cf)
500 gram 3,98 KILO f aUU
BIEFSTUK . - _
van de kogel J Cl 11
100 gram van 2,20 NU I aVV
FILET AMERICAIN ^ ^^
bakje .'1 9Q
van 1,49 NU I iJnV
VOLOP VERS ZUIG-LAMSVLEES VOORRADIG.

KATENSPEK
GEKOOKTE VARKENSLEVER . _^
AIMERIK.CORNEDBEEF 1 AQ
naar keuze 150 gram I m^%3

4 oktober DIERENDAG
mager

HART O^C
500 gram van 2,98 voor fcinTi %#

ALLE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG T/M ZATERDAG

DIRK VAN DEN BROEK
Burg. Engelbertstraat— Zandvoort
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„Onderwijsman ih optima forma"

Zandvoort neemt afscheid

van schoolhoofd Ramkema

)m<UHhW{l)f('l|f

iii' I ii, !! iiïiiïf I 'ini; 'i'i'""j'i ' /%'''1iii''iV'''iïth''"*''T!:!!!;f''ï'lBitelliiM

ZANDVOOBT — Negen maanden voor-
dat Jan Ramkema de pensioengerechtig-
de leeftyd heeft bereikt nam het Zand-
voortse kollege van b. en -n: dinsdag-
middag afscheid van de wegens gezond-
heidsredenen uit het onderwijs stappen-
de hoofdondenvüzer van de Albert Ples-
man school.

Zesenveertig jaar en drie maanden heeft
Jan Ramkema het openbaar onderwijs
gediend, waarvan de laatste eenentwin-
tig jaar en acht maanden in Zandvoort.
Tijdens het officiële afscheid in het Ge-
meensciiapshuis noemde burgemeester
A. Nawljn Jan Ramkema een onderwijs-
man in optima forma. Een kwalifikatie
die de hoofdonderwijzer dankt aan zijn

enorme inzet. Dat Jan Ramkema niet
alleen een uitstekend onderwijsman was,
maar ook een uitstekend hoofd had de
onderwUzer volgens burgemeester Nawün
te danken aan zyn kwaliteiten en de
steun van zija echtgenote.

'

Toneelspeler
'Het geheim van uw welslagen in het on-
derwas zit by u in de grote liefde voor
het kind en uw gestrenge hand. Met de
kunst van een toneelspeler heeft u de
verontwaardigde, boze en vergevingsge-
zinde onderwyzer kunnen spelen,' aldus
burgemeester Nawün.
Dat Jan Ramkema behalve zUn verdien-
sten in het onderwijs zich ook nog zeer
verdienstelijk heeft gemaakt op het ter-

rein van de sport (hij was twintig jaar
konsul van de KNVB- en is al twintig

jaar voorzitter ' van de 'plaatseHike
schoolvoetbalkommissie) en zich boven-
dien bestuurUjk inzet voor de Openbare
Bibliotheek, het Gemeenschapshuis en
de kommissie kulturele belangen kon het
respekt van Zandvoorts eerste burger
voor de scheidende onderwijsman alleen

nog maar vergroten.
Als dank wat hü voor Zandvoort had ge-
daan overhandigde burgemeester Nawtjn
Jan Ramkema een geschenk onder cou-
vert en een draaibank.

Twee levens
Ook de wethouder van onderwij:- de heer
I. M. Aukema toonde veel waardering
voor de arbeid door Jan Ramkema in

zyn Zandvoortse jaren verricht. 'Iemand

EXPOSITIE

deSede
BIJ.TERSTAL

Terstal Interieurs

toont de nieuwste lederen

de Sede meubelen uit Zwitserland

in combinatie met werk van de
beeldend kunstenaar
Michel V. Overbeeke.

De expositie duurt tot 11 oktober.

U bent welkom bij Terstal!

terstal
interieurs bv

Terstal Interieurs B.V.

Wagenweg 1,3en15
hoek Houtplein, Haarlem.

Tel. 023 - 31 21 72.

Voor belangstellenden Is een VleurenreproduMie

beschikbaar.

Burgemeester Nawün dankt Jan Ramke-
ma voor de wijze waarop hü gedurende
ruim twintig jaar het onderwüs in Zand-
voort gediend heeft. Op de voorgrond
een van de kado's van de gemeente: een
draaibank.

die zesenveertig jaar in het onderwijs
meedoet en het niet over zich heen laat
komen en zich bovendien in zün vrije

tijd nog zo verdienstelijk heeft gemaakt
voor de Zandvoortse gemeenschap, zo
iemand heeft eigenlijk voor al dat werk
twee levens nodig,' aldus wethouder Au-
kema.
Als blUfc van waardering overhandigde
de wethouder Jan Ramkema twee l.p.'s

met vioolkonserten. Dit als persoonlijk
geschenk en als waardering voor het
feit dat de hoofdonderwijzer de viool
bespeelt.

Namens de rüksinspektie van het on-
derwijs sprak de heer Verbaan. De rijks-
inspekteur liad grote bewondering voor
Ramkema's openhartigheid en het feit

'dat ian Ramkema^ in zün zesenveertig
onderwijsjaren ruim' vijftienhonderd kin-,
deren in de schoolbanken heeft gehad.
'Dat moet u een grote voldoening geven
en het moge u tot troost zijn dat zestien
procent van de onderwijzers van boven
de zestig Jaar voortijdig met pensioen
gaan,' aldus de heer Verbaan. Namens de
hoofden van Zandvoortse scholen voerde
de heer De Vries het woord. Het hoofd
van de Oranje Nassauschool deed zijn
waarderende woorden vergezeld gaan
van platenbonnen.- • . . j

Dankwoord
In zün dankwoord betrok Jan Ramkema
zijn echtgenote ' mevi'ouw Ramkema-De
Wolf. 'Dankzij mijn vrouw heb ik dat-
gene kunnen bereiken, dat ik nu bereikt
heb. Zy begreep dat ik niet altijd tussen
vier muren kon leven. Dat ik er uit

moest om me voor welke sport dan ook
in te zetten. Dank je mama voor dit al-

les en vooral voor het grootbrengen van
onze zes kinderen,' aldus de sympathie-
ke en, dat bleek' "dinsdagmiddag wel in
het Gemeenschapshuis, geliefde hoofd-
onderwijzer.
Zün Aeblrt Flcsmanschool zal van hem
afscheid nemen op vrijdag 10 oktober in
gebouw De Krocht. Om 20 uur zal de
zesde klas een muzikale komedie opvoe-
ren. Behalve de leerlingen zün op deze
avond ook oud-lccrlingen van harte wel-
kom. De ouderkommissie, die deze avond
organiseert stelt zich voor dat vele oud-
leerlingcn van de gelegenheid gebruik
zullen maken om afscheid te nemen van
Jan Ramkema.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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plannen? kunt u

meteen waarmaken met
'n Persoonlijke Lening!

Geld lenen is niet moeiliil< meer, wat U ook wilt aan-
schaffen. Bij de Rabobank is dat snel en goed geregeld.
Leningen tussen / 500,— en ƒ 15.000,— kunt u aflossen
in 6, 1 2, 1 8, 24, 30 of 36 maanden.
Hieronder volgen wat voorbeelden.

Bedrag
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Moedeloos Zandvoortmeeuwen
hielp Velsen aan 0-1 ze
ZANDVOOKT — In de derde kompetf-
tiewedstrljd is Zandvoortmeeuwen er

no( niet in geslaacd de opcningstTcffer

te maken. Wel kon zondai: een doelpunt

bü de zes tecencoals worden opgeteld en
dat betekende dat Zandvoortmeeuwen
met 0-1 verloor van toen aog liekkeslui-

ter Velsen. .Zandvoortmeeuwen heeft

deze weinis benUdenswaardige plaats nu
van de Velsenaren overgenomen.
Zandvoortmeeuwen kwam op eigen ter-

rein met Ab Koning binnen de l^nen,
waardoor veHediger Wim Staveren Icon

debuteren op het middenveld. Door deze
verschuiving kwam Engel Koper op de
reservebank terecht.

Zandvoortmeeuwen draaide beter, dan
in de voorgaande wedstrijden. Dat wil

echter niet zeggen, dat de zaak soepel
draait. Zo moeten bijvoorbeeld de eerste

'één-tweetjes' nog geboren worden. Goe-
de kombinatles ziet men nauwelijks.

Moedeloos
Verdediger Teun Vastenhouw: 'Het is

om moedeloos van te worden. Tijdens
de trainingen loopt alles lekker, maar
in de wedstrijd loopt het voortdurend
vast.'

Het huilen stond de spelers na afloop
nader dan het lachen en men mocht ook
wel een beetje teleurgesteld zün. Twintig
minuten na de hervatting was het de
Meeuwen eindelijk na tweehonderdvljf-
enveertig minuten voetbal in dit seizoen
gelukt te scoren. Richard Kerkman gaf
op rechts de bal prachtig voor, waarna
Chris Jongbloed kon inkoppen.
Helaas voor de Zandvoorters ontging het
scheidsrechter Pantazescu dat de bal
minstens tvrintig centimeter vanachter
de doellijn weer in het veld werd ge-
flchopt door een verdediger van Velsen.

-pantazescu liet doorspelen en de stand
Weef dubbelblank. Aaldert Stobbelaar
kwam de tweede helft in het veld voor
Martin Antonides, die op de achterste
Uin geen vertrouwde Indruk maakte.
Ook Engel Koper mocht het trainings-
pak uittrekken, nadat Wim van Sta-
veren werd geblesseerd.

Initiatief

In de tweede helft kreeg Zandvoort-
meeuwen geeni loon naar werken. De
eerste vijfenveertig minuten had men de
aanval niet geschuwd. Men had meer
initiatief getoond dan Velsen getuige de
hoekschopverhouding van vier tegen nul,
maar echt redelijke kansen heeft' men
zich niet weten te scheppen, of het moet
de . vijfentwintigste minuut geweest zUn
toen dé doelman van Velsen een schot
niet onder kontrole kreeg en de toege-

snelde Alex Heesemans de van zljn vuis-

ten springende bal naast schoot.

Gewerkt werd er wel, matr gekeken niet.

Er werd slordig geplaatst met het gevolg

dat goede kombinatles uitbleven. Ook
Velsen maakte er niet veel van, maar bU
vlagen konden de Velsenaren toch, nog^
gevaarlijk doorkomen. Tot tweemaal-toe'
w^ Ben Puls al gepasseerd, maar het
waren de verdedigers Nanfred Bakels ,en

Ab>Koning, die redding brachten.

In eigen doel
Een kwartier voor tUd sloeg voor de

Zandvoorters het noodlot toe. De op
rechts doorgebroken Piet van Hulst gaf

de bal scherp voor de doelmond. Ad Vas-
tenhouw wilde wegwerken, maar raakte

de bal verkeerd met het gevolg, dat het
leer achter doelman-Ben Puls in het net

rolde: 0-1.

Na deze tegenvaller ging Zandvoort-
meeuwen massaal in de aanval. Men
speelde alles of niets en zo kwam het

in de slotfase enkele malen voor dat

eenentwintig voetballers opereerden op
de speelhelft van Velsen. 'Wilde tafere-

len speelden zich af voor het doel van
Velsen, maar verder dan een aantal
hoekschoppen kwam men niet.

Het gevaar van deze aktles was natuur-

llJk dat Velsen vla dleptepasses erg. ge-

vaarlijk kon worden. Zo kon het'gebeu-
ren, dat de uit zijn doel gekomen. Bèh'.
Puls vUf minuten voor tUd oog in oog
kwam te staan met een aanvaller van
Velsen.

Penalty
Ben Puls werd omspeelt en er restte

Puls slechts aan de noodrem te trek-

ken om een doelpunt te voorkomen. HU
greep de aanvaller bU de benen waarna
arbiter Pantazescu terecht naar de stip

wees. Bertus mocht het vonnis over
Zandvoortmeeuwen voltrekken, maar
zijn schot werd door de Zandvoortse
doelman bekwaam gekeerd. Het bleef
bU 0-1.

Volgende week ontmoet Zandvoortmeeu-
wen twee oud spelers in Haarlem als

men aantreedt tegen Rlpperda met in

de gelederen Jen Keur en Kees Bruin.

De stand:
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AUTODEALERS

LEYLAIMO

ALFA HAARLEM
SAM VAN LINGEN

EXCLUSIEF ALFA ROMEO-
DEALER VOOR HAARLEM
EN OMSTREKEN
Delftstraat 50 (tussen viaduct Zül-

weg Julianalaan). Tel. 023-319138.

Austin- Morris

-

Rover - Triumph
Autobedrijf fa. J. HEINING
SCHULPWEG 4-6 •

TEL. 242830.

Aerdenhout.

DMr official dealer

Automobielbedrijf

H. P. KOOIJMAN B.V.

Brederodestraat 6-10 - Zandvoort
Telefoon 02507-3242.

m
GRATAMA b.v.

Officieel DATSUN-dealer
voor Haarlem - Heemstede
en omgeving.

HEEMSTEDE
Verkoopshowroom:
Kerklaan 113b, telefoon 281250.

HAARLEM:
Service en kantoor:

ZUlweg 328, Haarlem, werkplaats
tel. 326787, kantoor 313316.

Fa. van Kooten-Piëi
Officieel dealer voor Haarlem,
en omstreken.

Showrooms en Werkplaatsen
Houtplein 18-20 — Haarlem
Tel. 319195 (3 lijnen)

Tevens autoshop.

FIAT
lamna rijders; blijde rijders
amubMU

y^utbedrijf H. RHEE b.v
Dealer
Heemstede - Koediefslaan 1.

Tel. 289250 - 285575.

OPEL - VAUXHALL -
BUICK - CHEVROLET

^ Van Lent
Showhal Dreefgarage: Dreet 261 - tel. 281550.

Raadhuisstraat 49-65. Aalsmeer: van tent's Opel-

Service, Oosteinderweg 110, tel. 20990. Zandvoort:
Van Lent's OpeUService, Kam. Onnesstraat 15,

tel. 5346.

PEUGEOT
Autobedrijf fa. J. HEINING
Schulpweg 4-6 - Aerdenhout,

Tel. 242830.

PEUGEOT
NEFKENS N.V.
Verkoopcentrum en service

Munterslaan 2 — Tel. 249201

Moderne showroom (380 m2)
Service en schade:

Pr. Beatrixplein 18 - TeL 333050.

RENAULT
Autobedrijf

J. J. Willemsen & Zn.

Dealer voor Haarlem en omstreken

FLORAPLEIN 25 a/b. Tel. 324920.

HAAELEM-ZÜID.

OFF. RENAÜLTDEALER
voor Bloemendaal, Heemstede en
Zandvoort e.o.

AUTOBEDRIJVEN
RINKO
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.
Telefoon 02507-2323.

SKODA
Dealer

E. W. POLLé
MOLENSTRAAT 19

TEL. 02520-15807.

. HILLEGOM

VOLVO
HOOFDAGENT Haarlem e.o.

AUTOMOBIELBEDRIJF
W. G. TWEEHUYSEN
zyiweg 242 - Haarlem - Tel. 326340

MINISTERIE VAN LANDBOUW EN
VISSERI.I

BUREAU VAN DE HOOFDINGENIEUR-
DIRECTEUR VOOR DE LAND-
INRICHTING IN DE PROVINCIE

NOOBD-IIOLLAND

Op het bureau van de Hoofdingenieur-Directeur
voor de Landiiirichtlng in de provincie Noord-
HoUand te Haarlem is plaats voor een:

TYPISTE
De taak zal o.m. bestaan uit het t^^3en van brie-

ven, verslagen e.d. en het by toerbeurt bedienen
van de telefooncentrale.

Gewenste opleiding: MULO/MAVO-4 diploma en
type-diploma of type-ci-varing.

Het bruto-salaris ligt, afhankelijk van leeftijd,

opleiding en ervaring tussen ƒ 1220,— en ƒ 1569,—

.

Vakantletoelago 7,8%. Beneden de 21-Jarige leef-

tijd vindt jeugdaftrek plaats. De gebruikelijke

rechtspositieregelingen ziJn van toepassing.

Kandidaten worden uitgenodigd hun schriftelijke

sollicitatie binnen 14 dagen te richten aan de
Hoofdingenieur-Directeur voor de Landinrichting,

Postbus 3005 te Haarlem.

Eventuele inlichtingen kunt u telefonisch verkrij-

gen onder nr. 023-319021 toestel 115.

•^^^^^^^^^'^^^^^^'^^'^'^^^

Salon

Jean Pierot
is op dinsdag 7 oktober GESLOTEN.

Het team volgt dan de cursus

Section d'art in Parijs

J. M. Molenaarsplein 9, Heemstede.

Telefoon 023-287247.

Behandeling volgens afspraak.
Deposltaire: Marbert en Mary Quant.

AANVULGROND
Aangeboden van ons werfc spoorwegtnnnel -

Schiphol zeer geschikte AANVULUROND voor
dempingen en/of ophogingea.

Te leveren onder de kraan bij ontgraving ot
franko werk.

Voor inlichtingen:

PL. ROOS
Aann.bedriif B.V.

ABBENES. Tel. 02524-441

GEMEENTE VELSEN

Bij de GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE
EN GEZONDHEIDSDIENST wordt voor

een team van vier collega's gevraagd
een

LOGOPEDIST(E)
Binnen het kader van onderlinge
communicatie en samenwerking
met de schoolartsen, wordt de
funktie. zelfstandig uitgeoefend.

Salaris, afhankelijk van,, leeftijd,,

ervaring en bekwaamheid, van
ƒ 1675,— tot ƒ 2884,— per maand.

De bij de overheid gebruikelijke
rechtspositieregelingen ziln van
toepassing.

Sollicitaties te richten aan de Directeur,
Spaarnestraat 4, IJmuiden.

4 OKTOBER
DIERENDAG

DE DIEREN-

VAN HEEMSTEDE
Binnenweg 71, Heemstede. Tel. 282697.

GEMEENTE HEEMSTEDE

Wijziging portefuille-

verdeling burgemeester en

Wethouder rai. H. J. F. Beeringh behartigt de
navolgende portefeuilles:

Milieubeheer
VoUtsgezondheid
Woonruimteverdeling
Gas-, water- en elektriciteitsbedrijf

Spreekuur: vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Het spreekuur voor huisvestlngsaangelegen-
heden zal dus voortaan door wethouder Ree-
ringh worden verzorgd.

Het spreekuur van wethouder C. J. J. Spran-
gers zal voortaan zijn op maandag van
11.00-12.00 uur.

bHoO

5f een van de vele

voorbeelden

MODENA zuiver scheerwol
gefigureerd berber bouclé, gemaakt voor
intensief gebruik, 400 cm breed.
Catalogus prijs 219,

—

Contantvoordeel 60,

—

berg & bergprijs 159,— p. mtr,, inclusief
leggen.

Julianapark 30/32 (laatste stuk Cronjéstraat),

Haarlem, tel. 023-257680

BEDRUKTE RIBFLÜWEEL
90 ca. 115 breed, van ƒ 22,50

voor ƒ 18,95

TWEED
150 breed, van ƒ 22,50

voor ƒ 18,95

't LAPPENMANDJE
IIDY ËLSENDOORN "

Binnenweg 189, Heemstede.- .

Telefoon 284044.

PERSOONLIJKE LENINGEN
ENKELE VOORBEELDEN:

2500,—
4000,—
6000,—
8000,—

12x
234,—
370,—
550,—
731,—

18x
163,— .

258,—
382,—
507,—

24x
128,—
202,—
298,—
395,—

36x
93,—
146,—
214,—
283,—

Behandeling in één dag mogelijk. Géén inlichtingen via informatie-
bureau, buren of werkgever.

Wij behandelen zelf uw aanvraag volgens eigen nonnen.

GEVOLMACHTIGD AGENT:

KI
KENNEMER ASSURANTIËN
AFD. FINANCIERING.
Binnenweg 166, postbus 189, Heemstede. Tel. 280903.

OOK VOOR ALLE VERZEKERINGEN.

Slaserïj Tol
voor goede kwaliteit en fijne vleeswaren.

Tevens uw adres voor vers mals paardevlees.

BLINDE VINKEN per stuk 1,25

GERVELAATWORST 150 gram 1,20

BACON 100 gram 1,60

Woensdag GEHAKTDAG 500 gram 3,75

BAMI en NASI uit eigen keuken.

Raadliuisstraat 12, Heemstede, telefoon 284638.

EERSTE HAARLEMSE RIOLERING SERVICE

A. J. BECK

Nobelstraat óA

ELEKTRISCH RIOOLONTSTOPPEN

Vernieuwen van rioleringen

en verwijderen van beerputten

Leegzuigen van Icelders

Haarlem — Telefoon 023-31 .v>5.24

TIMEX
's werelds meest verkochte

horloee biJ

GROENLAND EN ZH.
JUWELIER - HORLOGEB
Binnenweg 10, Heemstede.

Telefoon 28U65.

STAATS-

LOTERIJ

VERKOOP
6 OKTOBER

De eerste 3 verkoopdagen
geopend van 9-17 uur,
daarna yan 9-14 uur.

's Zaterdags gesloten.

Trekking: 15, 20 en 22 okt.

Mevr. H. G. Helmlnok-
Hoppe, Theemspleln 38,

Haarlem, tel. 243413.

Giro 394045.

NATIIRLIIK
IN KLEUR

fleXa
Verfhandel

M.R8eB.V.
Binnenweg 89, Heemstede,

telefoon 286479.

Gemeente Gas-, Water- en

Elektriciteitsbedrijven Heemstede

MEDEDELING
In het kader van de systematische reiniging

van het WATER-huizennet zullen op woens-
dag 7 oktober a.s. de leidingen worden be-
handeld tn het gebied begrensd door: Zand-
voortselaan (zuidzijde) van Herenweg tot brug
Leldsevaart)

;

P. C. Boutenskade;
Alb. Tliijmlaan; '.

Herenweg (van W. Klooslaan tot
Zandvoortselaan)

De aangesloten verbruikers zullen per afzon-
derlijk schrijven liiervan op de hoogte wor-
den gesteld.

Het is echter onontkombaar dat ook in de
aangrenzende gebieden t.w.:

ten noorden Zandvoortselaan;
gedeelte 'Herenweg van Eykman-"-
laan tot W. Klooslaan;
"gedeelte westelijk van de- Leide-
.sevaart. '.' .;~";

'

enige tijd bruine zwevende deeltjes in het wa-
ter merkbaar zün.
Dringend wordt tJ derhalve aangeraden om
voor het gebruik van de wasmaclilne het wa-
ter te controleren.

De directeur.

MARR Y'S
schoonheidssalon

GEOPEND
• Gezichtsbehandeling

• Lichaamsmassage

• SoJariumicuren

• Manicuren

Stivas gediplomeerd.

Leidsevaart 8 tussen Centenbrug en
Bekslaan, Vogelenzang. Tel. 02502-7671.

Afspraak gewenst tussen 8.30-10.00 en
17.30-20.00 uur.

CENTRALE VERWARMING

GROEN & CO. b.v.
Julianalaan 33, Overveen, telefoon 254855.

Gemeente Gas-, Water en

Elektriciteitsbedrijven Heemstede

Bij de administratie van bovengenoemde be-
drijven kan geplaatst worden een

typiste/telefoniste

die naast het verrichten van typewerk en be-
diening van de telefoon eenvoudige admini-
stratieve werkzaamheden kan verrichten. Zo-
dra de voorgenomen reorganisatie gestalte
heeft gekregen, vermoedelijk medio 1976, zal
het bedienen van de telefoon niet meer tot een
der hoofdtaken behoren.

MAVO- of daarmede gelijk te stellen opleiding
gewenst.

Salaris is afhankelijk van leeftijd, ervaring en
opleiding en kan op b.v. 19 jarige leeftijd

ƒ 1.133,— per maand bedragen. Vakantie-
uitkering 7,8% per jaar.

Schriftelijke sollicitaties binnen 8 dagen te
richten aan de directeur van genoemde be-
drijven, Nljverheldsweg 5 te Heemstede.

Telefoon

voor U

Alg. Prot. Begrafenisondern.-
Begrafenissen Crematies Transporten

K. DE VRIES, Valkenburgerlaan 65. 283164

Alles voor uw huisdieren
Gebr. VEENINGA, Haarlem
Jacobtjnstraflt 14. 310859

A T A X
Taxi (ook trouwrUden)

(J. F. M. Otte)

Kastanjelaan 3, Heemstede 282279

Autorijschool Bram Bolluyt
BennebróekerdUk 45b, Bennebroek.

Toyota en Toyota Automaat ^02502) 6333

Bloemsierkunst W. P. de Zwart
Binnenweg 6. telefoon 280337

Blokker's Boekhandel
Bronsteeweg 4/4a

Dl. t.m. zat. 9.00-5.45 uur. 282472

Brandweer Heemstede
ALARMNUMMER 288444

CENTRALE VERWARMING
KINDEBS WARMTE TECHNIEK
Herenweg 17, Heemstede, tel. 02502- 8073

Groente en fruit

D. VAN ECK. Raadhuisstraat 8a. 281254

C. HOVINGH EN ZOON
In- en verkoop, boeken, prenten.

KI. Houtstraat 50, Haarlem, tel. 023- 310714

RUIT STUK
GLASZETTER VADI
Celebesstraat 16, Heemstede, tel.

Ook dubbele beglazing. 280790

Meubelen en gordijnstoffen
Gebr. A. J. BECK. Binnenweg 37, •

b.g.g. 281763. 289049

Politie Heemstede
BUREAU 286150

Politie Heemstede
ALARMNUMMER 283000

Raadhuis Heemstede 284140

Reisbureau Europa
SCHEEPS-, TREIN- EN
VLIEGTUIG-PASSAGES
Bloemendaalseweg 74a, Bloemendaal. 267490

• Riolering Service
s Elektrisch ontstoppen A.y,'KEC:K;

'

Nobelstraat 6a. Haarlem. 316524

Verfhandel
H. REE B.V., Binnenweg 89. 286479

Wasserij 't Raadhuis
Raadhuisstraat 11. 284087

IJssalon^en Ga'fetaria '.'

Vita Nova " *"" " '

Cloosterweg 4. Open v. 12-24 uur. 284531

GEVRAAGD

NET WINKELMEISJE
17 è 18 jaar.

JAMIN
Binnenweg 130, Heemstede.

'T CACTUSHOFJE
Kwekerij - bloemisterij

Grote sortering bonte en groene planten.
Gespecialiseerd in cactussen.

Elke week AANBIEDINGEN tegen
KWEKEESPBIJS.

Ca. 4 CACTUSSEN voor 5 GULDEN.
Kleine Houtstraat 15, Haarlem.

J.A. ZWARTER EN ZN.

KOLEN - OLIE - HOUTBLOKKEN
HAARDSTELLEN
VONKENSCKERMEN
VOORZET OPEN HAARDEN
GRILLS v/d OPEN HAARD
LOSSE TANGEN EN POKEN
TRIMMER VOOR BLOKKEN

Raadhuisstraat -71, Heemstede, teL 288876.

KIP VAN DE GRAAFF
DAT IS PAS KIP!!!
.BDITENKIP ? 7 ? 7
i '

Bültenkip Is een heel ouderwetse, normaal zoals

vroeger opgegroeide kip. Met alleen natuurlijk

voedsel grootgebracht. Heeft weer de echte fijne

Kippesmaak en is niet vet.

DE GRAAFF
HEEFT ZE ... EN SCHOON DAT ZE ZIJN!

Zandvoortselaan 97, Heemstede, tel. 286593.
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zandvoortsW
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHQUT

^na* mf^
nieuwsblad

1*^ ^ —^i'-— mfm __ inpi _ ••0^ ^^r>m-

Oltgave B.V. Bandstad Publicaties,
/lalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, Aalime^r,
telefoon 02977-25141, 5 UJnen.

Abonnementsprüs ƒ16,80 per Jaar.
Per post ƒ 45,—.

Verschünt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
GashmspleiP 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Adverter.tietflrtef 22 cent per mm.
Aantrekkeiyke kontrakttarieven op
)p aanvrage. Ook komblnatietarle-
jen met de overige bladen van BP,
Bankrelatie: Babobank, Aalsmeer,
rek 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Strand besmeurd met olie
Schoonmaken

duurt wel-

licht weken
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL — Wat
zich aanvanl<elijk Uct aanzien als een

beetje olie op het strand van Zandvoort,

heeft de omvans gekregen -van een olie-

laag' iiltstrelikende van de Bloemen-
daalse kust tot Katwijk.

Door de vloed is met name dinsdagavond

een dikke brei olie over zo'n vijfentwin-

tig kilometer strand geworpen, en nog
steeds spoelt er op verschillende plaat-

sen van zee uit olie aan. Van welk schip

de olie afkomstig kan zQn, is niet bekend.

Tot nu toe wordt hardnekidg ontkend
alszou de aangespoelde olie iets te maken
hebben met de Griekse tanker (Pacific

Colocotronis), die een week geleden by
Den Helder ongeveer vijftienhonderd ton
ruwe olie verloor. Door de wind werd de
enorme olievlek ter grootte van de pro-

vincie Utrecht, van de Nederlandse kust

afgehouden, en naar het noorden ver-

plaatst.

De olieplelckcn die op het Zandvoortsc
strand zQn geworpen hebben soms een
dikte van een decimeter. De dienst Pu-
blieke Werken van de gemeente Zand-
voort houdt zich ondermeer met het
schoonmaken van het strand bezig. Bet
Nederlandse Instituut voor VisserQ heeft

inmiddels olic-monsters laten nemen, om
na te gaan waar de olie vandaan komt.
Er zal geprobeerd worden de olie op het
strand niet alleen met bulldozers aan te

vegen maar ook met chemische middelen
weg te werken.

De heer J. Attema van Publieke Werken
Zandvoort vertelde, dat afgelopen maan-
dkgmiddag enige olie op het strand was
gekomen, maar dat de omvang zich be-

perkte tot een ,kleine afstand. Er werd
toen gesproken over zo'n honderdtwintif

.

meter. Ook burgemeester A. Nawijn rea-

geerde op de 'olie-landing'. Hei zQ, afge-

lopen maandag, het een groot voordcel

te vinden dat het strandseizoen voorbQ
was en dat in alle rust met het opruimen
van de olie kan worden begonnen.

Voor zover bekend worden er door onder
meer vliegtuigen geen grote olievlekken

meer op zee waargenomen, die een ver-

dere olie-dreiging voor het strand kun-
nen inhouden.

Wèl ligt er nog een olielaag op het strand
van gemiddeld êén a twee meter breedte;

het opruimen daarvan kan zeker nog
wel weken, in beslagnemcn.

OPKNAPBEURT AANZET GROTE RENOVATIE

Bejaardentehuis aan

verjongingskuur toe
ZANDVOORT — Om een officieel tintje te geven aan het gereedko-

men van de kleine renovatie van het bejaardentehuis 'het huis in de
duinen' werden vrijdagmiddag burgemeester en wethouders, vele

raadsleden en genodigden in de gelegenheid gesteld de vernieuwingen

in Jiet bejaardentehuis te bezichtigen.

De kleine renovatie betreft de vernieuwing en modernisering van
het ketelhuis, de keuken, een winkel, een personeelskantine, een aan
het huis gebouwde direktiekamer en een bibliotheek.

Na de bezichtiging gaf drs. G. A. tor

Veer als voorzitter van de stichting ver-

zorging bejaarden Zandvoort, waartoe

'liet huis In de duinen' en 'liet Kost-

verlorenpark' behoren, op duidelijke

wUze een toelichting op de noodzaak

van de renovatie.

In het nieuwe keteUiuis kunnen do twee

ketels voor een capaciteit zorgen, vol-

doende om vijfduizend alleenstaande

woningen te verwarmen, hetgeen zo

ongeveer neerkomt op de verwarming

van Zandvoort.

Noodzaak
Dat men bü de vernieuwing van het

ketelhuis is overgegaan van olie op gas

vindt de heer Ter Veer niet meer dan
logisch. 'Een bejaardentehuis kan een

oliekrlsis niet hebben en dan spreek ik

nog niet eens over de noodxakelüke

vernieuwing van de apparatuur na twin-

tig jaar.'

Ook de keuken was na twintig jaar no-

REISBUREAU „FRANS HALS B.V."
Anvr-kantoor: lïans Halspleln 16, Haarlem, tel. 023-262345 l).g.g. 346? Zandv.

Unieke aanble<üng! COMBINATIE: VUEG/XOÜRINGCAR met

„RELAX TOUROPERATOR"
Maar de wintersport In Oostenrijk, 5-10-13 dagen v.a. ƒ 215,-

15 dagen: ƒ 295,—.
p.p.

WEEKEND ARRANGEMENTEN - gezellig - genoeglijk - PARIJS-WENEN-
LONDEN Incl. hotel slechts v.a. ƒ 145,— (met sight seelng).

CRUISE met de onvergetelijke ,31ack. Prlnce" naar Canarischc cil., een
specialiteit van reisbureau „Frans HaJs". (Tnov. spec. tarief).

MOSKOU-LENINGRAD reis 8 dagen VP. slechts S 639,-.

WIJNREIZEN 3 d. ƒ 125,—.

Komt u-eens langs. Goede parkeermogëlijkheden.

H.W.GOSTER

Makelaar o.g. LidNBM,

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- ot verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties Hypotbeken
Assniantiën

„WURF-PRAET"

WULLUM V. d. WURFF
De eerste puntjes vcur Zandvoort-
meeuwe bcnne binnen,
Volhouwc jongens.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J.RIEMERSMA
m NIEUWBOUW

VERBOUW

Vraag een vrijblijvende

offerte.

UITBOUWKEUKEN
WOONKAMER
OPENHAARD

Tel. 02507-6091-3086.

SPAARNESTAD
Verwarmingsservice

GAS- EN
OUESTOOK-
INSTALLATIES
ONDERHOUD
OMBOUW CUE
OP GAS

Tel. 023-31044S*
Friese Varken-
markt 4 - Haarlem

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

— Gespedallsefird In . alle chinees-
indlsohe gerechten.

— Ook voor af te halen geopend van
12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3643.

ehes andpê
voor een gezellig avondje uit
de gehele week geopend

van20.00-3.DOuur.

DORPSSLAGEBIJ

Haltestraat 3, Zandvoort.

Telefoon 2994.

Zie ome advertentie elders.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TROÜWWAGENS.

Diiizeijd heitjes

voor karwei
ZANDVOORT — Niet één heitje, maar
nu eens duizend heitjes krciïcn de Zand-
voortsc padvinders 'The Buffalo's' voor

een karweitje, dat zij voor de Ecmccnte

Zandvoort en voor de dienst van publie-

ke werken in het bijzonder hebben ver-

richt.

Zaterdagmiddag overhpnaisde wethou-
der Jelle Attema hopman Ad Akkerman
een cheque ter waarde van tweehon-
derdvijftig gulden namens het Zand-
voortse gemeentebestuur als dank voor
het reinlglngswerk door de padvinders
buiten de hekken van trekkerskamp 'De
Branding' verricht.

Op 6 september vulden de Buffalo's
honderd vuilniszakken met milieuvervui-
lende attributen, achtergelaten door
kampeerders die buiten de afrastering
van 'De Branding' In de zomermaanden
liun bivak hadden opgeslagen.
'Het was een verschrikkelijke troep,' zegt

Wethouder Jelle Attema overhandigt
hopman Ad Akkerman de cheque ter
waarde van twechondcrdvijftig gulden.

liopman Ad Akkerman. 'We dachten het
karwei met twintig zakken te klaren,
maar het werden er honderd.'
Door bemiddeling van de ambtenaar van
jeugd- en sportzaken de heer Pannekeet
kon de goede daad worden verricht. Een
daad, waarmee Jelle Attema als wethou-
der van publieke werken bijzonder ge-
lukkig was.

'.Tullie he'iben geweld'R werk verricht en
de femeente bijzonder Rchnlnen. Onze
reinicino-sdienst zou er een enorme klus
aan hebben gehad, maar dankzij jullie

arbeid konden onze mensen liet vuil,

keurig verpakt in plastiek zakken ko-
men ophalen,' zo richf^e de wethouder
zich zaterdagmiddag in liet klubhuis van
'Tlie Buffalo's' op hot binnenterrein van

het circuit tot de padvinders.
Indien de gelegenheid zich voor zou
doen, hoopte de wethouder in de toe-
komst nog eens een beroep te mogen
doen op de scouting groep.

Hopman Ad Akkerman dankte de wet-

houder voor de gemeentelijke Ijcloning

en deelde mee, dat het bedrag zal wor-
den besteed voor het grote feest op 15

november, ter gelegenheid ' van liet der-

tig jarig bestaan van 'The Buffalo's'.

dig aan vernieuwing toe. Welbewust
heeft men nu voor een rulmo opzet
gekozen, om aan eventuele moeilijkhe-
den in de toekomst het hoofd te kunnen
bieden. 'Het keukengebeuren is in twin-
tig jaar enorm veranderd en we weten
op' dit moment niet hoe de verzorging
er over twintig Jaar uitziet. Daarom
liebben we in de grote keuken moge-
lijkheden voor eventuele veranderingen
open gelaten,' aldus drs. Ter Veer, die

voorts nog meedeelde, dat de nieuwe
keuken met twaalf man personeel het
mogelijk maakt om de tweehonderd-
veertig bejaarden in twintig minuten te

bedienen.

Sociëteit

Bijzonder blij en tevreden toonde de di-

rektic van het huis in de duinen zich

met de winkel op de eerste verdieping
van liet tehuis. Door deze levensmidde-
lenzaak, die hot tehuis in eigen exploi-

tatie heeft, zijn do broodmaaltijden ko-
men te vervallen. Alleen de warme
maaltijden worden door het verplegend
personeel nog op de kamers gebracht.
Direktour Reinalda: 'Doordat alle maal-
tijden op de kamers gebracht werden,
raakten vele bejaarden geïsoleerd. Men
kwam niet meer van de kamers af,

maar nu moet men wel, omdat men nu
zelf moet zorgen voor de broodmaaltij-
den.

In het verleden kreeg men voodings-
pakketten, maar In plaats daarvan krij-

gen de bejaarden nu zakgeld om inko-
pen te doen. De winkel fungeert als so-

ciëteit. Men komt om te winkelen, maar
toch ook wel voor een praatje en de
gezelligheid.'

Voor bejaarden, die slecht ter been zijn

komt de winkel aan huis.

Uitbreiding

De heer Ter Veer deelde vrijdagmiddag
mede, dat deze v.-rnieuwingen moeten
gezien v;orden als de aanzet voor de
noodzakelijke grote renovatie.

Een renovatie, die zal bestaan uit de
uitbreiding van het huis met oen vleu-

gel en het vergroten van de kamei-s.

'We zijn er namelijk nog lang niet. We
moeten doorgaan, want als we niet

vei'der werken gaal het liiiis geleidelijk

aan zijn aantrckkelükheid verliezen in

vergelijking mot andere be.laardcnle-

liuizen. Dan komen er vleugels leeg te

staan, met het gevolg dat de pension
prijzen stijgen, want do lege kamers
worden door de bewoners betaald. Dat
moeten we zien te voorkomen en daar-
om Is mijn oprechte wens, dat het huis
in de duinen in de toekomst gelijkwaar-
dig zal zijn aan elk nieu-v bejaarden-
tehuis in Nederland,' aldus d3 heer Ter
Veer.

voorverkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, ZandvoortTel. 02507-2323

u rijdf atsop rails In een ruime renault

autobedrijven

rinko

RENAULT

Architekten-

winkel
ZANDVOORT — Met ingang van 9 ok-
tober start in het Gemeenschapshuis de
architektenwlnkel.
De architektenwlnkel is de tweede don-
derdag van de maand tot juni geopend
van 19.30 tot 21 uur.

centrale ver'vrarming

„TECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Paradijsweg 4 - Tel. 7147 of 3270.

Het wacliten is nu op toestemming voor
de bouw van een nieuwe vleugel, want
als do uitbreiding eenmaal een feit is

zal aan de vei-bouw begonnen worden
van de kamers van de bewoners. Het
ligt in de bedoeling om van twee vrü
smalle kamers, één te maken. Binnen-
kort zal een begin worden gemaakt met
de vernieuwing van een groot aantal
beslagen ramen in het twintig jaar
oude huls.

Dat men de toekomst v.an Tiet huis
in de duinen' optimistisch tegemoet
ziet moge blijken uit de woorden van
burgemeester A. NawiJn, toen hU tol

slot van zün waarderende woorden aan
het adres van de stichting en de di-
rcktic van het huis opmerkte: 'Door de
waas van de ramen heen zie ik een lich-

tend en biy pcrspckticf.'

LANGS DE VLOEDLUIV

Een stuurman leert n in de storm
kennen, een zakenman in dagen
van moeilijkheden.

prof. G. V. d. Bergh

Casino

in

Zandvoort
ZANDVOORT — De raad van casino-
.spelcn heeft de staatssckrctarissen van
economische zaken en justitie geadvi-
seerd om Zandvoort en Valkenburg aan
te wijzen als eerste casinoplaatsen van
Nederland. Sclievcningcn zou over twee a
drie jaar moeten volgen.
Aangenomen mag worden, dat het casino
in het onlangs heropende hotel Bouwes
zal worden gevestigd.
Nico Bouwes, dirckteur van Bouwes Ex-
ploitatie Maatschappij over zijn kansen:
'Er is geen cnltclc reden om aan te ne-
men, dat het advies niet zal worden op-
gevolgd en ik weet in de badplaats geen
andere geschikte gelegenheid. Ik beschik
in de nieuwe vleugel van het hotel over
de nodige ruimte en alle faciliteiten. Men
Is van harte welkom.'

Alcoholkontrole
ZANDVOORT — In de npcht van zater-
dag op zondag, heeft de politie van
Zandvoort pen alcoholkontrole gehou-
den, van 23.00 tot 03,30 uur.

lu totaal werden 286 personenauto's en
8 andere voertuigen gekontroleerd.
In één geval werd tegen de bestuurder
van een personenauto proces-verbaal
opgemaakt, nadat de blaasproevcn voor
hem negatief waren. Tevens werd een
bloedproef afgenomen.
In totaal werden 6 rijverboden opge-
legd en werd éénmaal proces-verbaal
voor een gladde band en tweemaal pro-
ces-verbaal terzake onjuiste verlichting
opgemaakt. Dertien bestuurders konden
op eerste vordering hun papieren niet
tonen.
De kontrole werd op verschillende plaat-
sen in het dorp uitgevoerd.
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ALLES VOOR UW oiEREN
HUISDIEREN

DI£UH~ , -

Ui.

-^ SPECIAALZAAK

^ WEZENBEEK

f' \

Wij hebben ecu grote sor-

Icring vissen. Die u beslist

met mag missen ! !

I50UWES PAhSAGE 17 — TEL. 5734 — ZANDVOOR.T

e en pasvorm

zijn noriiL

ij Heliofon

Artikeinr.: 46.027
Priiszf 64.95

Heliqjbnri

— Hier:

OHOENBOETIEK
HARMS

Diaconiehuisstraat 5a

(zijstraat Haltestraat), Zandvoort

Valspar

kleurentapperij
De Vatspar kloutennipfufni.ichine

mengt on tapt hondenlen

HooncjI.ins ^ijdcyliid^

super muytvnrf ActylUil

Kleur «n keus cjonooti dn;

Valspar Kleurcntuppcr

KEUR-VERF
Paradijsweg 2, Zandvoort.

Telefoon 5602.

U KUNT ER WARMPJES BIJZITTEN
MET „INVENTUM" ELECTRISCHE
VERRIJDBARE PANEEL-
RADIATOREN:

1800 Watt: ƒ 112,50

1800 Watt: ƒ 149,95

20oowatt:/ leo.-

J.H.VERMEIJSB.V.
IJZERHANDEL

Haltestraat 1 , Zandvoort, tel. 5204

DEKAASHOEK
Gut - Gut - Gut, hoe bestaat 't

0,98

1 Hele of halve zeer oude

Edammer
van 100 gram 1,25 nu .

200 gram Boerenbrie van de mat

van 2,90 nu voor . . /j&v

HALTESTRAAT 38

10 Scharreleieren voor

250 gram Boter

3 Flessen Wijn
rood en rosé nu

1,98

1,89

9,99

TELEFOON 500O
TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

AUG. V. d. MiJE
Marisstraat 13a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBESSaiJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERE^
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vlpercoatings

levering en reparatie y^n glas, glas in

lood, glasplaten én thermopane.

jBËsm

Zeg eem ja M I

tegen een bloemetje van:

TE ÏCOOP AANGEBQDFN:

polyester tour-visbot
+ 20 pk ^vinrude eu trailer.

Vraagprjjs ƒ 2500,—

Tel 2538, Vondellaan 46, Zandvooit

vmSM£SSS

BLOEMEN-

G§OTE KpQCBT 24 — ANNp 1?g8 — TpLEFOOr»^ 2301

tl II e»» >»«o>W fitUfvn ITOTTffïïf "t ** B**r ^rr^

CENTRALE VERWAUMI
^- " ïechhlscb ini^latllttfe-bUreii:!!''

lADIATOR
ROENiSTEIN

AnipêréstraaFS/hoe'k I&rDerliïïgh"ÜnnesblFaa£
Postbus 49, ZandvoortT Telefoon 5845*.

Qe4(pl. InStai:"! BfK: A C l Ud

B9

AARDGAS ' " " - -

OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
W^BjVlW)\TEl=l'vbQPZmN ING
ADVIES EN LEVERING
ZÈLFÖpUWR-a P'15:ETTEN

3X4.*TA._j; ..itJ,.

4 i^^ ir I f-j-^v

CHRÏSIER

matwa{

Met mooie Elix c/e wint^^ inl

't Is de modieuze Simca 1100 LX

Winter is fleur en kleur. Dat is Mooie Elix ook. Daarom passen ze zo goed bij elkaar. Mooie
Elix is de Simca 1100 LX. "Met 2'n mödièüêe Meuren, fc'tl zonnige Tsêkleding, "2*11 "sporöevé

trekjes. En jpet z'n ruimte ,VOöï ledeïèett eti voor ipders bagage." Öójf" al "wett ü'wëhst"aan
veiÜgJield',' degelijkheid en zuinigheid" biedt de Simca llo'o'Llt volop. Mooie Elix staat bij

ons'startklaar om het u te liewij?pn. 't Wórdt uw mooiste proefrit

!

AUTOBEORUF VERSTEEGE
Pakveldstraat 21— ZANDVQORT— TeL 02507-2345
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Op dinsdag 14 oktober a s. zijji onzg ouders en.
grootouders

UAP TEKOL
en

TRIJNTJE KESSELAAR
55 jaar getrouwd

Gelegenheid tot feliciteren m Het Huls in de
Duinen van 4 tot 5 uur.

De kipdergn.

Ter gelegenheid vap het afscbpjd yani

de heer

ƒ. RAMKEMA
Hoofd A. Piesprianschppl, bf^idt de
Oudercommissie hem pen receptie aan

op vrijdagavond 10 oktober a.s. om
20.00 uur in gebouw „De Krocht", Gr.

Krocht 41.

Iedereen is welkom.

Gelukkig a.s. maandag openen wij once
vernieuwde echte bakkerswinkel weer.
Onze openiiigsreklame voor al eiize

trouwe klanten:

250 gram ovenverse ECHTE BAKKERS-
SPECULAAS OF EEN PAlC SPECULAAS-

BROKKEN voor 1,50"
"'

KEUR UW
ECHTE BAKKER

Diaconiehuisstraat 36, tel. 2404.

Uw vertrouwde adres voor gebak,
koek, groot, jclein en harde broodjes.

Stokbrood onze specialiteit.

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of

3176 b.gg 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS

'

CENTRALE VERWARMING

REGENKLEDING
nu compleet regenpak v.a. f 14,-

Poncho's vanaf ƒ 10,-

Fietstassen vanaf ƒ 20,-

VERSTEECE BV
TWEEWIELERBEDRIJF

rtaltestraat 18 -Telefoon 4499.

FA. GAÜSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAAEpEN, GA^FORm|12E{^

Deskundig advies

Voor al uw: SANrraiKE WRlCHTlNGBN.
WASTAFELS enz.

ETNA PABER BjSNRAAD GASl^AARgp:!^

Toonzaal: Schelpcnplein. Tel 5068.3614.-^318

Parfumerie van Dam
Haltestraat 53, telefoon 3449.

Wij zijn wegens valontie CESLOTEN van

zaterdag 1 1 0KTOBER i/m 25 OKTOBER.

Kent u de sfeer en gezelligheid

van

GLAS IN LOOD

Wij maken voor u o.a. ramen

en gebrandschilderde

medaillons.

Kees Schmits
Wolstraat 5, Haarlem,

Tel. 023-314599.

^*.T 4.'Wt» niT*i VTKt^WftrXI« I.MWiiJ| «
'X'*'

—

EJTirn
wpningbouwverenigmgf

eendracht maakt macht

ypor leden kopipn bescblkbaar.

1. DE WONING GASTHUISHOFJt; 21, Y9or bp-

jaar(ie(j>), mh.: woonkamer - 2 'slaap-
kamers - zolder.
Huurprijs ƒ 92,50 per maand.

2. DC EENGEZINSWONING CELSIUS^IfB. 1,

Inlioudende: woonkamer - 3 slaapkamers -

dpHQpe en zolder •

'

Huurprijs ƒ 152,40 per maand.

3. DE FLATWONING SOPIflAWEG 49.

inl^oudende; woonkamer - 4 slaapkamers -

dqucbe en blokverwartnlng.
Hwprprijs ƒ 2lp,85 per maand.

4. DP FLATWONINp CELSIUSSTB4AT 152,

inhoudende: woon(:amer '- 3 slaapkamVrs -

doucbe en blokverwarming.
Huurprijs ƒ 229,95 per maand.

5. DE FLATWONING LOBENTZSTBMT 455,

Inhoudende: wopnJcamer - 3 slaapkamers -

doüchp en blokverwannlng.
HjiUTprijs ƒ 3p5,60 per maand.

De Iwwljzlng van de woningen geschiedt op i^ngnum-
mcr. Het beituur verstrekt een bereJoverUailjig De
Beoordeling voor het vcrWljgei) vail een 'woonvergun-
nlng perust bU Burgemeester en Wethouders Ket in-
komen van het gezinshoofd Is medebepalend lyro de
hoogte vail de maandjiuur.

Inschrijving vóór 14 october as 19 00 uur, »an Jiet Kan-
toor van de vereniging lïoordcrstraat 1, otider verjn^l-

dlng van rangnummer.
""

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst don-
derdag J6 bttober as om 2 uur In bet EewkaitJ^
KoOrders^raat 1 Worden gepubliceerd

Voor de zonzoekers Is er altijd plaats

In Spanje - De Gran Canarla of Tenerife.

Voor de sneeuwzekere wintersportge-
bieden is er nog voldoende plaats.

Maar denkt u b.v. wel eens aan:

LONDEN:
4 dagen incl. vliegreis ^n hotel

/255.~
6 dagen incl. vliegreis en hotel
515.—

of

WENEN:
3 dagen incl. vliegreis en hotel.

Tevens incl. stadstour en ope-
rettebezoek voor 599,-:-

Wij informeren u graag nader:

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

m^ GAAN OP VAKANTIE

VAN 13 OKT. T/M 1 NOV.

BLOEMENBUIS

„V. d. MEY"
J. BLÜÏS

Haltestraat €5, ZandTOort.
Telefoon 2060. '

Uw speciaalzaak

Ook nu het weer

winter wordt

Z.Ssu^ttQ^
SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEen HERENKLEDING

I^ERK8TR.20 • TEL:3136

omomca's
behang - verf wandbekledingen en
dee-hel-zel( artikelen

Kleine Houiilraat 75 • Haailem • Tel. 02S-S24480

e Behang uit geheel Europa

• Kurktegels voor wand en plafond v a

ƒ 8,95 per m'

• Vinyl, Ideaal voor keuken en badkamer
va/ 17,95 per rol

• Wandweefsels (textiel op papier),

gemakkelijk aan te brengen

• Schulmvinyl, stootvast, geluiddempend,
warmte en koude isolerend

• Polystyreen op rol voor uw vochtproble-
men

e Rolgordijnen, en aluminium jaloezien op
elke gewenste maat leverbaar

e Plaktafels en stoomapparaten beschikbaar

e WIj kunnen uw behang- en witwerk ook
tegen zeer aantrekkelijke winterprijzen

uitvoeren Hiervoor geven wij u gratis

advies en prijsopgave

e Bij ons nooit geen parkeerproblemen, want
onze zaak ligt op 30 meter van de parkeer-

garage 'De Kamp'.

ERWERKEN ^
(KAGES 4

ALLE
LOODGIETERWERKEN

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 6t - 71 58

Snellere service door
mobilofoon

Nu ook in Zandt oort: KUNSTGEBIT RLPAICATILb

A. RITMAN
Helnwerdlstraat 20 Telefoon 02507-4365

O©
Woeker met minuten en u zult tiren o\ erhouden

Dairwin

HORLOGERIE

0. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 - TELEFOON 23 07

bO de KostTerlorcnstiaat.

heeft uurwerken waar u altijd zeker van kunt zijn,

omdat ze u de precisie-tijd geven Daarom kunt ü

er uren aan overhouden

Komt u maar eens kijken in ziJn shov^room
't Is een belevenis! Eigen reparatle-aldellng met

electronische appal-atuur

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

Ijl- «0 Terkoop en opslasr

yan inboedel, eoederen.
Dag eeopend van 9 tot 18

uur en zaterdags tot 13 uur
Tel. 2164-3713 ua 18 uur

6658

ra. Waterdimker
gouslcrrain Oe Witte Zwaan

Dorpsplein 2

Krijgt U gasten?

G«eD bezwaar!

WU VEUUUUCN:
liedden, ledikauten, dekens,

tatels, stoelen, glaswerk,

porcelem enz voor elke

Belegcnheid!

Ook Terbuur yan leuk? en
praktisclie buisbars.

DORPSPLEIN 2 - l'EL 2164

Of 3713 Pnvé na 6 uur 6b58

CHKISTIEN
VERSTCEGE-THIELEMAN
Plemmgstr 146. tel 5185

Medisch gedipl pedicure
van het EUsabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huls

BjJ geen gehoor bellen na
19 00 uur.

Enorme sortering

DIEPVEICZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van labriek
met grantle. Bijzonder
lage prezen.

Martex Holland B.V
Koudenbom 32, Haarlem
Telefoon 023-31 53 00.

't (Idnder) WINKELTJE
beeft fSne kleren voor
kleuters, peuters, teenen
en erote mensen met
kSeine maatjes.

Butirewec 1-3, tel. 6580.

zustraat T. d. Kerkstraat

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn

Azalealaan 11, Heemstede
Telefoon 023-286274

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

VOOR ÜW PRive,
VERENIGINGS- EN
HANDELSDBURWEBK
DnikkerU F. M. v. Deursen
Schoolstraat - Telef. 2507

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATtES

J. A HESSELS
Leidsevaart 82, Haarlem
Telefoon (023) 316092.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Eig mevr E v zandvoort-

Eeltlnk

Sppeleoed - Wenskaarten
Strandartikelen - Stabo-

banen.
Alle soorten spellen.

Grote keure.

Stationsstraat 16 - lel 2658

8.49

3.98

3.98

10.48

11.98

malse magere VARKENSLAPPEN
500 gram van 529 voor 449, kilo . . .

botermalse runder BIEFSTUK
250 gram 498 nu

HAInSCHIJr met veel vlees

500 gram 249. kilo . .

magere dikke RIBLAPPEN
500 gram van 598 voor 548, kilo

blanke HAASFILET
500 gram van 698 voor 648, kilo .

VLEESMEESTER SPECIAAL

sappg PEKELVLEES
uit eigen keuken, volgens oud recept
normaal 150 gram 169 nu . . .

Volop vers zuigiamsvlees voorradig!!

FIJNSTE PATÉ 150 gram

gebraden ROSBIEF 100 gram

PAARDEROOKVLEES OOgram

MAGER HART 500 gram

verse BRAADKUIKENS 500 gram

HAMBURGERS 3 stuks

1.25

1.D9

1.79

1.39

2.98

2.49

1.69
Alle aanbiedingen geldig t/m zaterdag.

DIRK VAN DEN BROEK
Burg. Engelbertstraat Zandvoort

Protestants Coöp, Begrafenisvereniging U.A.

Coedgekeurd bij Kon. Besluit

igrafenis - Transport ~ Crematie
Haarlem, Laan van Berlijn 118, telefoon 023-331975.

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoun 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

BEHANGER
S'IÜFIEFRDER
BEUUENIUAKER

J. VAN DEN BOS
Bllderdllkstr 5 lel 3796

G. KOL
SchultengBt fint 7 1'el 3212

ALLE VEKZbKI.KINCU N
Auto - Üraiid - liCvpn

BOOTREIS
U dient jich uiterlijk een uuf voor vertrek te

molden m de vertrekhal bfj de Olau Line bafie \rt

VItssltiqen vebr inSchüf^fhq voorSjW'^S aaaljsc

mini cruise laai Lnyeland Uw nvertocht wordf
u tgevoerd door een v m do itixe cross Channel
(erries van doic scf-fepvaartinaatschappii

De sohepcn hebbi n ten qrciol tCjiJuf int cilc

t na bai bela<lTnyvfi)e winML<l (ffi t'»on gitis|ic»p

De vaattijd naftr s[i( ( u »>ss ttodrnagt o lyPviCf

/pven uur

REISSCHEMA
Vrijdag Vertrek Vlissinqet ot . * OO i ut

Zaterdag ^ komst bheomess 05 00 uur

Vertrek per buj \ uji l onden o I v JNJedlbfia ubi

reisleidinq

Aankomst Londen om onqeveer 08 00 uur ge
legenheid aan de sladstour door Londen dec (<*

nemen (bi) pri)S inbeqrepenl

q Middags en s avonds vri) om te winkelen
theaterbezoek etc

De nacht wordt dooigebr acht in oen van de dnc
genoemde toonste/jijolols ot oen van de GrattO

Metfooolitan Hotots

Zondag Ontbijt tn hotel (btj prtjs inbegrepen)
08 30 uui vertrek van hotel Om 1 1 00 uur aan-
komst in Shecrness Per boot naar Vlissirigen

waar de aankomsttijd om 19 00 uur gepland is

3 DAGEN LONDEN v.a. ƒ 110,—. KAN DAT??

Inderdaad, hoe ongelooflijk het ook klipkt wij brengen u onder
het motto ,,Lor)don is the place for you ' een weekendje naar
de Engelse hoofdstad voor de bespottelijk lage prijs van ƒ110—
N4^t de boot vanaf Vlissmgen, dan met de bus vén Sheerness naar
Londen, dan *h sladstoer of gezellig winkelen . affijn lees het

aljemaal m de kleurrijke folder^die wij speciaa) voor dit

buitenkansje samenstelden Want Londen zeggen wij. is nu net

de stad voor u

HOTELS
GpEEN PARK HOTEL
OefbOen in hel cenlium vd i Londe vldkbij

Piccadilty waar het uiigrtanb en theiterleven

zich afspeelt Ruim t'0 kan eis w«iafvan de
hellt met pnvé badkamei AIIp kamttb hebben
heef erT [(Outf StTOniend walpt ridio en lelp

foon Verder beschikt hel huli i ( v( h us \

rer quitVseWJéC restaurant

HOTEL MOSTYN
ViTkb

I
Oxtofd Street (het mctrostat ot Marbte

Arch binnen handbereikl is dtt hotel ideaal voor
Londen shoppers want alle qrole warenhui
;en (roals Seltrldgöfe John Lcwis e Marks i
Spencers) figgen in de buurt Het hotel boschiKl
over rum tOO kamers alle m» t heet on koud
water telbjoon en radio Du hellt van het aantal

kd'Mier'^ Keelt pnve badKamet Veider heelt het

holLl OLR bar met alcohol vciqunn nq een res

tjurant waar hamburgers de specialitoi zijn en
een tv kamer

Vol I >^ t_ bpf ciile lanb p"* q '"If uoK de pti|

70L erg special ) U kunt kieken uit Iwpp <ii

rariqLmc iten

ƒ110,-
ipl verblij Lireen Pdrk Hotel Ho

h IMobtynolHottI Rtn bta dt

ƒ 135,-

HOTEL pEMDRANDT
Dtt hojel is gelegen bij Mdnods \ et n eest ex

clusieve warenhuis tnr wereld m de buurt die de
Lont^ferrar^n aan'ÖUfdefi als KfitqhJ-ibr'dtvt Daar
liggen óo'k^de'beianqnjkste musea Het hotel

beschikt over 169 kamers met heet en koud
water telefoori en radio Dg helft beschikt over

een pnvé badkamer Bar met .ilcohol vergun
mng en verder Ben uitttekend fti-t lurini

GRAND METROPOLITAN HOTELS
Vo(jr diegene die het Londen arrangement
bÖöRt vóTf/TÖS - rs een van de hotels beschik

baar van de Grand MelropolMan Hotelgroep Dit

zijn alle eersteklas hotels waarvan db kamers
voorzien zijn van radio teleloon en privó bad-
kamer

M t vLtblijl in eei w ii ük It- » ^s ho
tf Is Ml de G ind Mctropolita Hotri

qruep

Bi) deze prijzen Is inbegrepen

Boottocht VI ssingen—SheetncoS v \

* Bus Shpprnosb— Londp 1 v V tipi p sioiomq

* Stadstour duo Lündt.n

HotelacLOmniodatit oo bnMs vrfii loqie:»

onlbiH

Niet inbegrepen*
reis- en bagagcverzekennq annuleringsverze

kering toeslag 1 persoonskamer (/ 10 )

t Doze aantjtcdinq is slochts geldtg van vnidaq
'''i oktober t m 20 december
De ahaarlcn ziinwekeli/ks opvnidaqavona
Informatie on boehmgen
AMSTERDAM Wibautstraat 131,

RokInllO teleloon 020 914400
OEN HAAG PrinsesseqrachtS
telefoon 070 468910
UTRECHT Korte Jansstraat ?,

Ilelefoon030 331215

PAROOL REIZEN cx
lU Aangesloten bij

Groot en klelo vinden

VAN DEK WERFF*»
brood FIJN

!

CastbulspJelo 3 TeJ 2129

Auto- en huissleutels
wy maken uw reserve-
sleutel terwijl u wacht.

SLEUTELSCRVICE,
Versteege h v. Haltestr 18,

tel 02507-4499

METSELAAR
heeft nog tyd voor

ONDERHOUD EN
REPARATIE

Teletoon 02507-6812

UW GOllDUNUN MAKEN7

Komt u eens met ons
praten

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

r INTERIEUR.
SlaMonsplein 13-15.

iPipfoon 02507-6975.

VOOR AL DVV BEHANG-,
VVn- EN SCHILDERWERK

Schüdersbedrljf

„DE BOET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655.

Te koop
KEUKEN HOEKBANK
met tafel en 2 stoelen.

HÜISBAR
met vcrüchtuig en 4

krukken
ARTIFORT BANKSTEL

Telefoon 02507-3712.

ZANUVpORTiJB
UITVAARTVEftENIGlNG
Becrafenis - Crematie

Trsasport
Keesonutrast ïii' Tel. 5351

Zandvoort
Dag en liacbt te ontbieden

Tc koop
DAlf 5? b i. 19P8
Pr;is ƒ 675,—.

Celslusstraat 77, tel 4710.

GEZOCHT"!
Hulpvaardige mensen d:e

een net Jong verloofd stel

met huwpUjksplannen aan
een WOONRUIMTE van
redelijke pmsklasse kunnen
helpen
Tel na 6 uur 2420

Te huur gcvr in Z voort of

omg pel 1-1-1976 event.

ulteriyk april 197C, voor
minstens 5 Jr , evt Janger
EE>J 2- OF 3-KAM.PpAT
tS EEN 4- OP S-KAM.-
FLAT EVT. WONING

Bijcveti onder nr 658 bur.

van dit blad

Zelfstandig werkend KOK
vraagt
WEteK m Zandvoort
Ocrcgeldö werktijden

Brieven onder nr. 659 bur.

van dit blad

Gevraagd
Echtp,midd leeft., <sb„

vraagt

VRIJE FLAT
in Zandvoort v d. maand
augustus 1976

L F M Theunissen,
Schalmeistraat 17C. Maas-
tiicUt, tel 043-31514.

Te koop aangeboden-

TROUWJAPON
Wit, maat 36-38.

Telefoon 6698.

Geviaagd-
VERKOOPSTER

Bakkerij J v d Werff,
Gasthmspleln 3

Gevraagd-

WERKSTER
2 ochtenden per 'r eek

Te bevr Engelt)ertstr 10,

na 20 00 uur, Zandvoort

Bowluig Zandvoort
heeft vakature voor

ASSISTENTCE)
Soll richten aan Dlir R F.
Domliof, Hotel Bouwes
Palace, Burg v. PenemapU
tel. 02507-2144.

MAARSEN
„BLOEMENWEELDE" B.V.

Telefoon 02968-2605

l
WINKELCENTRUM LORENTZPLEIN 41 BADHOEVEDORP

Een vertrouwd adres voor al uw exclusieve

bloemen- en plantendecoraties

* JvlODERN AARDEWERK
-k GLASWERK
Ar KOPER

* DELFTS BLAUW
ir DELFTS WIT
^ ZUIDAFRIKAANS
DROOGBLOEMWERK
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Leerlingen Rafaël Imbecillenschool Utrecht,

nationale kollekte

geestelijk

giro 11 22 22 2 utrecht
(tweexéén,vijfxtwee]

,^#w '«<,

t/mkmB Li

aangesloten ouderverenigingen:

,,Voor het Zorgenkind" (r.k.), „Helpt Elkander"

(alg.)# #» Philadelphia" (prot-chr.).

aangesloten verenigingen voor Sociaal Pedago-

gische Zorg: Kath. Land. Ver. y. Soc. Ped. Zorg

(ver. v.d.H. Jozef v. Cupertinb), Ned. Ver. v.

Soc. Ped. Zorg en Prot.-Chr. Ver. ter Bevordering

V, Soc. en Ped. Zorg.

het landelijk kollektebureau zwakzinnigenzorg

is gevestigd: Bureauschip L.5446 aan de ^^ ^^/^
Oude Leidseweg t/o ingang zwembad -^ —^ <St

„Den Hommel" te Utrecht, postbus 8000,

tel. 030-942100.

^GEHP.^^"^

waarschuwing: de nationale kollekte geestelijk

gehandicapten wordt uitsluitend gehouden, d.m.v,

kollektebussen, intekenboekjes, kollekte-envelopjes

en kollektebonnen; herkenbaar aan nevenstaand

embleem en heeft niets van doen met de kolporte-

rende organisaties, welke voorgeven de winst op de
door hen verkochte artikelen ter beschikking te stel-

len aan geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten.

Veel dank zijn wij verschuldigd aan hen, die deze publikatie voor hun rekening namen:

COLPITT B.V.
Kam. Onnesstraat 40

RABOBANK
Zandvoort.— Heemstede

CORODEX B.V.
Noorderduinweg 48

ALGEMENE BANK NEDERLAND
Gr. Krocht 12

AUTOBEDRIJVEN RINKO
Oranjestraat 2-12

DUYSTERGHAST
Gasthuisplein 5

DAGMARKT
Stationsplein 9A



66 DONDERDAG 9 OKTOBER 1975

VOORLOPIG WIJKCENTRUM 1 NOVEMBER OPEN

Buurtbewoners werken aan
hun eisen stekkie in
ZANDVOORT— Op 1 november krijgt Zandvoorts grootste woonwijk
Nieuw Noord zijn eigen stekkie. Een- voorlopig wijkcentrum aan de

Pahrenheitstraatno.-7, de voormalige kleuterschool 'Hummeloord'.

Voor het ui tdrie lokalen bestaande uit hout opgetrokken gebouw
wordt een jaarlijkse huur aan de gemeente betaald van tweeduizend

gulden, tervrijl de gemeenteraad in zijn vergadering van augustus

achttienduizend gulden uittrok als startsubsidie. Voor een speciale

werkgroep. van,de stichting. aktiviteiten centrum zeer redelijke uit-

gangspunten om te starten met een voorlopig wijkcentrum als voor-

loper -van- een- aktiviteitencentrum in' Nieuw Noord.

Toen duiüeiyk -werd, dat de bouw van
een aktiviteiten centrum nog lange tyd

op zich zou laten wachten en toen be-

kend werd- dat de noodbehuizing van
kleuterschool Hummeloord. leeg kwam te

staan sloegen een aantal huismoeders in

Nieuw Noord de handen Ineen om geza-

menlijk te trachten- in dit gebouw vast

'

te starten met wvikaktlvitelten.

Werkgroep
In december werd als sublichaam van de

stichting aktl-viteiten centrum een weïk-

groep samengesteld'bestaande uit de da-

mes Brune, Kuin, Jessurum, De Graaff,

Risseeuw en de' heer Püper. Deze werk-

groep -was ervan overtuigd, dat er by

wijkbewoners behoefte bestond aan een

wijkcentrum. Om dit zwart op wit te

hebben werden nog in december duizend

enquetteformulieren verstuurd.

Het resultaat was overweldigend. Kulm
zevenhonderd formulieren kwamen 'in-

'

gevuld terug by de -werkgroep. Zo

stroomden ideeën en verlangens binnen,

maar ook aanmeldingen van tweeënze-

ventig wijkbewoners, die zich aktief voor

de zaak wilden inzetten.

Gesteund door dit vertrouwen uit . de

buurt meende de werkgroep voldoende

gemotiveerd te zyn om een gesprek met
het gemeentebestuur aan te vragen. Het
gevolg was, dat reeds in januari de eer-

ste besprekingen op het gemeentehuis

werden gevoerd.

Mevrouw Risseeuw: 'Het liep allemaal

geweldig. In het begin dachten we dat

we minstens anderhalf jaar van voorbe-

reiding nodig zouden hebben om te kun-

nen" starten, maar we kregen overal zo-

veel medewerking, dat we nog dit jaar

op 1 november kunnen openen.'

Al in gebruik
Overigens Is één lokaal van wijkcentrum

"t Stekkie' sinds 15 augustus .reeds als

peuterspeelplaats in gebruik, maar dat

is noodgedwongen, omdat kleuterschool

"t Seepaardje', waar de peuterspeelplaats

In voorgaande jaren huisde, het lokaal

weer nodig had.
TUdens schooltijden past Marjolein Hoef-
nagel, geassisteerd door moeders uit de

buurt, hier elke morgen op gemiddeld

vyfentwlntlg khideren, maar 's middags
valt de belangstelling van de peuters te-

gen. 'Maar dat is begrypelljk' zegt me-
vrouw Blsseeuw, 'we zljn dit jaar gestart

met middagen. In 't Seepaardje was de
peuterspeelplaats alleen de ochtenden
geopend.'

De peuterspeelplaats is een uitkomst

voor de werkende moeder en die zyn er

volgens mevrouw Risseeuw in de wyk
erg veel.

Baby-opvang
Nieuw op 1 november wordt het babyop-
vangcentrum, waar moeders elke och-

tend of middag hun baby een paar uur-

tjes kwyt kunnen, voor een gulden en
vUftlg cent. Moeders die zichtydens de

vorige week maandagavond gehouden
bijeenkomst als werkkracht hebben aan-
gemeld ontvangen wat het babyopvang-
centrum betreft van dit bedrag een
kleine vergoeding.
Overigens -gaf de hcltt van het aantal

krachten dat zich liad gemeld via de
enquette de vorige -week acte de prcsen-

cc. Aangezien de peuter- en babyopvang
een klein gedeelte is van bet pald<et ak-
tiviteiten kan men beslist meer dan ze-

venendertig krachten gebruiken.

'Vooral de klubs zyn erg arbeldslnten-

Eief.' zegt mevrouw Risseeuw. Het wijk-

centrum is er dan ook niet om alleen de

hulsvrouw tegemoet te komen via de

peuterspeelzaal, het babyopvangceutrum
en de overbiy/klas.

Elke wykbewoner wil men bereiken en
dat doet men voor de Jeugd vla knutsel-

en handenarbeidklubjes, en een kinder-

.J^^JJCt., .- -—•Il

soos. Voorts is er schaken en dammen
voor alle leeftyden ,op woensdagmiddag,
terwyi de' wat oudere jeugd tereclit kan
op de jeugdsooiëteit.

Mevi'ouw Risseeuw: 'Een,wijkcentrum is

voor de jeugd ontzettend goed. In Nieuw
Noord wonen erg veel fiatkinderen en
dat betekent weinig kontakt met andere

kinderen uit de wijk. In het wükcentrum
komt men in kontakt met elkaar. Daar .

kan -men gezameniyk spelen en zich

kreatief bezig houden. Het 'is enorm be-

langi-yk voor de vorming van het kind.'

Sociëteit

Het ligt in de bedoeling om eenmaal per

maand een filmmiddag te houden, het-

geen ongetwyfeld zal aanslaan bij kin-

deren, die in hun ruim zestienduizend

inwoners tellende doi-p tevergeefs zoe-

ken naar een bioscoop.
,

Voor de ouderen wil men na 1 november
starten met een wekeiykse sociëteit, in
wat voor Jasje men 'de "sociëteit gaat
steken weet ook mevrouw .Risseeuw' nog
niet. Men stelt zich voor dat de ideeën

vanzelf wel komen als de sociëteit een-
maal draait. Als mogeiykhèid noemt me-
vrouw Risseeuw klaverjassen, maar een
kaartavondje zonder drankje, ziet men
niet zitten en daarom hoopt men voor 1

november een vergunning .te hebben om
zwak-alkoholische dranken te schenken.

Momenteel zyn vi-ywililgers uit 'de wyk
druk doende het gebouw van blimen een
opknapbem-t te geven. Een hoekje van
de hal wordt gereserveerd- voor een bar-,

want het ligt in de bedoeling om loka-

len, die in de avonduren- niet gebruikt

worden te verhuren. Een' eerste gega-
digde heeft zich al gemeld en wel kar-

navalsvereniglng 'De -Noorderling', die

voor de Noorderlingen geregeld een kar-
navalsavondje wil houden' in het wijk-

centrum.

Wijkagent
Ook de wykagent verhuist naar 't Stek-

kie. Door de gemeente' wordt een toilet-

tengroep verbouwd tot werkruimte voor

de wykagent, die momenteel nog hulst

in het Hervormde wykgebpuw aan de

Linnaeusstraat. In het wykcentrum
ki-ygt de wykagent een aparte ingang.

Veel steun krygt de werkgroep tydens

de voorbereidende -werkzaamheden van
het stichtingsbestuur en kamavalsvere-
niging 'De Noorderling'. Bovendien ko-

men wykbewoners nog geregeld aandra-
gen met kinderstoelen en boxen voor de

babyopvang.' Mevrouw Risseeuw: 'We
krygen van alles en dat Is erg fyn, want
in feite kurmeri we alles gebruiken. Stoel-

tjes, speelgoed, tydschrlften, oude lapjes,

je kunt het zo gek niet bedenken of we
kunnen er wel iets mee doen voor de
kinderen. Van dit soort attributen heb-
ben we nooit te veel.'

Souldaaseu
wie erg biy is met het voorlopige wyk-
centrum Is Carmen Owens, in Zandvoort
beter bekend onder haar eigen naam
Carmen Emanuels. Twee jaar geleden

startte zy in Zandvoort met lesgeven in

soulballet, nadat zy twee jaar les had
gehad van Helen Le Clerq.

Ze deed het meer als Uefliebbery dan als

beroep en dat was dan ook de reden, dat

ze ermee kapte. Nu het wykcenti-um er

is ziet Carmen weer mogeiykheden en
gaat zy na de opening elke' woensdag-
en donderdagavond en op zaterdagmid-
dag les geven. Klassiek ballet en rit-

mische gymnastiek zal verzorgd worden
door mevrouw Groenestyn.
Twee jaar geleden startte Carmen Ema-
nuels in de sleep-in Voor Carmen een
Ideale plaats, omdat zy niet aan hoge
zaalhuren vast zat en derhalve geen
hoge lesgelden hoefde te vragen. Boven-
dien vond Carmen in de sleep-in de Juis-

te sfeer voor haar soul,

Met oog en oor

de badplaats door

wijkcentrum
heitstraht no.

"t StCKKie' aan de Fahren-

-Maar de -ouders van leerlingen stonden
dat sfeertje in de winterse sleep-in aan
de donkere Van Lennepweg niet zo aan.

Bovendien' klaagden leerlingen over de
onaangename temperatuur inhte zaal-

tje, wilde Carrnen haar leerlingen hou-
den, dan moest zy onderdak vinden in

het, dorp. Carmen:. 'Ik kan me voorstel-

len, dat ouders hun kinderen op don-
kere .winteravonden niet graag naar de
afgelegen ' sleep-in sturen. -Bovendien
had men geiyk als men stelde, dat de
zaal vodr.een paar. uurtjes sleclit wai-m
te krUgen was, maar my deerde dat niet,

omdat- je met soul blimen de tien minu-
ten warm bent. Als het aan mü had ge-
legen was ik' in 'de sleep-in ' gebleven,
maar Je moet nu eenmaal rekening hou-
den .'met de- wensen -van Je leerlingen.'

Te .duur .

De volgende winter huurde Carmen een

avond In de week .'een zaaltje in het Ge-
meenschapshuis. De belangstelling was
enorm. De eerste avond stonden er der-

tig mensen voor . de deur. Toch heeft
Carmen het niet gered.

'Vanwege de grote belangstelling moest
ik met een grote groep werken en dat
kan ik niet. Ik werk pas fyn als ik kleine

groepjes heb, maar dat was gewoon on-
mogeiyk, omdat ik dan teveel geld kwyt
zou zyn aan zaaihum-. Die- zaalhuur moet
ik toch doorberekenen op de leei-lingen

en ik vertik het om vyftlen gulden In de
maand te vragen. Het leven is toth al

duur genoeg en de ouders moeten liet

betalen.'

Maar nu zij in het wijkcentrum terecht

kan voor een voor haar rcdeiykc huur
ziet Carmen het weer helemaal zitten.

Opgewelrt vertelt zü. dat het -lesgeld

hotfguit een tientje per maand gaat be-

dragen en dat zü de zaterdagmiddag re-

serveert voor de -héle kleintjes.

'Als proef heb ik. wel eens op een kleu-
terschool, vierjarigen soulballet gegeven,
en dat ging er goed in. Ik ben "er ge-

woon van overtuigd, dat in een wyk met
zoveel 'kinderen veel interesse voor soul

bestaat. En -hoe kan het ook anders. De
soulijiuzlek staat al jaren aan de top. Je
-wordt gewoon gebralnwashed.'

Geslaagd

experiment

Op S november in de Beach Club

Nieuwe karnavalsprins

wordt begroet met

Scharrekopcliampagne
ZANDVOORT — De vraag wie wordt Prins Carnaval van Scharregat

zal door de Zandvoortse Karnavalsvereniging 'De Scharrekoppen'

worden beantwoord op zaterdagavond 8 november 1975 op het ope-

ningsfeest van het negende carnavalsjaar in Scharregat, de traditio-

nele XI van de XI. Dit feest zal plaatsvinden in de grote zaal van de

Beach Club op het Stationsplein in Zandvoort.

Carmen- Emanuels.» sovXdansen-in Uet wijkcentrum.

Op deze feesteiyk versierde openingszlt-
' ting zal zyne Zotteiyke Hoogheid Prins

"WÜLLUM.VIII om 21 uur 11 zyn intrede

doen met zijn Baad van XI, Dansgarde

en zyn bekende Hofkapel 'DE KWAL-
LENTRAPPERS' onder aanvoering van
Sjees Blaaskoper * en Bertuus Bolhoed.

Om 22 uur 11 komt de Hecmsteedse Kar-
navalsvereniging 'DE BIGGENVAN-
GERS' met zyne Kolderieke Eminentie

Prins Arthur van Heemstede met zyn

Raad van XI en Boerenkapel De Blaas-

blggen.

Om 23 uur 11 zal de Raad van XI van de

Scharrekoppen een einde maken aan de

regeringsperiode'^ van Prins WüLLüM
"VlII. Een primeur voor Nederland wordt

verzorgd door een van de sponsors van

de Zandvooi-tse Karnavalsvereniging 'DE
SCHARREKOPPEN' op deze avond: Ja-

cobus Boeion, In- en export- van wijnen

en 'gedistilleerd uit Anïëterdam. Deze

firma maakt het de Raad van XI mo-
geiyk de champagnefles te ontkurken
van.het merk Scharrekop ter begroeting

van Prii-is 111 IX van Scharregat. De
eerste Raad van ELF in Nederland dus

met een eigen wyn/champagnelabel.

Lintjesregen

De nieuwe prins doet op originele wyze
zyn Intrede, waarna hU zyn proklama-

tie aan het te hoop gelopen Scharrekop-

penvolk zal voorlezen, zyn eerste offi-

ciële daad in Zandvoort zal bestaan uit

het onderschelden van een aantal perso-

nen die zich zeer verdiensteiyk hebbeii

gemaakt voor het Karnaval Zandvoort.

Een UNTJESRBGBN daalt hi Zand-
voor neer.

Om 24 uur 11 zal de trekking plaatsvin-

den van de Karnavalsloterij -waarbU de

volgende pryzen zullen worden uitge-

loot: hoofdprys: een tuner/versterker

met 2 losse boxen van het merk Philips

22RB740 van de firma Wllkes, Haarlem;
tweede prUs: een portable radio van het

merk Erres van de fü-ma Elres, Haar-
lem; derde prys: een sauna 10-baden-

kaart van sauna Buchel, Zandvoort;
vierde prys: een rek wijn Mouton Cadet
van het Boeckanlersnest, Zandvoort;
vyfde prys: fondue voor 2 personen in

het Boeckanlersnest, Zandvoort; zesde

prys: fles Scharrekoppenchampagne van
Jacobus Boelen, Amsterdam; zevende t/

m negende prys: een nünl portable radio

Military Look van de flnna Elres, Haar-
lem; tiende en elfde prys: een boek.

Loten hletvoor è. ƒ2,— zullen worden
verkocht op deze avond by de ingang
en in de zaal.

Toegangskaarteivvoor deze XI van de

XI op zaterdag 8 november zyn vcrkrüg-

baar a ƒ5,— by de volgende voorver-

koopadressen: in de Kerkstraat by café

Chez André en sigatcmnag. Toledp. In

de Kosterstraat by café' Zomerlust en
de Oase Bar. Kleine Krocht by sigaren-

mag. Bluys. Raadhuisplein by WV-
kantoor. Louis Davldstraat bij café Old
Dutch. Op de grote Krocht by sigaren-

mag. De Krocht en Verenigingsgebouw
De Krocht. In de Haltestraat by Boe-
dim Club, parfumerie van Dam, .sport-

shop Steegman en kapsalon Yvonne, In
de Zeestraat by hotel keur, droglstery

Luttlk en café Vat Seven. In het wlnkel-
centi-um Noord by bloemonhuis Bluys.

Tolweg by sigarenmag. 't Tolhuys en op
het Gasthuisplein by Het Wapen van
Zandvoort.

ZANDVOOKT — Onder ffrote betatig-

stelling vond zondag op manege Rüc-
kerf een ontmoeting plaats tussen rui-

ters van de manege Rückert, Rob v. d.

Berg, Ce Bokkedoorns, oósterduin, V'os-

. se, Wagemaker en De Wcers.

In totaal sullen zeven oiiderlinge dres-

suurroedstrijden gehouden worden en het

was de Zandvoortse Rijvereniging, die

met de organisatie op Zandvoort de

spits afbeet.

Aan de dressuurproef namen vytender

tig komblnatles deel. Het betrof de B-:

proef die voomamciyk is gericht ojj de
beoordeling van houding, zit, .teugelvoe-

ring en het wisselen -van gangen.

Mede door de aanwezigheid van de met
de ruiters meegekomen supporters werd
het een gezellige drukte op ' manege
Rückert.
Tydens de pauze gaven acht Jeugdrui-

ters van manege Rückert een demon-
stratie in het carroussclryden, . ,

Uit de vele gesprekken die dè voorzitter

van'fle Zandvoortse Ry vereniging Cor

de Kryger met -de matjegehouders en
hun pikeurs had kwana duidelijk naar
voren, dat iedereen bUzonder enlliousi-

ast is over dit experiment.
Men zag dan ook de komende wedstry-
den mot veel enthousiasme tegemoet.

Om 16,30 uur reikte Cor de Kryger aan
de volgende personen de pryzen uit:

le prys: Rosemarlc v. d. Swaluw op het

paard Diana met 73J punten .van Ma-
nege Oosterduin. 2e prys: Elsbeth Bos
op het paard Polly met 73 punten. Ma-
nege Rückert. 3e prys: Aimette Her-
warth op het paard Polly mot 72* pun-
ten. Man. Rückert. Eervolle vermelding:

Stella v. d. Kort op het paard Kentucky
van Manege Wagemaker met lOi punt.

Eervolle vermelding: Peter Veeze op het

paard Mlnette van Manege Bokkedoorns
met 67 punten.

De eerstvolgende wedstryd zal verreden

worden op Manege de Bokkedoorn: van
de heer K. Walekamp en wel op zon-

dag 19 oktober. Deze manege Is gelegen

aan de Zeeweg naby het Restaurant de

Bokkedoorns.
Het bestuur van de Zandvoortse Ry-
vereniging hoopt, dat ook deze dag weer
velen aanwezig zullen zyn.

Voor de dressuurproef bestond vccl be-
langstelling

Laatste seizoenraces
Zondagmiddag hadden op ons circuit

de laatste races in dit seizoen plaats.

Sportieve en enthousiaste wedstryden,

door geen enkel ongeval van beteke-

nis verstoord. Het is my opgevallen,

dat na afloop van het raccselzoen

1975 het Zandvoortse circuit zich ge-

handhaafd heeft als een der veiligste

circuits ter wereld. Ernstige onge-
vallen hebben zich vrywel niet voor-

gedaan en -wat nuj ook heeft ver-

baasd is het feit, dat over geluids-

hinder weinig of niet ge.iproken werd.
Dat is in vorige Jaren wel eens an-
ders geweest. De formule l-wedstryd
trok een nog nooit bereUct aantal be-
langstellenden en de CENAV en
KNMV moeten m.i. met de Ijereikte

resultaten wel dubbel en dwars te-

vreden zyn. Zal men etodeiyk gaan
Inzien, dat het circuit van Zandvoort
voor onze gemeente van niet te on-
derschatten betekenis is?

Casino
Wat we eigenlijk al lang «Istcn, lUkt
nu werkeiykhcid te gaan worden:
Zandvoort krijgt een casino dat ge-
vestigd zal worden in de zogenaamde
'congreszaal' onder het in december
afgebrande hotel Bouwcs op het Bad-
Iiuisplcin.

De gemeenten Valkenbui-g en Zand-
voort zyn nameiyk door de raad voor
Casinospelen officieel vooi-gedragen

aan de Staatssecretaris,sen van justi-

tie en Economische Zaken. De goed-
keuring daarvoor lukt mij slechts

een formaliteit, want tenslotte zal

het deze staatssecretarissen een zorg

zyn, waar de eerste casino's officieel

in ons land worden gevestigd.

Rotsen in de branding
Als rotsen in de branding, of beter

gezegd als oases in een wocsty'n staan

daar nog steeds aan het begin van de
Haarlemmerstraat de percelen Haar-
lemmerstraat 5 en 9.

. Daartussen ligt een soort 'niemands-
land', waar je gelten en koeien zou
kunnen laten grazen, alsmede scha-

pen en aanverwante diersoorten, die

er een rykeiyke eetgelegenheid zou-

den vinden. Het wordt zo langzamer-
hand wel een aanfluiting voor deze

entree van Zandvoort, temeer, omdat
er plannen gereed liggen, om van de-
ze terreinen iets moois te maken.
Ik hoor erover maar niets van ons
gemeentebestuur. Wordt er ' niets

meer aan gedaan? Is men murw ge-
beukt door de halsstarrige houding
van de bewoners? Ik begi-yp er niets

meer van. Laat"men toch ineendrach-
tig samengaan ei-voor zorgen, dat
er in elk geval vóör het volgend sei-

zoen een oplossing voor deze onver-
kwikkeiyke zaak gevonden is.

Geruchten
Ilct gonst momenteel van de geruch-
ten op allerlei gebied in onze gemeen-
te. .Allereerst op Tcrciiigingsgebied.

Men heeft my van verscMllende kan-
ten verteld, dat de Zandvooi-tse ope-
rettcvereniglng oven\'eegt, de zaak
maar op te heffen. Gebrek aan uit-

voeringsruimte (men moet steeds in

de Haarlemse .schouwbmg spelen) en
enorme investeringen voor uitvoerin-

gen van formaat zouden de vetei-anen

onder deze vereniging het enthou-
siasme om voort te gaan geheel en
al hebben ontnomen.
Wanneer dit alles waar zou zyn. dan
zou dit toch wel heel erg zyn, -want
onze Zandvoortse operettevereniging,

met een enorme reputatie achter zich,

valt uit het Zandvoortse kulturele

leven raoeiiyk weg te denken. Ik
hoop van ganser harte, dat deze ge-
i-uchten, slechts 'geruchten' zullen
biyken. Een verklaring van het be-
stuur zou ik In dit opzicht wel zeer
waarderen.
Daarnaast heeft de Zandvoortse Vo-
calgroup 'Prans Cokx', onder leiding
van de heer R. J. Hobé er ook het
byitje by neergelegd. Dit Zandvoortse
teenerkoor, bestaande uit meisjes van
14 tot 18 Jaar, startte ongeveer 4
Jaar geleden met zo'n kleine vyftig
leden en gaf menige opmerkeiyk
goede uitvoering. Momenteel hield
men nog slechts zo'n ongeveer acht
leden over, hetgeen voor leider Hobé
aanleiding werd, om te besluiten, de
Zandvoortse afdeling op te heffen en
het te gaan zoeken In regionaal ver-
band.
Of hy daarin zal slagen lykt my een
groot vraagteken, doch ik wens hem
gaarne alle mogelyke sukses toe,

want het zou wel zonde zyn indien
zulk een veelbelovende groep tUt het
Zandvoortse kulturele leven zou moe-
ten gaan verdwynen. Ik doe daai-om
een dringend beroep op alle zang-
lustige meisjes van 14 tot 18 Jaar
zich aan te melden by de heer R. J.

Hobé, Lysterstraat 10.

; Bejaardenbond start

nieuwe seizoen
ZANDVOORT — Met een fecsteiykc en
zeer drukke bijeenkomst in het vereni-

gingsgebouw 'De Krocht' waarbij onder
meer ook de wethouder van Sociale en
Culturele Zaken, de heer K. C. van der

Müc Pzn. aanwezig was, heeft de afde-

ling Zandvoort van de Algemene Bejaar-

.dcnbónd woensdagmiddag 1 oktober het

nieuwe seizoen 1975-'76 geopend.

De voorzitter van de afdeling, de heer
P. W. 'Wels zette in zUn openingswoord
doel en streven van de bejaardenbond
uiteen -en lichtte de diverse aktiviteiten

van de plaatseiyke afdeling nader toe.

Op maandag, -woensdag en -vrydag soos-

middagen en eenmaal per week op
maandag zwemmen, op dinsdag gymnas-
tiek en op donderdag zingen. Op de bin-

nenkort uit te scliryven ledenvergadering

zal uitgebreid worden gcintormcerd over

de diverse ontspanningen in hel komen-
de seizoen. Tenslotte deelde spreker me-
de, dat de afdeling Zandvoort thans

ruim elfhonderd leden telt. op de ge-

meente Haa'-lcni na het hoogste percen-

tage in ons land.

Een optreden van het Zandvoortse be-

jaardenkoor onder leiding van mevrouw
P. Nlerop-Petlet volgde hierna. Het gro-

te koor, met de in uniform in lang zwart

geklede dames maakte een uitstekende

hidruk en zong zowel voor als na de

pauze vrywel uitsluitend Hollandse

volksliedjes op byzonder welluidende

wyze.

Het dames vocal ensemble, ewneens on-
der leiding van mevrouw F. Nierop-Pe-
tiet, zong deze middag eveneens zowel
voor als na de pauze. Het achttal dames
bleek voor het nieuwe seizoen nieuwe
lang blauwe kledy to hebben aange-
schaft. De zang, met lieden van le meest
uiteenlopende aard. getuigde van gede-

gen en ernstige studie en het ensemble
oogstte dan ook terecht veel succes.

De heer Botman, lid van het hoofdbe-
stuur lichtte daarop de aanwezigen in

over hetgeen de bond voor de bejaarden

reeds heeft bereikt en nog tracht te be-

reiken op sociaal en kultureel gebied,

een werk. waannee onverdroten wordt

voortgegaan.
Tenslotte zorgde het Am.sterdamsc ca-

baretsezel.schap 'Rassel' voor de humo-
ristische en ook muzikale noot. Het is

een gezelschap, dat uitsluitend optreedt

voor bejaardenverenigingen, verpleeg en
ziekenhuizen en elk jaar een of meerde-

re reizen met de Henri Dunant mee-
maakt.
Deze middag bestond dit gezelschap van
hardwerkende amateurs uit Riek Wak-
ker voordracht. Betty Hennis plano en

accoi-deon. Jan Leeman tenor terwyi als

ga,sle aanwezig was Ai-muska Termul,

sopraan. De beide laatsten vertolkten op

zeer aanvaardbare wyze diverse soll en

duetten uit enkele operettes. Het bleek

een gezelschap met een ryk gevarieerd

programma en uitstekend geschikt voor

het vei-zorgen van middagen als deze.

Al met al een zeer geslaagde middag, die

om 2 uur fianving en eerst om ruim 5

uur geëindigd was. Maar iedereen heeft

zich kosteiyk vermaakt en daar ging het

tenslotte om. Het bleek een zeer ge-

slaagde start van een nieuw begonnen

bejaardenselzoen in Zandvoort.

MICROFOONS
Dynamisch op standaard
met windkap / 40,-—

Electret met voorverst. ƒ 50,—
Electret tot 1800 HZ ƒ 100,—
Sennheiser disco ƒ 90,

—

AKG voor zang / 115,—

enz.

2000
Gierstraat 59, Haarlem, tel. 317600.

radio

Dodelijk

ongeval

--> '• ia** '

' ikj-pS . '-'-iit,; ' . 'liH*,--. Imff-J.'

NIEDOBP — Een inwoner van Zand-

voort, de 57 jarige D. Grosn is vrydag-

morgen by een verkeersongeval om het

leven gekomen.
Op de provinciale weg Alkmaar-Mlddcn-

meer is de man ter hoogte van Niedorp

met zyn auto op de linker weghelft te-

recht gekomen en tegen een tegemoet

komende vrachtwagen gebotst. •

Volgens de politie is do wagen door een

windvlaag op de verkeerde weghelft te-

recht gekomen.
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iCHTI HEUGA-TAPIJTTEGELS * ECHT TAPIJT * ECHTE BIEZENTEGELS
MÉT KORtpEli TOT 30% WieiNS lIRUWIUiei BIBP^^^^^

Astra-Tapijt, Korte Gierstr. 1 (zijstr. v. Gierstr., Haarlem-C. Alle dagen geopencj van 14-17 uur; op zaterdag van 11-17 uur. Des maandags gesloten.

DAF
OFF. DEALER

DAF
OFF. DEAtER

VOOREEN
NJlplRïPE DAF

VOOREEN
GOEDE =

'

INRUILAUTO
MET BOVAGi
GARANTIE^

DAF 46 - RAF 66 - P^J^f jVjAP^THp,!^
Ook voor: Banden— Onderhoud— Reparatie— Herstellen scbade""

-vol^ëHs'fabrjeksvoorscbrttten. •• -' —

Brederodestraat 6-10, Zandyoorf. Telefaon (|25b7-3242.

fv»ï v*^^

ElktVrerfttftgvai
halfuMetifotMIirMa
Bnvan<hiilfM«r46|»i,
tialluigéopMiLw
Nu bovcndmmk
(rgdagivonllvui'
19.00 i.21.00 uur/'
Bi'zktordgg'a'vut
lo-awijüjo uur.'"

UlMnt welkom.

Tl

landhuizen - villa's - bereahulzen
mlddenstandswonlngen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,

^iifi; t.ri^>stl 5vtï(ti«n. Mu rnv^'ittr, ïp i* *!PKi»»i9ti^,

^MaISKw? i ï^SSmSTi??TTÜUTïSsïwïfïüS^

n;p,An «T "-^lir- --:•••= 'i'r-^-j^ ^^

HOF VAN HEEMSTEDE
yanouds bekend.

Vooreen gezeUige avond!

PÖn^ yerllcbttng'en eéngeweitUee sfeer.

Valkenburgerlaan 5S, Heemstede.
V a^.

•-'•^^^fp^op-2gi328.'
' "

INDONESISCH RESTAURANT

„OEWI"
kleine Houtstraat 113, Haarlem

(vlakbij Kampervest) tel. 023-321892.

Sfeervol en uniek is het restaurant voor
u cfi'edè' lrt'dö|iè^iéchp'gerëchterr

'"

prefereert of wil leren kennen en
appreciëren.

We|<elijks toevoeging van njeuyve
gerechten.

Specialiteiten • Madoereze gerechterj
eii originele" Indpnësrsche rijslfafels!'

Ook voor partijen, recepties én
zaicéniunches.

Reservej-eVi wél noodzakelijk.

SPECIALITEITEN

IResiiaapaRi;

Zeeweg 3 . Qyerveen • tel. 023-256057.

E|g. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor:
— een gezellig diner bij kaarslicht.

— üvy zakéndiners, recepties enz.
'

Reserv'pririg gewenst.

Ruime parkeergelegenheid.

Hestauraiit

OE HANEEALK
SMAKELIJK ETEN

Cbef kok
R. Duin

de eigen&ar

kéukèb.

B|] ons alt eten,
iets om nooit méér te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 upr t/m 23 i^ur geopend.

',» t-H*c a -^^^

IJSSALON -PIZIIRIA

ie S^rdergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Ma^kt u eens kennis met de originele
Italiaanse • -

•

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij stgat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte yvelkoni.

Tot straks by

St0lla Wx\%

Strantf-

Rotondeflat

Telefoon

Zandvoorf

HotelBou^s!
Luxieus, gezellig en een bijzonder prettige verzorging, in
hétweekena dansen enidirteren. Matinee oifzörtdaamlr'-""

' Eh ö^eldig voorUW receptie, 'diü'ef ofbrüüoftl
'-'~'

Vlak aan het strand appartementen in BOUWES PALACE
ftietvnj uitzicht ofi zeegen éigèii :ibKliéb^teU^;;7«hSlMwri

atipartemfentëh metspècTalë «ftSnöëfnehöhJ '""'^"

En naast de deur het PANORAMA RESTAURA!^ (70 meter
hbog boven de golvénl); boNMin^- en kÈ§elb^fi«<, WéméKt
'' iwembad/ssünaèh hetspé&«ilèiiïï)&i;pRAM-A;-''=''

Inlichtin^n: 02507-21^.

HQFELBQIÜ^
">' ' 'zahfivbohr^'"^'^
met een ie^Van'ij^rkeerruimte

«TONG Afl

• Goedkqpe lunch

• Specialiteit Cblnese gn
Indische rijstt^feis

• Ruime parke^cggjeq^nheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor tafelre$er)^eripgJ023-252ZO].

filoemendaalsèvxeci 2?l-,t!:^é[y.efen •

Geopend van 11.30 tót 23.00 uur.

Voor inlictitingen over de^g r^grjiek

Telefoon

of

éf

Biestaurant AEIEN
ïHsS^Jm
AII«M(S# Ilt«MpHM«4.AII«M(sV#n ^

%Z yi-ojWm-i^iHMiyrtMW Bw^ytJttiH tij Mu iwaii tj"-

'>tt^ 7fK ^

Er zijn drie plaatsen waar LI tiet lekkerst e^t: §jj fJ |fiu|§ fn !^|i gni

R^MaurantMRpe-PatisserieM^^ l|i|e|jiHe§!!i|rM$irllN!!$i^^
Dinsdags en Woensdags gesloten Ben^tFëSf 10 Wig? 0\B\m

KERKPLEIN 8, ZANDVOQRT, TELEFQOI^ 3599- I^CjEBSTRA/VT 15, ?/^NBV8@PT! Tifclp98W ?!§.?

^*7;^Ai>^w»I-33ibBëi35ii55^MSwE

Zoekt met spoed
1** »« «

Kam. Onnesstraat 38

?^NPV98§Tmmm §§^§*

5.V, mnmn
Hoog loon en goede sociale

<uSi^i0i*'^^3n^!Mduii^@^i^f$v^ 3b5» **fw.rf *N* AKfr**/»*\««**' *-rt*f*-?y*ir isfc"*s* 9^ *****

efiglSroilfnaar

INT lAVQ
Eabrieksnleuwe Mercedes-Benz met en zonder

^Mf'^gr^s: veel gKjra:?,, nieuw. ,„„
aulomatic • ' - • 19?§

lile'a'cfeöês 280 Coupé, veel extra!s, auto-
matlc ^

''• "• *"-'' ^ '- mi
2 Mercedes 280 S. en S-E., autom.. schuif- ;-;;
dak, zeer mooi •" • 19W* en 1974

Eli dlv; Inmll Mercedessen 1970-1971 en X9t2

J^'stüSö CtéVröIéfC'èmaro autbtótV'S'eé"
*•"

& ëit^''- ^ '*' ""^'' ' '''"* '" ' '""* 1974"^ 1975

Ford papn 2,3 J[tr Chia n, 2?.000 km, veel

accessoires -
•"- •

"-'

'
'• '-

- - •- • - 1874

Ford' Capii 2000 G.T. automatlo. Is zeer

BlOöl .-v^ •.---- - "" -' --'» •' •"' 19J1

bpel Kadett de Luxe, Is beel mooi 1971

yolyo 142 p de fuxe 1973

Mércêd'és 220 4 cyl." b'enzjne 1970

töercedes 280 S. aütdmatic

'

^§1^0

En dlv. Inruilwagens, ).Q.0O0 km garantie.

TT kunt ten alle tUden bij ons terecht.

Ook 's avonds. Wl] wonen boven de zaak.
_ . . . . f f> /— '. -j >.,—..

Inkoop — Verkoop— Inrul}— Taxatie.

AJAX
«».!.. .

»

Uweg 341, Zwanenburgr, telefoon 02505-534.
"^"MtfEN'fifflWRTiriT'ENGECSNDJ'*

Nleuwe1jplip-en' SIACABAyANSI-ine^f J0$0.—
& ƒ 2500,— korting.

Etnanciering uoeeüUtmeC-/lOO»— eieen geld.
• _"•>. ^ '-'" VBT 'OPl' —— —> >•—'-

KRAT 3 slaapkamers van'r/-92O0,— voor ƒ 7gQ9r-
BLVA^IKE Van- ƒ 8600,'^ 'voor '.'vr.- . ; .-; f 6600,—
TOLEDO-va»-/ 9600,^-voor ..:; ; f 860Ö,—
KRAT-met'tiad ± 2 slaapKamers ,

•-".
~ * '-*-' •' -—• --van ƒ 140OD,— voorflOSOO,—
KRAT Veluwemaat van ƒ 120OO,—' voor-».-..-.v.'i f-8600,—
ZltVERLYNE 'l(gebrulkt) van f 9900,—'voor- f 6000,—
SFBITB-(gebrulfct) b.J. 1970 met tent ƒ 280Ó,—
8PBIIB 400 met tent bj. 1969 -.;:;. f «lOOt—
SFRITE MÜSKETIER met tent J3.j.

1974 ..;...ƒ 5788,-
SFBITB rilèfteht ÓJ'. 1974 'A':..-.*. ...';.'!....;.. ƒ 5500,-i

SFBITE 1964 .... ."....V.!'. ;..;....:ƒ iSUD,—
«!• Vit-, LET OP! "!!!'•.

NIEUWE TOURCARAVANS Jok' 'goed voor de wintersport

Uit 'faiUisselnènt:

. Grote partU TpLOtrks'OTCRGOBDUNEN.
'-" '" '^Van S\a0^oik iilüi p.'m."- '

'"

VITRAGE tóiirf'9.^5 vóbFy S,9S p. m.
'IVOLKGORDUNEN

e SHIRT RECL.AIVIS

&HO\A/CARDS
AFpiCHES^ ^^

SCREEN DRUKKERU OASE
KERKLAAN5S HEEMSTEDE. TE|.. 023-285801

r m9:!Mf*^V»^**f^ RkVS W«V^ T*'*r*

FRANSE SlttEBGORDIJNEN ËN <IV
tz I*.-. •i^rjl^tv^.

Uweg 341, Zwanenburg, tel. 02505-534,

i•JiSii, TAii^mV -it'.a diii ...S fl TT i lM TfUl i t y> |.1ifc< it Hl»,

IJzürhandel ZWAGER b.v.
"

Hoofdweg 726, Hoofddorp.
""Hogewoerd 1^1, |jei(}en.

^ T'"^ tn nrrr lil »in ffi 1» f iT

Kijtenop onzt txpoite
. ft i

Bnexposifiebi efJigffggMggRf ^afezakÉfenif9!tenyB8r

„ „w 1 comtprtyaniicyyiayyanptpt

^:^^ ;

HèaHéhi^tèl; 023:248221

CITROEN A^ RIS5w!vï3^w»it^ H.'uf

"

fe^-W^SipiMi«^ftv*^J*vv^ï-*i4S^^ jni
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Slotemfik^f reift eer vq,n Zandvtmrtse rijders

Ern§t Antoiijdes te laat

op in
ZANDYOPST — Pankzü Ro|> Slotemaker heefj; :;andvoorjt toch nog
fAn kampioen. Zondag stuurde de Zandvoortse slipschooïhouder zijn

Chevrolet Camaro tüens de NA3^>sIotraces naar de zege en dat be-

tekende Toor Rob het Nederlands l^ampi'oiènsciiap in de groep 1 toer-

wagenklasse boven 2500 cc.

Hoewel er voor andere Zandvoortse rijders geen titel meer te verdie-

nen viel, was het optWden*van"mei'na:me"ÏJè'ès''yah Dongen, Ernst

Antonides, Tonny Zwaanenburg en Jan Lammers niet minder sensa-

tioneel.

In de toerwagens groep 1 tot 1300 cc

werd winnaar Tonny Zwaanenbuïg ge-

diskwalificeerd, omdat hli vlak voor de
flnlshstreep zUn"Bimca'Rally''2 Iniddéfi

op de baan ttot stilstand 'luid ^gebréicHt

en het linkerportier'had geopend.'

bit optreden, waarbij Tonny Zwaanen-
burg de veiligheid van zichzejf-en-de- op
topsnelheid naderende 'overige coureurs

in gevaar had gebracht,'wéW bégHJpé-
lUkdoordö'sportkommissie niet gewaar-
deerdT'Be'sloteii wëtd 'dan ook de Nihot-
i^der te""dlslSi'allflcëren en hem boven-
dien een 'boete op' té' leggen van dile-

honderavijftfg gulden.

Door dit besluit werd de nationaal kam-
pioen Louis Eutzezen winnaar voor "Jan

LammëïS en "Cees VHn Dongen. Ceês van
Dongen "zou liSteiridèlük op de twééftë

plaats ' eindigen, oüidat Jan Lammers
weigerde ^Uii'Simcè;' door dé technische
kommissie te laten keuren. Evenals na
'The trophy of the dunes' in begin sep-
tember toen Lammers wel' iitiaV'flë'te"6hi

nischè' iéuHrié gingVwaar gékonstateerd
werd 'dat aari zijn''-motor gefaioéid wais,

werd óok rtu weer dè pupil van Slotema-
ker gédiskwallfi'ceefa.

Louis Hutzezon liet zijn motorkap wel
opentrekken en het zal van de TS te
Delft, waarheen zfln nokdsèeiï' wwden
opgestuurd, afhangen of fltttzezori'^^h

'eerste plaats mag behoudeïï;' Öndafiks
ziJn tweede plaats kreeg Cees van"Oön-
gen toch nog een erepriJS;' Doór^Ket
stormachtig optreden in è'ên'Véld V&l
Simca's kreeg de Datsun Cherry-riJder
de""BTut-prt]s. Difals~'w&aïderiïig'V0oir
zUn sterke styi van rtJden.

Hoe stormachtig het is toegegaan be-
wijzen de woorden-van Cees van-Dongen-
als bij na afloop van de sensationeel

programma.

Zaterdag 11 oktober

röË'TbAï," •

Zandvbortmeenwen
Brandweer-Zandv.m., 14.30 uur
B-jiinioren;~"

""*' "' "

Zandv.tfin-St.vogels 1, 14 uur
Zandvjn. 2-HBp 2, 14 uur '

C-janiorcn: ' " '

Zandv.m. 1-EDO 1, 12 uur
Zandv.rti. 2-TZB 1; 12'uul^'

Halfweg 4-Zandv.m. 3, 11.15 uur
ëS>iÈ"'3- ^aiiavjn.'4, 14 üiir'

TYBB 7-Zandv.m. 5, 14 uiur

TZB
TZB Bl-DSK BI, 14 uur '

Zandv.m. C2-TZB Cl, 12 uui-

ZandTOort '75

Zandvoort "75 1-Renova 1, 14.30 uur
ZaddvoóH; '75 2-Energïe 2, l4.S0 'uur

Schóïèn l-Zandvoórt"75 '3, ISÜB'uur
WB'2-Zandvaort 75 4, 15.15 uur '"

'

Blofenien(l''Al-Zan(lvoort'-'75 Al', 15.15 u.
Zandvoort "75 A2-SIZO'A2, 12 uur

BASKETBAL
llions

heren senioren:

Lions l-Onze Gazellen, 19.45 uur
Lions 2-BV Haarlem 3, 18.30 uur
Ilions 3-Exercitla 3, 19.45 uur
Lions 4-Akrides 6, 18.50 uur
Junioren:
liions B-Buitonl B, 15 uur
Lions A-HiiaHem Cardiöals A, 17 uur
Buitoni Ó''-Iiaos'<!, 16.30 liür-'

Zondag 12 oktober

y O E^TBA'i"

Zandv'oOrtmeeuwen

beker vöetba!:"'

DSS'lïZSndvjn. 1, 14 uur
kömpetiiiéi ' '

'

ZandV.m. 3-DSOV 2, 12 uur
EDO '4-Zahdv.m. 4, 12 uur
Kennemers 8-Zandvjn. 6, 12 uur
HBC 7-Zandv.m. 7, 11.3Ö uur
Zandv.m. 8-EHS 8, 9.45 uur
Zandvjn. 9-BSM 6, 12 uur

A-junioren:
rfandv.m. li-Kennemers, 9.45 uur
Zandvjn. 2-ADO "20 3, 12 uur

dames:
Zandv.m. 1-DCO 1, 9.45 uur

TZB
VVfi-TZB, 14.30 uur
Sp'stad 2-TZB 2, 12 uur
TZÖ'3-Vog'zahg 2,' 14;30 uur
SVIJ 6-tZB B,'^12'uur " "• '

TZB 7-Rii)JJeJ'dd'8;'ia uur
.1'^* - .... •'

' .....

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
ADO'1'iZHnar.m."!, d.s., 12 uur
èandv.m. 2-Concordia 2, H, dA, 12 uur
Éandvjn. 2-Blinkert 3, h.s., 14 uur'""
Zandv.m. l-'WiJk aan Zee 2, "d.].',' 11 uur
éandv.m, 1-Bllnkert 1, hj., IS uur • '

Éandv.m. 1-Odin 1, rhs.'., lo'uilr'"

Ado 3-Zandv.m. 2, m.a., 11 'uur
^ — '! - 1

••-

H o C K E r

nere'n:

Zandvoort I-'WV I, 14 uur
Pinokë TCr-ïari'dvobrt" ÏI,"H.30 uur
llandwijck Vl-Zandvoort III, 14 uur
<4ui "Vivé'V-2afiavö6ftTV,'12 \l\Sr—
Zandvoort V-VVV VI, 14 uur
ïfoofaWiJÉ, vei.-Zanö'votót;'Vèt,

dames:
iandvoort I-Victoria I, 11 uur
Myra Il-Zandvoort II, 14 Mf
ÈloemendaaJ y-gandvoort III, 10.30 uur

.

14.30 u.
1 .n II

verlopen race opmerkt: 'Ik heb alles

möh Oatsiüi-'gèhaald" wat erin zat. In
Panoramal)och|iliep he]; zelfs even uit

èe"höid,"''tioen^ikdver'de kopidreigdete
éIaatf.'Twêë «leien -waren al 'la'dè 'lucht,

maar gelukkig botste ik tegen een Slm-
ca op met het gevolg dat ik weer naar
de goede kant.];erug viel. Het is dat

beetje' geluk; '«Jat 'Jé' zo 'aï en'toe'hodig
Moet'hèbben."' ' ' '•!-•'"' v
Cees' plaats- en teamgenoot Ernst Anto-
nides heeft dit raceseizoen bepaald niet

dat beetje geluk gehad, dat een rüdcr
volgens Cees'Vt(li'póiigen°'M af eii'fóe

nodig heeft.

Ïieclijaar - •

Zelf spreekt Ernst over een pechjaar,

waarin" hem alles KëëJt 'fégeiigèëetén,

behalve de tweedéf plaatsen- achter"na-
tfonaal kampïofe'n bil'He gfóep'Si toerwa-
gens tot 1000 cc Hans Kok, het met co-
equipler Evert Bolderhey winnen van de
Intè'ftiStioriaé viër''"üüi^-raöè' bp ^Zahd-
vobïtèn-def'zegè'varizóndtié.'' ' •'' '

'""

Pas in de achtste en laatste race om de
nationale titel' IS Kêt EmSt'gfelukfSans
Kok van de eerste plaats te verdringen,
en hoe. Ernst reed zijn rivalen volledig

zoek. Hij bracht met 1.52.3 het baanre-
cötè dp'zjjn naam. Een. verbetering in
£ijH' klèisse van maar liefst 2.1 seconde,
fitet gèhelJn van Emsts plotselinge snel-

heid -«'chüllt in een nieuwe motor. 'Had
ik 'deïe'^wagen maar in het begin van
Uefëèlzöëh gehad. Dan had ik beslist

voorin gezeten' verzucht de Zandvoortse
autoVèi*:öj>êi'.'Erjlst'heeïf«e lüeuwe'mo-
tor te danken aan het bekende geluk bij

een ongeluk. Juist in de race toen de
motor-'liep-{soaIs Ernst wilde-werd hij In
augustus tijdens de start van achteren
geramd. Een knik in de ijzeren vangrail
op- iiet're<*ite^ind"dnldb"de- plaats-ttan;

waar de Datsun aan stulücen ging.

Daakzil' 'ae>*monteuK!' leö-platttwerkers
^tf'Dats'uh Né'aéflaïid 'was 'EiAsrir twéé
weken later toch- weer van de -partij,

wé'derom' "draafde (fe'Zaïidvoórter de
snelste'' tralrihgsrondé (hy' lijkt

'^ er pa-
tent op te hebben), maar ook nu weer
ttibëde"het peÉhatüveitje-örider «jhinoi
torkap mee. Halverwege de race-raak-

" ten de kleppen de zuigers en Ernst" v'e'r-

dween voor.de vilfde>-maal-in dit seizoen
Vöbrtijdlg échter deplts:Bmst :' 'Het'wai
gewoojl'Om^niOedelboS Vaö'tè"worden. Iri

de^ training''Waspik" veelal-- de-sftèlste;
maar tijdens de race moëst'-ik'-steeds
nrnar weer'dpgeven-vanwege'-nwtorischè
pech. Maar gelukkig heeft Datsun Ne-
derland'ihfe nif 'tfhiéuwe'motor gfegevèïi,

waardoor ik op de valreep toch nog een
zege heb kunnen pa'KKeir." '''"' 'f —'<

Ernst Antonides in gevecht met de Alfa
^n Rob Bedeker ''•''•

Hoogtepunt

Lichtpuntje in het pechseizoen is de
overwinning in de vier nurs-race. Ernst
daarover: 'Het was tot nu toe mijn
mooiste-overwinning. Je bleef toch maar
een gerenommeerde jongen als Manfred
Schiürti voor. Het was de enige keer, dat
voor mi) het Wilhelmus -gespeeld werd
ëfa op zo'n moment doef'Je'datflJófch wel
Hts.',

"'' •' f- • *'

De sympathieke zevenentwintig jarige

Zandvoorter nöëmt het het hoogtepunt
van zijn cariè^e. Een carrière 'die in 1969

béiron in een Fiat 850 special, die Ernst
safnen met zün moeder had gekocht.

lUaar moeder had niet veel plezier van
de'auto, want als zQ op de zatcrdagmid-^

dag boodschappen wilde doen, zat Ernst
op' het circuit.

'in dat jaar was die Fiat in de stan-

daferdldasse een winnende wagen. Ik
wilde altijd al raceii:-ais''Mvenjarig jon-

getje zat ik bij elke race in het Schei-

vlak achter de hekken te kijken. Ik was
helemaal-'verzot op-de-autosport-en toen
ik op mijn twintigste jaar in de gaten
Itreeg dat'ik-ta-dle-Kat-een-redeliJk-de-

btiut kon maken besloot Ik de stap te

wagen"" ""'""' '"•""" "- '*• " -

Hét probleem was alleen, hoe kreeg Ik

inijn moeder zo gek haar wagen' vöbr de
x^berij af te staan. Ik was tenslotte'ma'ar

half eigenaar. Gelukkig gaf ze toe en
Vdor mij ging een lang gekoesterde wens
in 'vervulling.'

'>"•

Redelijk debuut
En Ernst debuteerde redelijk, door zich

Vah de tiende plaats op te wertcen lia'aï

fle derde. Een lelcke koppakking verhM-
derde hem echter de finish te bereiken.

Drie seizoenen reed EftiSfr op Zandvoott
mfet de Fiat en hoewèl"Aij ervan overi

tulgd was, dat hij éen-Winnende wagen
bestuurde heeft hij er het zoet der over-
winning niet mee mogen proeven.

De in Amsterdam geboren, maar vanaf
zijn vijfde jaar in Zandvoort getogetï

Ernst Antonides: 'Ik had inderdaad een

voor standaardbegrippen snelle wagen,
maar "Ik tólsté''gewóoiï-de rköé-ervariné.
Dé'Vnig'e 'e^tonè^Ie'ïk'hatd.'-had'Hc bjj'-

gedaan op de zondagmiddagen, toen het
circuit tegen betaling nog voor iedereen
toegankelijk was. Maar.dat waren- uiter-

aard geen 'races. Je draaide"Wléen"Wat
rondjes.'

Sponsor
Ka drie jaar had Ernst zijn spaarcentjes
er doorheen geraced en h}J was dan ook
wat'>bliJ,'toèa'hi3-td 197i"*aii''êeti'ïlrina

een Abarth in bruikleen kreeg. 'Veel ple-

zier heeft Ernst er echter niet van ge-
h4d.''Dat dlögVas zoaie'k,"dat öc'hém
na, twee races maar aan de kaiit heb
gezet.'

Het bleek een goede beslissing, want
toen nog datzelfde Jaar de Si^ica Rally 1

erin kwam,-la:eeg Emst-zo'n-'-wagen-van
de pier van Scheveningen. Hij behaalde
at)n'"ëérSte' öfërwinïöng-'bn-een-aantal
tweede plaatsen. Het jaar erop kwam de
dèHhltleVë'' 'doorbraak. Ernst miste op
eén haar'na hét kampioenschap, maar
had zich wel in de kijker gereden door
Që'laiit'éte^-drie races van het seizoen te

WlnneAr'Erri^: Vanaf het moment dat
Ikf'Vtfohjp '^gflig rijden kostte de racerU
me niets méfer. Datetin Nederland bood
me de kans om>ëen"Datsim Cherry te

rijden en in feite V&d ik^toen miJn ideaal
tóét'élkt;"ar' hObp iürtriattourlijk wel nog
ë'enfe' de nationale titel 'të' pakken. Maar
Ik ka'fi riicéri"'zonder ' dat het me geld
kost ën di'armee ben ik al erg tevreden.
Het enige' wat ik eraan ovérTibudt is een
attntal 'bekers, zeventvrtntig JÖHotaal.'

Qeen ambities

Dankzij drie overwinningen Is Ernst het
vorig jtór' iichter Hans Kok en Siep de

Jong op de derde plaats geëhidigd in de
strüd'om de .nationale titel. Dit jaar is

hij liiet hoger gekomen dan een zesde
plaats,' maar Ernst blijft hopen op de
toekomst.

-"'

'

" •'

Ambities om hogerop te komen heeft hij

nlet.l*Mijn vrouw Btehhy "Is 'nog' steeds
niet -voor de racerij, maar ze heeft er
zich bij neergelegd. Dat wU zeggen bij

het racen zoals ik dat nu doe. Ze is er-
op tegen als ik In de meer risico's met
zich -meebrengende formulewagens stap.

Zolang het een dichte wagen blijft kan
het érbi) haar nog net mee door«a zelf

hoef-ik ook nlèt'zó'riodl^ JheeK "

•'

"
'

'

Ik hoop nog ééns' hAtló'naal"kampioen te

wordëü. Meer «6eflk iilël''nieèi>'tè Ili^eis

ken, ''Bovendien zett- iK'-er'-onniiddèliyk

mee stbppen, als het racen me weef geld
zoir kasten, vrèlht''lk"*il niét dat' tüijn
Trouw"er financieel de dupe van wordt.'

Zn de groep 2 boven 1300 cc helmalde
Huvb VmCemsn"-iXèT-gemakkëlljl<:~het
fcoTOjjioénschdjjftüDtM RbK'Kluit -trapte
«idefes dre'ttërtTe fonaï'dob'f c2è''ftoppëI(nö

van 'zi}A''Fóré''Capri''Hhéti eü'VemfïMé
in de hékkeA'vdiirdè-dëH(üMibcM.''K{tttt
kon 'de i'ac'e''wël''uliri)déii"<maïiY'ióas'uH-

gescIialield^vóbT 'éH^ntéV.-B^'de 'fórmdle
FoTé'giiiit de-'titerndat' JM Verinéüléh,
terwiil 'Iied'''Siè^bei'gén''^icH''vódy' 'éen

iaar'de^pèsie'jpMm"ye'é'njdër' «ife'sr

noemen. 'De-overige" Tcampióenin ttjni

Groep 'ï t6^16(IO''c6'Gèó'rgé"HoKthuizeii;
Groep i iói 2600'(i<i'ÉaH'RbékaT{;'Gtöep
1 tot'KSoÓ'tc'li&ni'ÓbxTGtöé'p 2 tot 1000
cc HariS"s:oldf'Groeti'2 ttit'iSOO cc ÏÏarl

Tjan; Ford Escort TSeiicó'Roi 'de'C&xa
deSaim.-' -'•-'"" A-'-''-''-. -.'- -"' •••'(•'

(Adv. Inges. Meded.)

enLi drie sets door Allides ver^

Nerveus debuut Süortini

in
ZANDVOORT — Het in de promotie-
ktasse '

(é£è 'sprlngplHrik
'• ftaép 9k''Kilde-

t^Kë'klUsie)lde-b>taèrëndè'1Spomn^"OSS
wis" W dé ' eëfiU'-tmmDémHjd vkansi
lobs tegen Ket sterke "AlmêéJ'^SlechU
iiWê wtri djC vin 'té' ^élen 'h'ets Had dé
f>l6eg vdncbtich' T. van Wieringen nodi^
om"ae Zandvoortse dames weer naar dé
kleedktMet' van de Peüikaanhal te stui-

ten.
-'"'

Met de setcijfers 6-15; 8-15 en 3-15 werd
het de Zandvoortse dames duidelijk geL

maakï, dat "het spelen in de promotie-^

klaèse wel even Iets anders Is als d6
eefstë rayonklasse, waarin men dit jaaf
met' 'zeven punten voorsprong ont)e<^

drelgd kampioen was geworden.

Erg T^yfMt

'Verliezen van deze ploeg was echter
geen Schande*. Bêh' Fflö'eg*dle'ze3*")aar

lang in de tjerdé divisie op landelijk' ni-

veau bpefeèrdè','"tUëë"''1ad? 'jjèJëÖërf de-
grSdeëi'dy''"''itóar'^''"de '"''p'roïfiöirféfiasse,

^«ftWK ftlenïiëVvori'é Jaftï OJJ-Öë-ëërste
plaats- eindigde.' "-'•''- ' - '' -'-

Hoe zwaS-r deTse promotieklasse wel is

Kiijkt*Hm-ao"«»raêii"vaiï-'iuHöes'eöac!h
Van.'Wlérlngen, die zich dit Jaar als eeh
SéttfeuJ!e''ïcSüdldaat voor het kamploerii-

Sbfi'SiJ''TMéK-'^e willen dit Jaar probe-
ren "om- de titel -te pakken, maar het
wordfferg irióelliJÈ;', want er zijn meet
sterjtë Jdubé'dlë'öat vattplan i^n'.'' '

(Adv. Ingez. Meded.)

Voor Sporting OSS stonden de eerste

t^*ee sets binnen de lUnèfi'tHêeTïasaHka
Cbchlus, Riet Vossen de Schouwer, Joke
vto Dam, Ria AkkermaM;''Jët''Slop'eii
Iligrid Gordijn.
Ih"'de •derde'"set stond Fransje Smlt-
Scalogne op de plaats van Joke van
Dajaröïaaf - bü" dè""ïïèad-3=12'-«'éM"ïi)

op haar beurt vervangen door Marja
Sarémba. "

"

'Veel verandering in het spelbeeld brach-
ten deze'vJflzfèingëh'HlfetS'ba Zdhdfoófti
sfe' dames" SpfeeldeS A'éhreüs; 'Wlstèti Rfet

stjel nog'nlët' éJófeö të 'vëMeleii' éWniis-
tëh zoals trainer Höik'Slötr'na hfloop
tëtecht opmerkte een' spelverdedlgëter.

]^onditietekorf

service

ZANDVOORT
BUBO/VXN VÉNÉAiAVlEIN 27

.' tEtEFÖON'^Bft''' •
"'

Ook de set-ups verliepen niet vlekkeloos.

Henk Slop: 'Om op dit niveau te spe-
léfa moeten we nog een hoop Ieren. Alli-

des beschikt over een jonge ploeg en
vfèet het spel goed te verdc'.jn. Bü ons
sdhort het daar nog aan. Bovendlèft llg'-

^'n we momenteel konditioneel ver ach-
ter bij vorig Jaar, maar dat is begrijpe-

lijk. Vanaf april tot viJf weken geleden
hi^bben we niet getraind.

Als we echter het spelpeil weer halen
vin het vorig seizoen, dan ben ik ervan
overtuigd, dat we ons In de promotie-
klasse kunnen handlmyenV- .

Henk Sjóï''6esiHkt'öv"ér"dezelfde speel-
sters als vorig Jaar.

lib komst van Thea Terol ziet de trai-

ner als een' versterking,

'ik kan hdWafs'stétke spelverdedigster

é^ goed gebruik'ïn, maar zé"k6'mlSii6|
konditie tekort omdat ze er drie jaar uit

is geweest. Ze speelt nu weer In een la-
^er team en ik reken- erop, dat-Thea
er blnnbn een half jaar weer helemaal
bij is', dJöus een ondanks het verlies o^i
tïmistisbhe Henk Slop. " '.-.•• -
De ploegen die in de promotie klasse

silelen zijn: ' Sporting OBSi' Triiün)5h';

KDO; die Raeckse 3; V.CIJ.: Valken-
liurg 2; Atalanta: Aktie '68/HVS 2: SAS:
Allides; Waterlanders en Valkenburg 3.

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. AUHENSTRAAT 102

zliNDvooBT.*'i4ii.'öi56f-45ÖS:
tun; 1 t "i;

TZP verspeelde

eerste wiïistpuïit
ZAND'VOORT — Het heeft weinig gescheeld of TZB had dit seizoen

zijn eerste nederlaag moeten slikken. "Vrijwel de gehele wedstrijd had
het Haarlemse CBS het betere van het spel. maar de soms fraaie "kan-

sen ^le nlt'hél overwjc'h't''ybprtyïoefden' werden met èén'zekere hard-

ne'^k^phèfd om zeep gëliplpjen. 'D'at was ook' de reden 'dat TZB een ge-

lijkspel uit' Üéi vuur sïéëpte,' waarmee zij "dé 'der'cïè' plaats op'de'rang-

})jst kontinueerde.
•

De 'wedstrijd begon twintig minuten te

laat "omdat' sc'heidëreclite'r''J."vten 'Gorp

hel' wegens ziekt^llefafweten. De Zand-
voorter 'Jaap' Koper, "die zich' toevallig

onder 'de toeschouwers tjevohd, hanteer-
de nu de fluit. Al snel in de eerste 'helft

werd TZB, dat het voorlopig zonder de

(Adv. Ingez. Meded.)

AUTJNËRVIGE

WRITiaM

Dr. ^cbaepmanstraat 1 hoek
''

"^'pr«déröc|èstraat:
'-''

Te|é|oon|?5Ö:-674g.

Zaalvoetbal
ZANDVOORT ~ ZW Plumbers; opge-
riclit' r'^prir 1972; 'gèisponè'órd doOrloóS-
gietersbeürijf - P. "en. C.-van" Loon;- speelde
op 'ör-'ierddg 2 oktober 'zün derde kóiri-

petitie-A-editrljd: 'Hèt''tëam is '"Ingedeeld

in" de Së'kla&é A'fen ^ëelt 'in "de'TCeri-

neriier ' Sporthal'" té" Htórlem.' De ^'eer-

öfe'^edStxija op ll-sept.-tegen 'de-B'rug'

eindigde in een verlies van 8-0. De twee-
de wedstrijd, bp 18 sépt. gin'g al eén "sïuk

Béter;' èi''werd met"4-3 gewonnen'van
HCK. - -

Donderdag 2 okt. speelde het team te-

gen 'Halve Maan', In de eerste helft

'gih'g ffe'sttijd' n'óg gëliJk "op'tbt '5 "min.

vöoï tüst;' töen"Keës"Véih 'Lbdn' eën"öf-
geineten pass'afspëelde dp Boel' de Reus,
die hierop haid inschoot. -Ruststand 1-0.

In- de' tweede helft Icwam^ Halve 'Maan
sterk opzetten, hetgeen resultieerdë^ in

de geiyionaker. De Plumbers bleven
echter aandringen;' Addy Ottho kr'efeg

een vrüe kans, omspeelde de keeper 'én
scoorde; 2-1. i- '

'"

Tot'S minuten voor het eindsignaal bleef

het spel SP en neer gaan. 'Toen In een
d&'el' om 'de • bal," èen'^ speler van 'Halve
Mdan'heergihfe en'daf'beteSende een
penalty.--' -' -^i .'.-.'.-•

De Plumbers hebben het aan hun doel-

tóari'Hiins'Hëlei'niaii "te"'Viaiikën,' 'dat

de"voohprong 'niet "^Verloren ginfe. Via
een fraaie duik hield hij de bal uit de
touweni-De -stand -bleef -2-1 en dat be-
tekende dat De Plumbers hun tweede
wedstrijd in suksessie hadden gewon-
nefl.""" -Il"»-»

aan zijn knie geblesseerde Kees Mole-
naar moet stellènC door 'de HaafleiAmers
een defensieve rol toebedeeld. '

'

Toch kon'CBS 'zich geen' reële scorings-
kansen scheppen, mede dobr het soms te

slordige, maar toch effektieve verdedi-
gen van de Zandvoorters. CBS nam
evënwél"na"twlntié minuten dë''lciding

door eén hard diagonaal schot van Jan
Fictoor", dat te' machtig bleek voor de
overigens goed opererende Henk' Bos.
TZB leek enigszins aangeslagen door
deze tegenslag, maar de periode voor de
rust kwam men evenwel zonder kleer-
scheuren door. De tweede helft startte
TZB zelfs met 'opportunistisch voetbal.
Hamio'van Essen- liet' na' enkele minuten
verscheidene CBS 'verdedigers - achter
zich én liet de gelijkmaker aantekenen.
Lang duurde de "opleving van'TZB ech-
ter 2iiet.- 'CBS kwöm' vooral iHa de snelle
rechtsbuiten Jan'Fictoor tOt'verscMllen-
de gevaarlijke' akties. Henk Bos moest
zijn'kljisse tonen 6m TZB van een ne-
derlaag-af te' höudéU. Zelfs "enkele me-
ter^ voor hét doer.'iri'vrirErtaandfepositle,
slaagden de" CBS voortfaartseri" ei' niet
in om sukses te boeken. TZB -miste
daarentegen in de persoon van Hanno
van Essen- een serieuze" kans om alsnog
een "onverdiende '"overwinning In de
tracht te" slepen." "•- e .'.t

De stand:

THB
Heemstede
TZB
WH
CBS
' bSC74 4-4

PSS naar wedstrijden
ZANDVOORT — Ter voorbereiding van
de provinciale wedstrijden houdt de
Kennemer Tümkrin^ "op" -zaterdag 11
oktober in de sporthal te IJmuiden de
Kenhëmer kompetitie langê-mat' sprin-
gényOSS-zdl 'toet "h'aar 'sterkste meisjes^
ploeg deelnemen om te trachten een
finaleplaats te bereiken. -

rt
f,

'75

fqrse zege
k'„,„ ^„Jl « ..*

bENNEBROEK —'De tweede kompe-
lilieVïisiëéfqa "van Zandvoort '75 is we-
dëröm'V6{)r''dè'''Zandvobrter8 een groot
«akifès ''è«*worden. 'Nu' werd SVB"nJt
BeünïebrAëlf ih'ieigen home met 1-9 ver-
stegen.''" '"

« ' ' '

ëVB'leek goed te beginnen want reeds
iii' fle 'éérste' niinliut''kwam de centervoör
vaii""de-tliüisklUb' oog In oog met Bert
Möleafear;"dbcH"deze keerde het harde
schot op fraaie wijze.

Hierbij"bleef'hefvoor wat betreft SVB,
want Zandvoort • 76 • nam-het-spel geheel
In haridenl ült'eén tweetal kombinaties
met JootJ'Paa{j borgde Gerard- Ntjkamp
voor eeö 0-2 ruststand, een slechts po-
vere score voor "de" grote -overmacht
waarbij moet worden aangetekend dat
talrijke schoten tegen paal en lat te-

recht kwairièii.'
'

'

"

In de tweede" helft belandden wederom
vele ballen op 'het houtwerk maar des-

ondanics hadden Jan Swart, Flm Kuy-
ken en Ruud' Krijgsman de score bin-
nen het kwartier tot 0-5 opgevoerd.
BVB ïi&m "hiërta "de eer hef eerste te-

gengoal tegen Zandvoort "15 te 'maken.
In de laatste fase van de Ivedstrijd 'be-

iraalÖen'Veénstrar Nijkamp"(3) eti' Vol-
kei's' de eliidstand op 1-9J

RCH "^ -
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^^
garanderen

wij alleen:

Twee i

•':<Mr

lang geen
_ rekeningen

uw nieuwelfiva.
Koop tussen nu en 31 december a.s. een

Vauxhall Viva, ongeacht het type, en twee
jaar (en/of 40.000 km) krijgt u
van ons geen rekeningen.

Voor onderhoud niet.

Voor reparaties niet.

Voor servicebeurten niet.

Voor onderdelen niet. ^
Zelfs voor arbeidsloon

niet En dat geven wij u
zwart op wit.

DeVauxhallViva.
Tweeiaar lang dit alles gratis.
U heeft al zo'n ruime Viva v.a. f. 9.999.- (inkl BTW).

Uw Vauxhail/GM Ranger/ Bedford dealer:

VAN LENT - VAUXHALL - BEDFORD
Raadhuisstraat 49-55, Heemstede. Tel. 023-28 15 50*

Heemsteedse Dreef 261, Heemstede. Tel. 023-28 15 50*

Oosteinderweg 110, Aalsmeer. Tel. 02977-2 09 90 - Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort. Tel. 02507-53 46.

Financiering mogelijk via het GM ACN-plan.

VAUXHAU.
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BMBaHnggBHia

Verhalen uit het oude ZandVOOrt: Herinnerrnggn aan «en W bewogcu periode

Een zamerdas: 60 iaar 2:eleden ^é,™!!?^?:!J?i!s
g/iNDyopiiT — Op §p PfJSMdwpg pnr
(f^raan rechts, stonden de fruitkarretjés

y§.n Kemp en de Bokkum. Op een groot

^grdlagëh mootjijs kokosnoot, twee'cen-

tpn kostten ze. Dan og 4?"^! V}^??§ fi}^
pprzlken, pruimen, kersefiep ^pj^"??*)'©^
^^t heerlijke zuur. Kees 'stond an oe
pprap met zUu Juk, rtnaranfi isiee em:
j}jers water, lUi riep nog teuge Arendje:

•'f
Zal et d^ggle wel worre, ik heb nou

al een natte fee.'
Qe schuinte af was onderaan de stenen

tfflB, me BÜiB BWr 4e y^jcfofpn giet

4P grote klok erop en de Villa Llchftoren,

gp familie Web^jr, goedbekend; aan de
gpdere k^t 4e''Sp^eia yan*Hotel Oran-

Dqor:

E. Jongsma-Schuiten

les, daar stond met grote letters 'San-

^man' op. Onderan de trap stond Kees

zijn tept en het hokkte, daarnaast de

plee, vijf cent stond daarop, sleutel aan
tent. Een roestig üaaü^ie maesi MsiiëH
dat de deur niet openwoel, want dan zat

jé fST Tf^SttlS^Sf bU. ,^n Sgn Sf>mr
hingen nette fifgepaifce gtukjgg kranf. Ja
dat was ócheris 'WtiJd een Tieel karwei.

Houten gera,(i!rit^§

De tenten waren houfen get^mteg, van
voren wat hoger dan achter. Iedere dag
moest se de tent zetten. In het hokkle

lag dan het grote r'oX linnen, 4a|xin

zaten ogen en aan de tent zajten halfei}.

DUS 4a); ging vrü vlu^. Maar d§in IjeJ;

zware "zeli;"de kap. Daar moest Jè een

paar goeie sterke handen voor hebben
met' eeirérgp 'óiri'daf niét stevige touwen

vast te sjorren. "Want als er een §tev}8e

bries stond, had het veel te houwen. Aan
de voorkant van de tent werd het luifel

vastgemaakt, wat verder twee pajen, een

end van elkaar af gezet, goed stevig In

de grond.

Op die ronde palen was een diepe keep,

in het luifel een groot zoom daar ging

ëën'ronde'stok'door en zo werd dat aan

de palen bevestigd, dan de vlag met
Ajax "erop, " dan "was het terras "en de

tent gezet. Maar ajs bet Hit fe7?ajn njgt

het ty, dan zette Kees zün eift aan

de vloedlijn, dat gaf later als het water
opkwam problemen maar er waren al-

tijd wel een paar sterke kejsls gie mete

zijn allen de tent optilden 'en hoger "zet-

te». M?ar 4e»k Je eens in, ^l d|e dagjès-

n)ensen die met dat hete spoor of tram
meekwamen e^ fim ^S ^^^ )>arde natte

zandbank'aan de vlogdltln ondef dat lui-

fel hun potje bier of llpionade of kflfc

fie dronken. Waar ter were}d kop Je be-

ter aitten.

Duitse fnifzikqiifen

Tjaamaa^fc ppeelden de Dulfse mxisiJcaR"

ten l}iaji m,oólstewijsJés^De plezierboot-

les dobberden -vooiaati-to. de-kwn.'Uoo-
zie en Slpm ^inkenberg druk pratende:

'Als de wind nou' mpfr ^oor dq i^QQr^

ging tonmnm k-'mi interieur van

de tent was zo eenvoudig, ijzeren stoel-

il[es""én tafelSr een grote" Mouten toon-

b»nk,"met daajrop het glazen kastje chpr

cola', Kwatta met het soldaatje erop en

kokosmakrónen eri pepermunt, blikken

koe)£ pn een blik tpffegs, flessen tfcm^i-

dlne', kwa§t, fgspq, een glaa met i}gM§9

en de grote voetgl^i}.
Onder de toonbagk öp een houten vlon-

der de oliésïéilên" m'et melk 'en water

voor de kpffje. Achter in (ie tent een

grote teU met een gtftftf Jjs In eeti stuk

wollen deken daar tegenaan lagen de

fle'sse'n ïnèlK pöïjës 'pils""en lageï bier,

en~dè kögèlpoejtérdaaf Was eéij' ronde

dop voor nodig fin? 4lp tg openen; als Je

daarop drukte viel de knikker In het

gleufje; flesjes champagnepils, een ha-

mer en een priem 4Bai*U' om stukjes

ijs af te slaan voor in de limonade.

Maar warèïn gesjouw 'óm op zo'n hete

dag die tentep te he¥ciPJT»<i''n- ''^^ ^^"^

Jans de Kraai, een oersterke kerel,

zweette als een postpajrtj 'n*^* ^^ ^"^'^

re kratten óp'zijn'sciioüder; hoe druk

het was, altijd goe4Behumeurd. Als hiJ

dan die z^are vracht inperzette ging hij

even zjtjien. Kees gr^ej twjEe potjes bier

legde zUnpruim "ondér'dp joonbank, gaf

een flinke klap onder tégen het bier-

flesje, trok de beugel omhoog en het

schuimende tóer'Uè'p'al'over het flesje

en zo aan hun mond, klpk klok, daarna

een harde boer. Met de mouw van hun
jasje of roole zakdoek veegden ze het

zweet van htm gezlojit, en dan maar
weer gauw ppscbipteR.

Badkoetsjes
Aan de andere kant van de tent stond

een grote dubbele" rij badkoètsles. Maar
wat tiet heëriÖBte "was, de Kerkstraat

uit, de strandweg af liep Je zo het strand

op, vooral voor oude mensen en die

moeilijk Ueppn. Grqtg bye^e planken la-

gen daar. Maar de plank l^ad ook een

betekenis: als 'jonge meisjes een af-

spraak mftaHtp.il ^98 het vanavond om
acht «ren by'dp 'plank. Onderaan de

strandweg stond een hele hoge paal,

daar werd ^e bal gphesen ajs dp ?ep ge-

vaarlijk was en zulke mooie dagen stond

daar ook altUd een grote bloi^gnde vroun»

met een" stok ballonnen met de moBi^te

kleuren.

Onderaan dp plank stond het ^adkan-

toor van brïehufzeri, d'aa'rin zat de bad-

meesteï ilftaB TfiFmeg — ilE ^ HSi ï}.S"l

lonen met de Duitse KroongHns, vertel-

lende over i^'é st'römingèh èn'géfUéri'vaii

dp" zep" -: een geurige verschijning, gn
voor'leder. epi} k^kslaj. ^ou je gu eeij

bad riemen 4an eerst tiy"hejn e^n kaartr

je haten v^p'? kvyartjeg gp 49n naar de

^advrgüwen.
Ifaasf; het bft^Isaptoqr gfonciep cltio gudo

ba^kog'tsjgs, pen voor ^e hajldBO^M?.
^a^nakkén en piuteet\; eep. yooF de'poUï
w'ep êii epp'voflf dp {ia4maBn?ffi gi'St?

ronde ^yippn gtandep ^WFVSor. d%a,r

werï het ij^goef sllgp^poplg, ep «fi^r-

naast grofe hWtep refekpn yfaaf SSt |H
drflggal m Je flsn je it^rtl? ftw ö?
badVTouw gaf, Aaltjp of Jopie, dan kreeg

je 'jp ivan^dpebj^adpffe pn ipyts met ««e

vlonders eromheen, toaar of Je dik, kort,

dun ot lang was er was ma^^f'éfp.'i^aat.

De rachel
Zè p^tn 0ai\ ^e r§sl)el («^mfw> ai) |lep

vrolijk niitëijd "met Je ;nee, ü^'garsöhuw-
de eefst 'de'^wfganWfipf'^ ÏSeg^g xm
even het IcpstsJP pn >tap|B «f. JJgg pjllc

"5 fe sUte Wè. is M, Rgetsji, ö? ^<i\

l 'u

:**

^^^**"S"aM

mM^ U'^ T'A'tt "-.-i

jjrv ;;,'*W*i

Ftai^in : ,» 1-1 ^ ItB-
-

I I II jl 1 1
1 P t

n£U.̂£aS9

venyeerjle ^iep[§}(;Je ep §b k^rt met
roestige "puriaïses waar 'de gevaren "van

flS hë 9BStei4en. Wps Je Rpg lüet gauw
op die vochtige plank gaan zitten, dan
gaf de koetse^4er met de »weep een
klap tegen de'kgpts, het paard tro)^ an
en, dan lag je mpnt.

Hij reed de koet^ een eindje de zee in

^p liëjï het luif^rpeer, d^n $tond ^aa^ de
fe^dwpuw In hftar rooiebaaïé rolt, van
achteren opge^pdep, vatte je pp4pE je

armen en zo deinde je ijpppiyk pp'4p golr

v§n. Iij fen roeiboot ^ dp jSgdipan,

Kraainoord, dip waakte erover dat

zïSrpifpners niet fe vér"'gingèn. Als Je

later heerlijk 'Yepfrist en'^geldeed eruit

kwam, deed je gpfiag^ecnrohd stuivertje

in der hand die zij zo half geopend op
haar zij hield." '"'

" "
'

'

J5sp had Je. pog d§ gabbelwapen, die

stond zowat tegen diün'an) söins"spéél-

de daar het Le^fer des Ifeils in en zongen
dé omstanders 'mee Ipè^ ^ijpepje'iindpjr

Jezus hoede met de knüsvlag hoog'in
tóp). Vrouwen' met yap dlie hoge kinr

dfiHsagens, rogt kln^irtjes ji^iTip, üon>

gen luidkeels füee en duwden de wagen
op de 'maat qp en neer. IfaW fl°^ '^el

zaten er')»at opdcre njenjgn in, jpoe ygp
het gesjouw ^oor ftpt pjiüle" zand, ' pn
had de koetseprijdó: een goede zin reed

ÈU de babt)elkpets .vooran in de zee.

^ ggur Vftp 4afc warme etgp. §p hej s^êpd
liep 3an. Oblie mét eËa"groté"'trommel
yppr zijn buik, daarin van die heerlijke

"ypj-se'opge'roldé 'waTéls, 'üêTürk'mef'25111

kleedjes 'kope koop Ideedjes kope' riep

W, dan W«tóin ïpet a^n ?ün ^«^ pjSP
melkemmertjes, een niet, melk,' een ipet

ffaper d^ar spbeldp hij net fl^ ln'uib>è'n

ripg '5 centen een vqêtgjas mplK'.'^ De
ffii(tboer De 'Wid — zijn vader — liep

^ap zee met pen k|cip paarj^je, daar- zat
een klein kind op, die zei }a);ep: tk.^ü
óp pen ^oot paard geWjien :;::> jne^ ma'p-
dép appélesienen jodeneütjes'ên'niobie
ale^essen.

Schaaltje eten

^at gen gpnqt als stadlspiPBS tpeh pgg
het badleven 'van zo dichtbij te zien.

Tussen de middag "kwamen" ^e kinde-
rep'van het 'badpprspneej hej lp 'een
wpedoek geknoopte schaaltje warm e'tén

brengen, daarpp eéri'schaaltje pap en
dsïarbij een ijzeren" vork 'en lëpel. li heb
vaalf iferien hÖ slechê'weer hoe genoege-
lijÊ ge'ïn d"at ouwe badkoetsje met el-

kaar zaten te eten.

Eerst ging er een kelkle zonder voetje

rond, elk kreeg'"maar"Ten "si'ókMe 'tëügé

de kou en rlinmetlpk. Ik ruik nog d^

Zondag 12 oktober

NEDERLANDS HERVORMDE KERK
10.30 uur ds. C. Matpheru; 19 uur geer)

dienst

Jeugdhuii:
1p.3a uur jeugdkapel

GEREfORMEERDE KERK
10 en 19 uur ds. L. Dors), IJpiulden

NEDERLANDSE PROJESTANTEN BOND
10.3p'yur d^, W. F. Moppé, ijsseïstein

M9»^ KATHOLIEKE KERK
SL Aaalha:
zaterdag 19.30 uur stille eucharistle-

ylBring; ?ondag 1^ uyr eucharistieviering

m.m.v. dames- en herenkoor

Bijkerk-poord:

9.30 uur eucharistieviering met orgel ep
samenzang

NIEUW APOSTOUSCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 pn
16 uur; woensflag 20 uur samenkomsten
in geitouw Madoerastraal'1,"Ha'ar(em-N.

VOLLE EVANGELISOHE GEMEENTE
dinsdag, 20 uur ;gniSnH9'^§t <" se^puvy
Brugstraat 15

NEDERLAND^P CHRISTELIJKE
GEMEENSCH^PSBOND
's pia§ndags 15 uur samenkomst in

huize Prilëi, zpiderstraat 3

JPHOVA'5 GETUIGEN
9.30:11.30 uur openbare bijeenkomst in

het gemeenschapshuis; Ingang
Willlmstraat

BURGERLIJKE
STAND

^ggqiigN (bui|:en de gemeente):
piaü^i';^ ^gra^4\ne dooii^er v%n F. en
H.' ^atnpf; lioland B^^m ^'pn' ven

S' SR W- 'Jlap'i^er Mije,

ONDERTROUW

:

Tif. Penptgg met S. van Koningshruggen,
i. ïi', M. É. vpn'l^nne met R. I. M. Vi^-
grg, Gj. j;% Tponen met A. M. S. Visser.

eEHgwg:
^. p. Hl. Stokman mpt E. l\. lipffer^,

W. ïtolèh^ 'mpt O. 'Walllg, O. Bluijs
mg| % ^. ^dijders ^lok "

'"

R«a. 791-, H- Boelg, 83 \,

(t;t}itgn ge gemeente): D. Groen, 57 j.

IJskqrretje
Kepip met ztjn yskarretje; schoon wit
)asje aan, grote ronde glimmende' ko-
perpn deksels op de ijsbussen, 3 en 5
cept en përi schuitje ilsT DVsfóeienihan
mpf aan zün Juk twee^niandestoelen'.in

Wfigljgnd 11:12 ojttofegr T

Arfsen: huisartsenprakfij|< Boupiap-Mol.
dr. Bouman, Kofiingipneweg 84,

tefpfoon 5600,

verdere inlichtingen omtrept de
wepkenddiensten worden verétrel^t yia de
telefoonnummers van "de huls'artsen: „"

'

Anplerson tejefopp 20S8' '. - r '

Prenth telefoon' 3355,""

Flieringa te(gfgQn 2161 ep '
;

Zwerver telefoon 2499

Tandarts: telefgpn 023-313233

Wijkverpleging: zr. E. Poldervaartrgpgans,
Krulslaan 54, Hoofddorp, 'telefoon'

02503-6000 ..,',, • • •

Apptheek: van vrijdag 10:10 'I7.30'tot'

vrijdag 17-10 17.30 uur:" •
" "'

De Zandvoortse apptjipek- H: B. f\.

It^ijlder, Raadhuisplein io, i\tte^

Haftestraat, telefoon 3185

Verloskundige: mevr. O. Struijk-Reus
Statenbolwerk 10, Haarlem,'" iéi. ' 023-

32P434, b.g.g. 313233 .'"..'. ;"

Hijlpdiensl: telefoon 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van da
gewenste arts raadplege' men, uitsluitend

telp'onisch de Veeartsendlenst te

Haarlem, telefoon' 023-313233"

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon 3737,
ook 'bullen 'k"anttforirrë'n

"

Pojilie: té|gfpRn'3Q43'"' .

Brandweer: telefoon 2000

Taicl: telefoon 2600

de gevoerde stoel het IcaartJe van de
alJQPPep'pn ppn"Rpgp'yfieF3p,'"(}le prtjp was
lager. Kinderen vaq de tenten brachten
dé"dames voetenljapkjes voor op het
natte zand, vaak kypgen ze dan een vier

^uitfi., 'Vyjj als kinqiéren moesten veel

nieeliélpep, maar tpch denk ik met wee-
moed aan de beeldpp uit mijn Idnder;

Jpreii. >

" -

Jeugdraad

vierde feest
Z.4NDV00KT — Zaterdag heeft de
jeuffdraad TBc §l^rnalenpicpers' een
kienavond gehou^pn in pavUjefea' fl)e

Vüvcrhut'.
,

'

De avond werd gepppnd door dè voorzit-,
ter van de karnavajsyereniglng 'De Noor-
derling', de heer Spbrechts. Na- zUn wel-
komstwoord dankte hij mevrouw yan der
Mije en haar maii voor het vele werk
dat zij voor het jeug(lkamaval -hebben
gedaan. 'Dit naam' yan 'De Noorderling',
QVerüaqcJlgde hy aan mevrppv? van der
Mtje een standaarjl ter 'herlpnPFjng (iat
het echtpaar vijf Jaar gpjpdé'p gpptart
is met het naar ypren brengen van de
Zandvoortse jeugdnrlns. De bijbehoren-
de oorkonde bevatfé de wens van de ge-
hele véraafginj,' dat ze dit wer)c nog vele
jaren "mogën~"yoo'rtzett'èn. De ftper én
mévi"ouw""va'n déf'MtJe'warëri' zichtba'ar
geroer^ door deze blijken van waarde-
ring vgpr hun wer^. .Hierop gaf de voor-
zitter van de verepigirig het woord aan
de" voorzitter van de jeugd, de hgep ya?i
dpr MiJe Sr., die "het.bedrijfslgvep van,

"Ztiadvoort -Jbedankte voöf de pp'pntane^
pig^evei^ing om "degp kien'avpnd -jpor

de jeugd te .doen slagen door itef iap-
gchikbaar stellen van zeer mooje prijzen.
De heef' 'Van der ifije pprak 'alvorens ^pt
kienen 'ging begin;?e'n de vye'ps uit, dat
de jppgdraad een bplangrijjie'plaats hlÜft
lnngp«i in het Iqkale karhayalsgebeUT
ren en~dat deraa^ zich"?^' prpgenteren

pp 'yple ifarnavalsfps%iteite'n.

WATERSTAHBÈN
ZANDVOORT — De hoogwaterstanden
zijn als volgt:

vrijdag 10 oktober'/ 6.38-19.59 uur
zaterdag 11 oktobef- / 7.29r19.52 u'u|-

zondag 12 oktober / 8.B8-2p.59 uu'r

rnaand'ag 13 oktober / 9~.43-22~.22' pyr
dinsdag 14 oktober / ll.lo-r-r uur

woensdag 15 oktober / 12.45-12.23 uur
donderdag 16 oktober / 12.49-13.19 uur

vrijdag 17 oktober / 1.37-13.58 uur
'"sprlngtlj / 22 oktober

doodti) / 14 oktober
Voor het berekenen van dë laagwater-
standen gelieve piep bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.

"VeEtleelde eenheid
ZAffPYpgBT — fle^ ^foagt fjiij wel
eens, 0/ het 'gsgn v§r§gfifiKi^ing y]as, in

f
e tiid toen Za^dgpgrt ffpp slecl^fs in de

^onkerste tijd zo tussen de 'iZOO en f^OO
CnwoTiers telde' fo^zi ej ifen tra^ meer
reed en geen trein, 'tóén Zandoooj^ prak-

was en je ój lopend, óf op een Jiets met
^p^ten baTiden naar Haarlem kon ko-
men,' in Zandvoort te moeten leven. Dat
was de tijd dat je Zandvoort slechts kon
binnenkomen met een 'spezial Ausweis'
en de leff^tfaU w^ msm *tmi9:
Waargfp ggt wgg, JJêÖ }lf e}SeH}p W^
liegrepen, het meest waarschijnl^)($
was, dat de t>ezettende macht steeds

p^egp gep Ipvttsle lp 4e buurt van Zand-
ypórt yrce^4?. Inifer^aad heeft het daar-
pgap" fipk wel pplg'ê tüd Bt(^8'»'pn. voor-

al fe de yjd dftl'^e fegpièSFflenienten
op de duila>ootbunker$ ip pmuiden
steeds erger werden.
Wanneer het zover was. klom ik ^ ije^

^?¥'¥§n' .'>éV'9Ö^"pq§1S'aRÏ99Fi*PP? V»»-
daar de aanvallen gade te slaan. Het was
altijd even Interessant. Maar als TT mij
vraagt, of het in 4ie tijd in Zaa^VQSXt
een verschrikking "was' cm te" pjaetPP
leven, dan zeg ik volmondig 'neen' en al

klinkt het nilsschfen ongelofelijk: het
was een der meest intefèssgnte periodes
uit mijn leven.

Èr was iedere dag let§ ap^ers te bele-

yen, iedere djg l^j-acht' niéuwe verrassin-

g'ep of ^'ereürstellingen, ma§r V^ ^^eyen
eep ppgêscjiokf yeftWWen hopdeiiih 4g
Hltetndélilke ''"herieving van gip4y8PFt^
hoe lang dat "nok zou mogen duren.
Het was p?n jflgrf 'ver^SJdfi gejfftei^'

(Ije liet iQhamfle osffigl ptporierg pcm
Zij^diioqrf t^efi bjwnpi; gt^'n p^eps^^ ^a§..

Aan de ene kant de N.SM.eps en Duits

nejjp^eif, (kef hqog^fi: pprcqntage in ops
land.) en aan dè andere kant degenen,
die tijeve'^ 'gelpveji in de, ait^tf^elijke

overwinning" van de geallieerde 'strijd-

Jtraphten- Pie tegei^stplling spitste ?{cfr

7p?er en meer toe en peide partyen
vvmden een hechte eenheid. Pip een:
heid mn laatstgenoemden culmineerde
vooral rondom de oude Zandvaeatse
dorpskerk, waarvan wij hierbij nog een
pittoreske joto tonen.

'

Klke zondag was de kerk tjokvol in de
tüd dat Ds. Bloepjsnw, jeieepjijlf Ijülpi

. prgdiker) in de dienst vporgipg en de
Jonge, energieke predikant hield er dë
mqed wel in! Wat hejjbep VS te dg wlp-
ter van 1944/1945 'wei een kou' geleden

in d eonverwarmde kgjrlf. IJgt ^llfifg JaS:
sén'aan en wollen shawls otn woonden
we elke zondag de dlppgt *?ti, dip pinjBïPF
döp'r'lny:^pen van andere zlidP wprd VPFï
sïóörd, dit laatste dient met nadruli te

worden gememoreerd.

Voedselzorgcii

J/[aar intussen nam in deze hongerwinter
!de zorg voor het dagelijks voedsel hand
pyer hand toe. De gemeentelijke gaar-
keuken op het Gasthuisplein was opge-
heven, want er was niets meer om te

'lioken. De heer Schoenmakers van de
Nederlandse Heide maatschappij bracht
ypor sonunigen wgt yeriicp^i^g (Jppr }}g|

ultdejen vq.n tanye, dip ppg lp 4ê argp
eat en die je zéït — natuurlijk op primi-
tieye wijze — moest dorsen.
De korrels werden daarna gemalen in
de kofflemolep, ffapma je pr ^ goe4 ep
zo kwaad pi sdat ging. ' )]ri>p4 W^ )^!>
bakken. De heer Joh'. C. Jung sr. wist -r^

na veel avonturen een scMp met aard-
appelen naar Zandvoort te lofldpep en
Waarpproend hprgemeester Heyénbrock
zorgde vppr een' lading 'Amsterdamse
kp'rsijeg'. 'Waar h^ ze vandaan Jigid p;e-

haald.is mU tot bp dij; ogepjiük nog een
r^ad^cl, ma^r ze snapl^ep pesj^. Ifet
eten van bloembollen was in die tijd ook
in Zandvoort een verschijnsel, d^t vrU
algemeen voorkwam.

Verwarming
Bovendien zat Je met de yppj^pmiipg.
Die was er niet meer en de winter 44/45

was nu niet bepaald een van de zachtste,

UITREIKINCJ PRIJS SPORTPRIJSVRAAG 75

AALSMEER— De prijswinnaars yap de
sportkrant-puzzel 75 zÜp (ipkendenytij-
dag werden de prijzeii overhandigd 'aan
de gelukkigen. De prijsvrsiag is georgani-
seerd door Amstelland tets. Bandstad
Bublloatles, Het Amsterdams Stadsblad,
eqoi Pers en Hilversums 'Weekhia^. Vqpt
e'lë van de yijf verschiiningsgebleden was
een te]evlslptoestel beschlk^ac gesteld,

in 'he| verschiJningsgeVied van Bandstad
Eiiyi'cfities "is de prijs ge>;qpnen döar

ffiêVrSUW i: van ZiJveröên^Bg Jgpgg «15
Aalsmeer. Bij KoudiJs in , de Wetering-

straat ontving Bi] uit handen van de
heef B. 'a. Loos, digirik|giei|)er 'van
Qriindig Ifpderlarid, een door 'het bedrijf

beschikbaar gestelde portable kleuren
tévé.

Mevrouw Van Zijverfien is geïnteres-

seerd in snort en von^ de pu^p] pesltst

niet moeilijk. 'Ik heb ^n woord moeten
opzoeken, maar wist niet gens; hqe ik

hepi 'op njoest sturen,' ïildps fle prijs-

Winnares. '|k was ontltutst (ppn ik hogr-

Ös'öat ik een prijs gewBIffleB htó-. ïn
eerste instantie was ik vergeten dat ik

mee had p;edaan,' vertelde mevrouw Van
Zijyerden. He^ ig dè twépde tévé vpof
de' familie Van Zilverden'; maar volgens
de winnares hebben zij het toestel niet

nodig voor de zondagavond als NOS-
spert op het beeld verschijnt.

Bij de feestelijke uitreiking WSS aol( 4e
heer Klaa^ Prent aanwezig, Jj^dvpjlie;
genwoordiger van Amstellap^ P^ë: QP
bijgaande foto staan' van links haar
reohtsi de heer N. O. Itterzon,'bêdriJfs-

iélflgr van KoudiJs, dp bpfil: ïiOBS, me:
vrouw Van Zijverden en de heer Prent.

Integendeel. Bovendien was er geen |lcht,

zodat Je in de 4opJ:pC5te ^ijd vap vijf

uur 's avonds af iü 'het ^P.^l^er z^.
Persoonlijk had ilc 'van 'dit"alles weinig
la^'tl '{^ant dank ziJ n^'n 'spezial Ausr
jveig' yoor het strand," tio^ ilk. er drie-
m'aal in de week op uit ötn kolen tp zoe-
ken. Ik had meestal een'rijke oogst. Dat
^üil ging dsA'dê'ELcSel'ih^lnaiar af én
toe schrok Je je wild wanneer ertussen
Iets had gezeten, dat soms met een flin-

ke knal uit elkaar sprong. Ik was ook
een der weinigen (ik meen dat we to-
had.
Als leider van het arbeidsbinrejji was ik
een der weinigen (ik mecp dat''wéto-
taal met z'n zessen waren) die' nog té-

Jffoon had. Van die telefoon af werd
ppn draadje afgetapt en daarop brandde
een zaklanteamlampje. Veel licht gaf
}iet wel niet, maar het was in ie4cF ggr
yfX toch wit.

jlfet mijn vriend Arend Bos haalden W
op geregelde tijden bomen uit Bent-
veld, die daar— in verband met de aan-
leg van verdedigingswerken— waren om-
gekapt. Hoeveel bomen we achter in de
tuin van de familie Bos aan de Grote
Srgcht niet Ribben stukg^tiaagd en in
mootjes gehakt, weet ik ntet meer, maar
het moet een respectabel aantal pjn ger

meest. Soms waren weer een hele dag
mee bezig.

Het gebeurde ook wel, ^gt wp piet en-
këjp apdprpp, die ook het strand moclir
ipn betreden, gingen trekken op Ixét

strand. Het' was eén leyg'n^gy^arlijk
werk tussen al die mijnen. 'Maar af en
toe was de vangst toch wel de moeite
waar'd. Alles," 'wai'vis was," werd mëe'ger
nomen. Thuis ging dat spul dan in i|e

koffiemolen en werd fijn gemalen,
waarna "mijn vrouy er yiskqekjes van
bakte] We aien er altüd lekker "van.

Het was al met al een vreemde en avon-
tiaurlijkg tjjd, maa'r vervelen deden we
ons"p;e'pp'"'móipent," jiöcfr agh&af be-
zien vraag 'je je toch wel af,'hoé we 4ie
hongerwinter zijn doorgekomen. Ds
ambtenaren op het distributiekantoor,

(ik meen de heren Bisenberger en de
8&§^5 6e(Jep W9,t i5j] ^ondgp, ppj de zor-
gen 'van'dé bevölldng té verlichten. Hoe
ZU da^ deden pp welk eep risico zij daar.-

by napiepj daarvan hoop ik IJ in een der
volgende "artjk'êfen" Hoe liet een en a^-
de; te vertellen, maar ^ij hepben er in
elk' geval"beiangryk toe bijgedragen, dat
in zeer dringende gevallen hulp gebo-
den werd. -

Wordt vervolgd.

C. Kuypet sr.

s. i' 5.v'e>-i; .^ ia ff si*3i

Verrassend Shiseido

gitaargpel

bij eerste

schoolkon^ert
ZANDVOORT — In het kader van de
jaarlijk^g sohool}:pnserten in de Wim
OeftqnbachschoQl voor 'Mavo aan de
iipndvoortselaan, trad maandagmiddag
tweemaal op de gitarist B. Bakker, die

na ee>i i^e\kqmstwoord van het school-
hoofd de heer Q. M. J, Sinkc, in de
Sïfifi «({»} dS"sch^pl, die zich uitstekend
vopr hét geuen van dergelijke kamer-
kon^e'rfen lé'ent, fioor de tülriike leer-

Ur,gen jffpf pen ^pontqc^n staande ap-
plaus werd begroet.

Het konsert verkreeg, — pipde door de
|o^ieHt(pg die flp heer Bakker erover
gaf — vooral voor de schooljeugd een
gpjigpl ftparte bekoring. ZU werden ver-
bouwd gemaakt met Jiet gitaarspel,

fergjrea begrip yoor de "moeilijkheden,

gip pf pan dit spel vast jsitten en on-
fleFgJpfpn de gpwaarwo'rdlng, dat het
bespelen van eep gitaar, méér betekent,
dati alleen maar wat tokkelen of l^ege-

leiden, doch bU yglledlge beheersing van
}Hf% yistjytpgnt, een konsert op zichzelf

kan betekenen.

B. Bakker bracht vrijwel uitsluitend
klassiek werk te'p gehore, in hoofdzaak
VftB SeaaPSP SsiPPonl^tgn. Een Boeree
yan Joh. ggö- Bach in dlyerse bewer-
K^SSh vfik eep sprekend voorpeeld van
hoog opgevoerd gitaarspel, daarnaast

W&rep ?aiP vprianjps over de cantate 'The
hpti^ pf the rl^ng sup' een voorbeeld
VEÏn gedegen vakmanschap. B. Bakker
bracht vervolgens gitaarm izlek uit Bra-
fiHë, een i^pptahe Paaso Doble en van-
zeifiprekeiid een met zuidelijk geladen

elaei F!&mgps9:flapg.
HU bespeejde voorts de voorloper van de
Engelse gitaar, de Duelba, daarbij ver-
klarend, dat het instnunent op zichzelf

res$5 niaer da» 2000 Jaar oud is en dat
hst in de vroegste eeuwen reeds werd
bespeeld.

De kunstenaar besloot zijn klassieke ge-

ïlfiSlte van li?t PBt;*dep n,et een prach-
tige komppsitie uit Venezuela, waarna
)i^ nog een kor(e demon^^fatle gaf op ds
eleHtriwihe gitaar en de mogelijkheden
die d^» Wept, hetgeen slechts een flau-

we alsehajttjwipg was yap hetgeen hij

ons tevoren op de klassieke gitaar had
laten horen.

Gee» spreekuur
ZANDVOOET — De heer I. M. Aukema,
wethouder van financiën, onderwijs en
BPmmpelszaken, is verhinderd op maan?
dag 13 oktober spreekuur te houden.

De geboorteplaats van Miss Fumlko
Yokoyama he'è't 'Kanazawa' 'p ej-g ou^
5ta4je, wppr de traditie^ yap Ijgt vroe-
gere Japap nog bestaan!

Eerst nadat zij haar dlPlQPia pap 4?
Hijh School behaalde verliet sij liaar

geboorteplaats en begon haar Sliiseidp

carrière in 1964.

Thans behoort zij tot de beste categorie
van meer dan 9QQD ghJspido " S6))Söp=
heidsspecialistes.

Vele jaren heeft zij in Jppap als Shi^
seido dcmonstratrice gewerkt.
In 1967 werd zj naar Amerika ultge-

zoiiden waar zU belast weïd mej dé feU
ding over alle Japanse Shispido specia-

listes in de United States.

In deze tijd t>ezochc zü zelf eok de
meeste belangrijke steden, g^f dpmon-
straties en instructies.

Miss Fumiko Yokoyanja heeft zich al;

tUd voel moeite gegeven óm de vropw
ervan te overtuigen, dat make-up geen
oplossing is voqr eventuele hplöprobler
men, maar dat een dagelüksa verzor-
ging van de huid de basis moet ziln
voor het er 'goed en verzorg!}' i}Jtpiep.

Dit jaar bezocht eU Nlepw-jjeejand 'ep

Australië, ook in deze landen was men
enthousiast over haar techplglf pp ultn
leg tijdens de huidvcrzorgipg en make
up demonstraties.
Miss Fumiko "ifokoyama is zelf wel een
goed voo|:becld van het resultaat, jlat

met een dA^liJkse Shiseido huidvataor-
ging 'befeiitt' kan worden.
Zaterdag 18 oktober komt Mlas Fumiko
Yokoymana demonstreren in Kapsajpn
yvonnp, Halt'estraat é3. "ZÜ heet u gaar-
ne wplkopi.

75 jaar

naaimachines
HAARCllM =^ iJpze rnaand is het vijfcn-

zeventig jaar geleden, dat Jan Geylvoet

in de Haarlemse Doelstraat een vnnkeU

tje opende in handel en reparatie van

naaimachines en levering van onderde-

len en benodigdheden.

Spoedig werd de ruimte te kien met het
gevolg dat de zaak in een groter paad
in de Doelstraat werd ondergebracht.
In 1933 verhuisde de f(rma vool" de der-
de maal en werd gehuisvest op no. 36,

waar Jan Qeylvoet Jr. momenteel het
bedrijf van zijn vader voortzet.

Doof de moderne aervicewageps heeft
Jan het met serviceverlening in Noord
en Zuid Holland heel wat gemakkelijker
dan zijn vader. 'Als vader een hand- ti

trapnaaimachine near Zandvoort moest
brengen deed htj dat op zijn fiets of
hapdl^ar', zegt Jan Qeylvoet Jr. d'e mo«
mentepl de derde gpperatip in inleiding
heeft en het is deze generatie, d'e hon-
derd Jaar verkoop' "en "reparatie van
naair: en breiroacblnes in de Iloelstxaat
waar moet maken.
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Tijdens Jaarvergadering Z.R.B.

Bronzen medalje voor

redder 4-jari

OPBRENGST RUIM F 8000,-

Expositie KNZHRM
werd groot sukses

meisje
ZANDVOORT — Niet in lön funitMe

van vice-voorzltter van de Zandvoortse
Reddings Brigade, maar als korrespon-

dent van de maatschappij tot redding

van drenkelingen speldde dokter J. F.

Zwerver tUdens de najaarsvergadering

van ZBB strandpachter Jaap Faap de
bronzen medaille op.

De maatscliappy heeft de voorzitter van
de Zandvoortse strandpachtersvcreni-

ging de medaille met bUbehorcnde
oorkonde toegekend voor het opwelden
van de levensgeesten via de mond-op-
mond-beademing bU de vierjarige Tesa
Faardehaar.

Op 27 mei haalde mevrouw Faardehaar
het levenloze lichaam van haar doch-
tertje uit zee. Dank zij de snelle en vak-
kundige hulp van Jaap Paap kon het
meisje worden gered. 'Zonder uw hulp
had het meisje het niet gered. Ze had
reeds een oudertemperatuur van dertig

graden en er was bovendien veel zeewa-

ter in de longen gekomen. Als u niet op
de juiste manier had gehandeld was
het meisje beslist gestorven,' aldus de
Zandvoortse arts, die Jaap Paap bo-
vendien de bronzen legmedallle over-
hanJlgde.
'U had ook driehonderd gulden kunnen
krijgen, maar deze bekroning leek mij

passender. De Zandvoortse strandpach-
ters hebben dit jaar toch genoeg ver-

diend,' zo grapte dokter Zwerver.

Reddiiigslijueu

De aanwezigheid van de vertïjenwcor-

diger van de Zandvoortse strandpncii-
'

ters kwam: de ZRB yorige","weèk,'woeuC-

dagavond in het Gemeenschapshuis uit-

stekend van pas. Voor het JaarltJks rap-
port dat de brigade naar het strand-

schap stuurt kon de mening van de
strandpachters worden gehoord.

Het speet Jaap Paap, dat er behalve

op zün terrein nergens op het strand
reddingslijnen te vinden waren, terwijl

die in vroegere jaren aan lange stok-

ken op zichtbare plaatsen op het strand
stenden opgesteld. De ZRB deelde bij

monde van de voorzitter J. G. Bisen-

berger deze mening. 'Het is een groot

gemis, want wij hebben van die red-

dingslijnen heel wat gebruik gemaakt In

het verleden.'

Voorts werd het plan geopperd om in

elk strandpaviljoen een EHBO-kist
verplicht te stellen. Dit in verband met
de vele EHBO-gevallen, waarmee leden

van de ZRB elk jaar weer te maken
hebben.
Deze zomer had de brigade op beide

posten honderdvierennegentig EHBO-
verwondingen aan de onderste ledema-
ten. In verband met dit laatste wees de
heer Bisenberger erop, dat deze ver-

wondingen veelal worden veroorzaakt

door ondergestoven prikkeldraad van
afrasteringen. In het rapport aan het

strandschap zal dan ook gevraagd wor-
den of men hieraan aandacht wil he-
steden.

96 reddingen
In totaal werden zesentwintig personen
door brigadeleden uit zee gered. Helaas
kwam voor twee personen de redding te

laat. 'Wat er met de Italiaan gebeurt
is, weet niemand. Alles wat wy gezien

hebben. Is dat zOn levenloze lichaam
aanspoelde. Bij de Duitse vrouw ligt

het echter anders, zy Is dlrekt na het
nuttigen van een warme maaltyd In

zoo gegaan en wy kunnen niet genoeg
wyzen op de gevaren daarvan,' aldus
de ZRB-voorzitter.
^en groot gevaar noemde de heer Bi-
senberger rubberboten en luchtbedden.
Zesenvyftig maal werden mensen van
afgedreven opblaasboten en dergeiytóe

„WURF-PRAET"

WULLÜM v.d. WURFF
Ze zegge dat we 'n strehgewin--
ter kraige, omdat de eerste
sneeuw al is gevalle.

Expositie

in Eijlders
ZANDVOORT — Jan Budding en Babs
van Elsdingcn exposeren van 11 tot 31
oktober in galerie Eyiders aan de Halte-
straat 77.

De gewassen tekeningen en schilaeryen
van de drleënvyftlg jari?e Amsterdam-
se kunstenaar Jan Budding hebbfn op
vele tentoonstellingen gehangen, onder
meer in het Poolse Gdansk.
Babs van Elsdingen is in 1923 geboren in
Amsterdam en volgde haar opleiding
aan het Keramisch Instituut te Haar-
lem. Haar werk is regelmatig te zien op
tentoonstellingen in het gehele land.

De expositie is op woensdag tot en met
viljdag geopend van 13 tto 10 uur en op
zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur

Z.\NDVOORT — Gedurende het zomer-
seizoen 1975 heeft de Koninklijke Noord-
en Zuid-HoIIandsche Bedding-Maat-
schappij in navolging van haar sukses-

volle jubilcumtcntoonstcUing van 1974

wederom iedere dag voor belangstel-

lenden haar deuren aan de Xhorbecke-
straat wüd open gehad.

Een loopstellage zorgde ervoor, dat het
zeer geïnteresseerde publiek gemakke-
lijk de strandreddingsboot de Dr. Ir. S.

L. Louwcs kon bewonderen.
Voorts waren te bezichtigen het opge-
stelde wippertoeste!, kantelboot, allerlei

reddingmateriaal en het gemoderniseer-
de verbiyf van de Redders.

Ten ba^e van het reddingwezen Is ty-

dens de tentoonstelling aan verkochte
artikelen, kantelboot en offerbootje een
bedrag van maar liefst ƒ 8126,65 ont-
vangen.
De tentoonstelling die gratis toegan-
kelijk was, is door enkele tienduizenden

personen bezocht, een mooi resultaat en
een waardevolle attraktle voor de zo-

mci gasten in Zandvoort.

Dak raadhuis gaat

f 80.000.- kosten

Jsa;; r.:ap kri.ig* de bronzen medaille

door dokter Zwerver opgespeld.

Z/l.'VDVOOiïT' — Dinsaagavond zuVcn
de raadsleden ccn krediet van f 79.500,—

heschlkba'ir moeten stellen, als zij niet

d" Juins willen lopen i7i de toekomst tij-

dens raadsvergaderingen een nat pak op
te lopen.

Hst dak van het raadhuis vertoont na-
meiyk verscheidene .- lekl»8QS,. .en . het

WINTERSEIZOEN IN TREK
gehaald. In één geval moest men zelfs

3,5 kilometer de Noordzee opvaren om
twee Duitsers er opmerkzaam op te

maken, dat zy zeer ver van' de kust

waren weggedreven. De Duitserse had-
den niets in de gaten en zaten nog
te vissen, onwetend van het gevaar dat

hen bedreigde. Ondanks het strandver-

bod voor honden hadden toch nog drie

badgasten beten opgelopen van deze
viervoeters.

Zeer tevreden toonde de heer Bisen-
berger zich over het dit jaar behaalde
aantal diploma's. Voor het jcugdbrevet

1 slaagden 35 leden, voor het Jeugdbre-
vet 2 17 leden, voor jeugdstrandwacht
6 leden, voor EHBO 7 leden en voor
strandwacht A en B respectleveiyk 6 en
2 leden. Voorts nemen zaterdag 1 no-
vember 108 brigadeleden deel aan het
diploma-zwemmen.

'Voordat. wU sporfcfondsenbad 'De Duin-
pan' in Zandvoort hadden, hebben we
van dit geweldige aantal niet mogen en
kuimen dromen,' aldus een zeer opti-

mistische ZRB-voorzltter.

Naaktstrand

Een bepaald niet optimistisch geluld

Het de heer Bisenberger l-"jicn omtrent
de vernielingen op het naaktstrand. De
afwezigheid van toiletten noodzaakt do
bezoeker zyn behoeften te doen op de

zeorcep met het gevolg, dat de natuur-
lyke zeewering vertrapt wordt. De hoer

Bisenberger: 'Het Is treurig om te zien,

hoe in één zomer de zeereep en de
afrasteringen ervoor vernield zUn. Er
mag stellig worden nangehomen. dat

Rynland het hlerby niet laat zitten.

Hoewel het voor ons moeiiyk werken
was vanwege de geringe akkommodatic
hebben wy toch plezierig gewerkt op
het naaktstrand. Dat er nog heel wat
verbeterd moet worden spreekt voor
zichzelf, maar over die moeilijke zaak
zullen de raadsleden zich wel beraden.'

In financieel opzicht bleek seizoen 1975

een groot sukses te zyn geweest.

Penningmeester T. de Roede deelde

mede, dat de strandkoUcktcs J5.U(IT,'.iU

hadden opgebracbt. Uit de kollektcbu.;-

jcs kivam daarnaast nog eens fl."(!«B.(>l

te voorschUn, een dankbare badgast,

die door toedoen van de ZRB zyn zeil-

boot kon behouden, schonk hiervoor

ƒ500, (erwQI ook nog een gift van S'iSV

werd ontvangen, Totaal bracht dit alles

op ƒ6.563,81,' doch de voorzitter voegde

er dirckt aan toe dat het beztnc- en

olieverbruik dit jaar ongeveer ƒ 3500 had

gekost.

Glasblazen
ZANDVOORT — In het .ieugdhuis ach-
ter de hervormde kerk aan het Kerk-
plein wordt dinsdag 21 oktober de eer-

ste kofflemorgen van het wintel-seizoen

gehouden.

Tydens de 'koffiekamer' geeft de heer
Van Kooperen een demonstratie In glas-

blazen, terwUl er tevens gelegenheid is

door hem vervaardigde artikelen te

kopen.

officiee
ZANDVOORT — VrUdagmlddag heeft

burgemeester A. Nawijn hel vakanticliuis

•Pniël' aan de Zuiderstraat van de stich-

ting voor zcnding.s-di3koncssenarbeid of-

ficieel geopend. Zandvoorts eerste bur-

ger onthulde in de eetzaal drie tekenin-

gen van de Bentvcldse kunstenares Ariën
Mulder, voorstellende het nude huis en
het interieur. Van dat interieur zyn en-

kele fraaie tegels, ccn bloembak en fon-

tein bewaard gebleven. Voorts herinnert

een glas-in-lood-raam in de hal aan hel

oude retraitehuis voor zusters en gasten.

Het uit het eind van de vorige eeuw da-
terende gebouw werd In 1931 door de
stichting voor zendlngs-dlakonessenar-
beid te Amerongen gekocht en ingericht

als retraitehuis voor zusters en gasten,

die zeelucht, rust en herstel van gezond-
heid zochten. Het gebouw kreeg de naam
'Pnlël': ontmoeting met God. Het rust-

huis werd lu 1942 ontruimd, maar na de
oorlog kon het huis weer In gebruik wor-
den genomen.

In de loop der jaren begon het huls ou-
derdomsverschynselen te vertonen en
besloten werd ter plaatse een nieuw, mo-
dern en groter huls te laten bouwen, dat
onderdak biedt aan circa dertig rustzoe-

kenden.

In het huls zoeken, zoals de heer J. P.

Snmson, vlce-voorzltter van de stichting,

het vrüdagmiddag in zyn welkomstwoord
uitdrukte, de dlakonessen de zowel gees-

teiyke als llchamelUke rust om weer op-
geladen te kunnen voldoen aan datgene,

dat zy uit Gods woord mogen putten.

Om wederom hun volle Inzet en arbeid

in dienst te stellen van God. gedreven
door de liefde tot en van Christus.

Dankbaar
Dominee G. Kaastra. verbonden aan liet

moederhuls te Amerongen. de heer J. P.

Samson. pfarrer Scholz, de leider van het
Duitse dlakonlcverband en burgemeester
A. Nawyn. zy allen roemden tydens hun
toespraken architekt Chris Wagenaar en
zyn medewerkers Wlm Visser en Arthur
van der Pol voor de wyze waarop zy erin

geslaagd waren de sfeer vnn het oude
huls over te dragen In het nieuwe.

'U hebt zelfs de bomen voor het huls la-

ten staan. U hebt de zaak behandeld
met ontzag en eerbied en onze dlakones-
sen zyn u daar erg dankbaar voor.' zo
richtte de heer Samson zich tot archi-
tekt Wagenaai'.

Clirls Wagenaar betrok de dlakonessen
in deze hulde. 'Zuster Boukje. Margar'e-
tha en Johanna, het zyn en biyven vrou-
wen met die typische vrouweiyke loglka,

Door deze zusters werd het een moeliy-
ke maar tcgeiyk mooie opdracht. Tydens
de bouw heb ik voortdurend met hun
wensen rekening moeten houden. Zo had

Ik byvoorbeeld gedacht aan een fyu ge-

kleurde baksteen, maar de r-nsters voel-

den meer voor de in deze tyd nog wei-

nig gebruikte MBI betonsteen. Deze
sympathieke zusters maakten van dit

werk myn liefste opdracht.'

Geborgenheid
Om te verkomen, dat 'Pni 1' een groot
blok in de tuin zou worden, heeft Chris
Wagenaar gekozen voor een drietal

schaal verkleinende kappen op hot drie

verdiepingen tellende gebouw. Vanuit de
tweede verdioing geeft een glazen door-
kyk uitzicht op de rooms katholieke st.

Agntha kerk. 'Dat is geen tieva'" zegt de
Zandvoortse architekt. Hat Interieur is

zoals Chris Wn^enaar het uitdrukt 'fors'

uitgevoerd. 'Dat geeft een gevoel van
geborgenheid.'

Burgemeester A. Nawyn maakte van ric

gelegenheid gebruik om zijn crkciiteUik-
heid uit te spreken over het werk van

dlakonessen. 'U vormt een groep, die zich

voorbeeidig gedraagt en derhalve hebben
wy als gemeentebestuur nooit Iets met u
te doen. Daarom ben ik biy dat ik de
opening van 'Pni»r mag verrichten, om
duideiyk te maken dat wü als gemeente-
bestuur biy zyn dat u binnen onze ge-
meentegrenzen uw huis heeft.'

Na deze woorden overhandigde de heer
Nawyn zuster Boukje het boek 'Gort met
stroop' over de geschiedenis en volksle-

ven van Zandvoort.
Pfarrer Scholz kon aan deze woorden
toevoegen, dat de zu.slers op hun beurt
zeer tevreden zyn over Zandvoort als

vakan c'.eoord.

'I><> zusters en gasten hcblicn Mier altyd
een hccrHjkc tijd. /.elf Iieb ik onk al

meermalen in "Pniël" gelogeerd en ik

moet cerHjk zeggen, dat Zandvoort in

wintertijd nic nog beter bevalt dan tU-
dens de zomermaanden. De frisse zee-
lucht doet ccn mcas, die zyn rust zoekt

byzunder goed.'

. .7 ,; "'"{•• "i.'-Wi. *.

Initiatiefnemers en belangeloze uitvoer-
ders de lieren J. Kerkman en J. Koper
gaven tekst en uitleg bij de tentoon-
stelling en leidden de vele bezoekers

rond.

LANGS DE VLOKDIJJN

U slaagt, wanneer u meer geeft

dan er van u wordt verwacht.

Edison (1847-1931)

naodzakelyke herstel gaat bijna tachtlg-

d.azend gulden kosten.

Na overleg met do Ruksdienst voor de
Monumentenzorg te Zeist zal de gemeen-
te Zandvoort de klus toevertrouwen aan
een in Haarlem gevestigd bedryf.
Tydens de vergadering die om 20.00 uur

, op -het' raadhuis begint wordt voorts jiog

de wegaanleg Zuidlaaiï behandeld, als-

mede het preadvies van het dagelüks be-
saiur van het Gewest Kennemerland.

Tuinbouw

en plantkunde
ZANDVOORT — De Kojiinklijke Maat-

schappij voor Tuinbouw en Plantkunde

ie Den Haag. afdeling Zandvoort orga-

niseert een ledenvergadering op woens-

dag 22 oktober om 20.00 uur i;i hotel

Keur aan de ZceUraat.

De agenda vermeldt vaststelling van
statuten en huishoudeiyk reglement,
een verkiezing van bestuur, kaskom-
mlssie en diver.se werkgroepen.
De voorzitter, de heer W. M. B. Bos-
man, die zich voor éér Jaar beschik-

baar had gesteld, treedt deze avond af.

De overige besluurislcden stellen hun
mandaat ter beschikking, doch biyven
herkiesbaar. Dit zu'n de dames mejuf-
frouw B. Roozeii. mevrouw J. M.
Schmidt-Tamlnlau en de heren B. Ru-
denko, J. Hoogendoorn. G. P. G. van
Elteren en J. van Honschooten.

Burgemeester A. Naivijn opent huiic

'PnicV door drie tekenen van de Bent-

vcldse kunstenares Aricn Mulder te otit-

hullen.

Fonduesausen
uit eigen keuken.

Hoenderparl< eieren van
vrije kippen.

GROTE KROCHT 18

Das: en nacht bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TROUWWAGE.NS.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

— Gespecialiseerd hi alle chinces-

indlsche gerechten.
— Ook voor af te halen geopend van

12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3643.

ehes andpé
voor een gezellig avond.ic uit

de gehele week geopend
van 2O.0O-3.O0 uur.

tsöl: 02807-^433

H.W.GOSTER QQ
Makelaar o.g. Unbm

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties Hypotheken
Assurantiën

^ri»a.j5l'. .4,V,«-
;,*.
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SPORTINSTITUUT

WIM BUCHEL
A. J. V. d. Moolenstraat 47, Zandvoort.

Wilt u vanaf 1 oktober

recreatief sporten?
Ochtend-, middag- en avondclubs voor

dames en heren.

KEEP FIT GYMNASTIEK
BADMINTON
VOLLEYBAL

JUDO
JIU JITSU

Zaalhuur voor badmintondubs tegen
aantrekkelijke tarieven.

Vraagt Inl. tel. 02507-3965 of 5829.

ROLLER CARAVANS
NIEIJWE TOCRCARAVANS
OCCASIONS— INRUIL

Uithoorn - Amstelhoek, Amstelkade 36.
Telefoon 02975-63768.

„TlmTEX AMSTERDAM

U LAADT EN LOST, WIJ RIJDEN.

U spaart arbeidsloon, dus bent
vééééééél GOEDKOPER UIT!

Vismarkt Jan v. Galenstraat 14, tel. 020-

822642-822567, na 19 uur P. J. Visser,

privé '020-138336.

AANNEMINGSBEDRIJF J. DECTEKOM

vraagt met spoed

all-round timmerman
moet zelfstandig kunnen werken in
utiliteitsbouw en keukenbranche.
SoU. te richten aan:

J. Deutekom
Marisstraat 58, Zandvoort.
Telefoon 02507-4163-6304.

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

als engels

IJzerhandel ZWAGER b.v.
HoofdweR 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111. Lelden.

FABER EN SIEGLER

GASHAARDEN
EN VELE ANDERE MERKEN
Nu spotgoedkoop bij

HANS SNABILIE
ZijMweg 24 • Haarlem. Tel. 023-314137.

OOK VOOR CV UW ADRES
Gratis bezorgen,

's Maandags geopend.

Komzaterdag
kijkenop onze expositie

^^^veifigheid+^^^corrïfort=,^^dlroën

Ontmoet comfort en veiligheid

op de najaarsexpositie bij elke
Citroënagent.

Een expositie bij een Citroënagent

isgeen overbodige luxe. Integendeel.

Het is een goedegelegenheid om te"

zien en teontdekken dat alle modellen

van hetfavoriete merk Citroen nog
steeds synoniem zijn metde eerste

Iweewensen van elke automobilist:

comfort en veiligheid.

Want in elktype Citroen treft u

dezetwee eigenschappen als een
onverbrekelijke eenheia aan - als

uitkomstvan een beproefde filosofie

dievan oudsheraan de conceptievan
elk model ten grondslag iigf.Vandaar
datu zaterdag a.s. niet qlleenvoor
eën nieuwe autowelkom bent.

Maarookvooreen nadere ontmoeting
metwatCitroën ondercomforten
veiligheid verstaat.

Metde geruststellendezekerheld

datuw keuzevoordézeveiligheid en
comfortvon 2cvvla DyanetotAmi reikt

en ookvan GStotCXeen
ongeëvenaarde bekroning vindt.

Graag totzaterdag aanstaande.

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV

Grijpensteinweg - hoek Leidsevaart - Westelijke

Randweg - Haarlem - tel. 023-2488221.

CITROEN;

O©
Wie rommel koopt om geld te sparen, Is als de
man, die de klok aanzet om tUd te sparen.

Klpling. (1865-1936).

HORLOGERIE

C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

bU de KostTcrlorenstraat.

raadt u aan, zi]n klokken niet stil te zetten, want
liy verkoopt geen rommel, maar uitsluitend

fantastisch goede uurwerken, waar u altijd op
rekenen kunt.

Komt u maar eens ki)kén-ln zijn siiowroom.
't Is een belevenisi Eigen .reparatie-afdeling-met

electronisclie appBratuur,

L.P.G.inbouw
diverse merken

o.a. RENZO-LANDI,

LANDI-HARTOG v.a. 875,

Noorderakerweg 160,

,
Amsterdam, tel. 020-1Ö05Ó9

[Lrt op wegwijzer» „Öortglndg"
|

Zandlaan 22, Tel. 02502-633B/6954 HILLEGOM (grens Bennebroek)

Ook Bloembollenmarkt bij Cash & Carry

„De Oosteinde"

meer dan 100.000 stuks bolI>loemen direct van eigen kwekerij naar de consument met honderden
soorten in de bloemboUenschuur. Zelf uw sortiment mtzoeken voor GBOOTHANDELSFRUZEN,
bovendien krijgt ledere koper van bloembollen deze week een mooie

L
AMABYLIilSBOL GRATIS

]
WEEKBEKIiAME:

5 Tulnhyacinten in kleuren 1,25
25 Crocussen in kleuren 1,—
5 Narcissen gemengd 1,—
25 Allium Moly geel ; 1,—
1 Keizerskroon 24/-)- 2,50
(verjaagt muizen en mollen uit uw tuin.

HEESTERS & CONIFEREN
200 soorten (catalogus)

VUURDOORN hoogte 1 meter
slechts 2,50111

VASTE PLANTEN 160 soorten v.a 1,-

(catalogus)
ENGELS GRAS (paarse bloem) 2 stuks . . 1,—
Nog volop FAMFASGBAS in voorraadll

ER ZUN WEER
TVINTERVIOLEN gemengd 6,— per kist

PRIMULA'S bloeiend 1,— p. st.

DIVERSEN:
Bielsen, Orindtegels, Vijvers, Patio»
blokken. Schuttingen, Aardewerk,

Begentonnen enz.

SCHARENBEKKEN:
. 60 cm hoog, incl,: regels en paal,
normale prijs 32,— nu 28,— per

2,60 meter.
RIETMATTEN: 7r- p. m2.

KAMERPLANTEN (200 soorten)

KAAPSE VIOLEN in kleuren 1,25 p. st. 1 c
SNIJBLOEMEN: Uit eigen kwekerij, tltijd
vers, Waarom duur als het goedkoop kani I

KOEMEST: 60 Vr. VOQ 12,50 voor 11,60

(ook kleinere maten voorradig)

TUINTDRF: 60 Itr. Van S,5D nu 6,—
(bodemverbeterend)

M

Als extra attraoMe voor het in gebruik nemen
van ons geheel nieuw aangelegde verkoopruim-
te buiten, krijgt iedere koper bij de Caah &
Carry een KAMEBVABEN CADEAU!!!
LET OP — LET OP — LET OP — LET OP —
BLOESfEN EN PLANTEN CASH Se CABBÏ
„DE OOSTEINDE
organiseert voor de jeugd een:
KERSTBROEIWEDSTRIJD
Op onderstaande waardebon kan ledereen tm.
15 Jaar een geprepareerde Hyacint GRATIS at-

Imlen met handleiding.
Op 26 december (2e Kerstdag houden wi) een
tentoonstelling in de bollenschuur woar mooie
pitjzen aan vertwnden zijn en voor leder toe-

gankelijk is.

De bloeiende Hyacint inleveren tussen 22 en 24
decemtier.

Vul onderstaande waardebon duidelijk met
blokletters in.

GELDIG VOOR 1 HTACDTT.

Naam:

Adres: .....

Woonplaats:

LeeftUd: ...

School: .....



975

IN-OUT
(zolang de
voorraad

.strekt!)

TAFT
WEER en WIND

HAARLAK

i^

:!^'

( zolang de
voorraad
strekt!)/

BASKETBAL
SCHOENEN

voor kinderen en volwassenen
alle maten

fJJ3:Ö§^

IN-OUT
( zolang de

'

voorraad
strekt!).

STUDIE- Of
hobbylamp:
met klembeugel, dus

past op elk bureau-

blad. Armlengte

ca. 80 cm.

In diverse kleuren

géén^JrSCT

17.95.

IN-OUT
( zolang de'
voorraad
strekt ! l

POLLY
BOUWSTENEN

IN-OUT
(zolang de'

SPREUKEN
SCHILDERIJTJES

JB^

m WAT DIRK VAH DEN

D WEERn DIEDEN HEEFT

VOOR DE KDMENDE WEKEN

!

wii heginnen met:

SPAANSE SHIRRY.

IHOWSEMOSSHfN

MHMBESIASAUS

met
garantiezegel

po\^^er

HALVE
LITER JtóT VORIGE PRIJSVERLAGINGEN:

( nog steeds geldig!)

Sensationele aanbieding:

ZWARE (1300GRAMS)ZWARE Vlauu on«ivi^^

80B>iHmN
, onze supermarkten maar ook in

onze slijterijen! —

I
uitzoeken;

m Corbièies

Chiteau

Don <liin

Minenrois

diverse

Moeielwijnen

Wainkalleni

MonehM

( de bouten kunt u

na hettrekken voor

de soep eventueel
braden!)

per Stuk:

ERWTEN-

SOEP (?-2ö)

HERD
"^'"^^

TOMHEN-
SOEP (^^)

MAGERE MELK plastic fles

KARNEMELK LITER

JUSD'ORANGE LITERPOT

AZIJN per fles

GEBROKEN RUST KILO

BIJENHONING - pot 450 9""^ .^-^
GESCHILDE TOMATEN -1/2 blik M^

BUK

,

KLEINE

jMHIAUNifL----

KIKITOILETZEEP- 3 stukken :^\ll
LAVATO TOILETSPRAY - bus ^ 1-69

8x4 DEODORANT - roller ^ \ll
WASVERZACHTER-2 1iter >9B 1.89

Hoséd'Anjou /«ti^
Cöm du Rhbfic

OOK
GESOR
TEERD!

FLESSEN
VOOR

OIVARITBABYVOEDING

..„JAOIMT

TABLEniN
waarom elders bij

2.90 betalen ONS:

HANSAPLAST doosje 12 strips ji^ 89

HANSAPLAST pueiste« vz meter J^ 89

LEUKOPLAST rol l>«~'

BLAUW
(baby's)

JdT 69

ROOD
(peuters)

A^^ 89

FLACON crème of _^ i

kruiden -^^
^

HALVE LITEB

tÖXEFLACON

SHAMPOO

(bij minde r dan 4 flessen: 2.95 per fles)

BIJ ELKE FLES WIJN]

HFFFTU RECHTOP-.I

ROOSVICEE- GROTE FLES >^
LIGA KOEKEN -PAK

li\.

GRAND
CRUS
GlAS

,'moezei>,
WUNOLAS

v1.50.

OOK IN PRIJS VERLAAGD:
AL!VIIR0NM2 4?^

nALVE PINDAKAAS pot (?^' 1

TIrdappelen üUUR ?!

(ALI\fllRON Bi&<S\) verkopen

wij reeds voor 4.50)

jftStNU^SiiJ
I

"CHATEAUNEUF du PAPE

fs (EVEN) UITVERKOCHT!

Wii zullen u, via advertenties,

over enkele wel<en doen weten

wanneer deze klassewijn weer

voorradig is!

PAGE LUIERS 30 stuks (^.-^5)

^^p

3.49

KNDnn (diebeste!)

aardappoK

puree
. voor 4 personen

;}^ nog steeds

ATRIX HANDCREME • doos

ATRIX HANDMILK- flacon

KOMO HUISVUILZAKKEN

IN^U|^
(zolang de

; voorraad

PLANTEN-
GIETER

INHOUD 1 LITER

sJ5^

IN-OUT
(zolang'de
voorraad

'

strekt!)

TOILET-
MATTEN
diverse kleuren

sJ4:5tf

IN-OUT
( zolang de
voorraad
V strekt!)

.tf/
"er
?^*/e'BUr,en-

Jf.ipf.

SCHEMER-
LAMP
naar keuze:

koperen- of onix-voet

fj2Q:56

75^ 60^ 40

.79

GLOEI-
LAMPEN
40-60-75 watt ^fiP

IN-OUT
( zolang de

'

voorraad
strekt!).

2
2<951.98
'2,aS'1.98
'>85'2.39

CALIFORNIA

SOtP AROMA FLACON ^5

De tussen ( ) geplaatste bedragen zjj.i de

door de fabrikant gestelde prijzen («aaraan

wij ons niet wensen te houden).

riN-OUT
( zolang de
voorraad

NOORSE
SOKKEN
in diverse kleuren

SPELLEN .

•_ fi « |\ ganzebord - hoedje wip -

k-i ' '*^^jlaasvoetbal - visspei etc.

/IN-OUT
( zolang de
voorraad
strekt!)

S^^r

>9^

IN-OUT
(zolang de
voorraad
.strekt!)

BESTEKBAK
voor vorken • lepels -

messen etc.

m-
<s V:^

t-M\ ^7>5^

o

te kunt Het heter bij

DIRKVANDENBROEK

en nu ook:
2ANDV0ORT.

AMSTERDAM, Mercatorplein 49 53 / Jan van Galenstraat 79 85 / Bilderdifkkade 41 53 / 2e Nasuustraat 26 30 / Liinbaansgracht 31 32 /

Tussenmeer 1 (winkelcentrum Osdorp) / winkelcentrum Delflandplein 188-194 / Burg de Vlugtlaan 133 / Johan Huizinsialaan 180-188

ZWANENBURG, Dennenlaan 19a - HOOFDDORP, Kruisweg 640 / Graftermeeritraat 28 (MOBY DICK, indmtrieterrein Woord)
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„RICHE"-ZANDVOORT
SPEGIALITEITENRESTAURANT - BAR

^é^F-
?^

Voor al uw recepties, bruiloften en partijen.

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot 2.00 's nachts.

Bar geopend tot 3,00 uur 's nachts.

Boulevard Barnaart 67 - Telefoon: 02507-2553.

Ook voor Sauna en Solarium.

FA. L BALLEDUX & ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze monsterboeken.

LEVEREN en LEGGEN van alle merken
KAMERBREED TAPIJT

Divanbedden - stapelbedden - matrassen - dekens -

Dacron donzen dekbedden - slaapkamerkleedjes en biezen

matten - echte donzen dekbedden.

Grote sortering kleinmeubelen.

Linoleums Krommenie - Heugafelt tegels.

ALLES VOOR UW WONING.

LUXAFLEX -JALOUZIEËN EN ROLGORDIJNEN.

HAITESTRAAT 27-29— TELEFOON 2596 3759.

exclusieve kleding
voor dames- en heren-

avondkleding
M

4

i
cortina-

modles
Kerkplein 3, Zandvoort

In de bruidskamers van A & K vindt u

een collectie uit de beroemdste

mode-huizen van Europa samengesteld

Bestaande uit

NOSTALGISCHE
BRUIDSJAPONNEN

vanaf 149. 75

ALTERNATIEVE
BRUIDSJAPONNEN

vanaf 228.

KLASSIEKE
BRUIDSJAPONNEN

vanaf 348.

Ook aan de bruidsmoeders en

hun faniile besteedt A & K
veel aandacht.

Uniek is onze collectie.

Wiaromeen
ROSEKEUKEN?

Omdat kwalilGil. vormgoving on duurzaamheid
een topprestatie is En ... voordeliger, dan U had gedacht.

r;Vt"^-''Vr^ihmit^

Keuken-installatiebedrijf

**Deutekom"
Showroomadres; Paradijsweg lia, Zandvoort, tel. 02507-2361

Geopend 10-12 uur Dinsdag gesloten

Tot BRUID VAN DE MAAND werd MEJ. C. BOON te Bovenkarspel

,

uitgeroepen. Zij krijgt haar bruidsjapon GRATIS.
Wie wordt de bruid van de maand oktober?

ModehuisA&K
GroteHóiJtstraatI 2, Haarlem. Tel. 023-324487. .

'.
;.

Winkelcéntr|JmScha|kwijk-Haarlem. Tel^ 023-33012^1; .0-^,

Breestraët 38;' Beverwijk .Tei.25534. Yr-^t:>^\' ?^.

'H^i^'-.é- 4

'^' - " •^^''"

^S,--==:3^^^..^5;^^^
W-**S. .>^

™*<''<--^.

EEN LEUKE HUWELIJKSREPORTAGE ?

Kom gewoon 's langs om een leuke reportage te bekijken.

FOTO ROB LANGEREIS SOPHIAWEG 67 TEL: 3233

v^

^

^ss- f^^mm^^sss^mmÊS^i^

EEN OPEN

HAARD . .

.

IS GOUD WAARD!
Wi.i zi,jii Bcspcclaliscerd in open
liaaidon cii complete verbouw-
uingpn.

Laat iiw woning eezcUigheid
uilslralcii.

Wij Icvni'cn u elk gewenst
inodol. met.sclen en
vervaardiKcn ccii rustieke
haard voor ii.

Vrijblijvend maken wij offerte.

Complete verbouwingen in Oud-
Hollandsc stijl!

LEEN OOSTRA
U belt 023-260051 en wij komen.
ACACIASTRAAT 56 — HAARLEM

Daar . . . gaat de bruid:

Na DE DAG volgt de huv«lljksreis.

Als u deze bij ons boekt krijgt iii' bruid
10% KORTING op de door u gekoztM reis,

uit de uitgebreide reisgids van SCN AlH.

Bovendien schenken w{j beiden een gratis
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ro> THE BUFFALO'S 30 JAAR IN ZANDVOORT QJ

De

leeft nog
ZANDVOORT — TIen jaar geleden vreesde hopman Ad Akkerman,

dat liy spoedig ztjn padvlnderslioed voorgoed aan ztJn verkennersstok

kon bangen. De televisie en de vele jeugd- en sportverenigingen hiel-

den de Zandvoortse jongeren weg van het kampvuur.

De animo verdween en het spel van Baden Powell leek uitgespeeld.

Maar een padvinder staat er nu eenmaal om bekend, dat hij zijn pad
altijd weet te vinden. Ook In moeilijke tijden en zo kan bet gebeuren,

dat de Zandvoortse Buffalo's deze maand hun dertig jarig bestaan

vieren. -;• .''--.
Naturlljfcls er heel wat' veranderd sinds de heer C. J. G. Bos direkt

na de oorlog een padvlndersgroep. oprichtte en die vernoemde naar

de groep Canadezen, die in amfibieyoertuigen de Engelsen te hulp

schoot bij de bevrijding van Zeeland. Zo verdween de verkennersstok

en het karweitje voor een (onderbetaald) heitje. Dit betekent echter

niet, dat de verkenner punt drie van de verkennerswet overslaat en
waarin vermeld staat, dat een verkenner hulpvaardig is. Nog altijd

legt elke padvinder de padvindersbelofte af en dat houdt in, dat elke

volgeling van de Engelse generaal Baden Powell op zijn eer ernstig

belooft te zullen trachten zijn plicht te doen tegenover God en zJJn

land èn iedereen te helpen waar hij San en de padvinderswet te ge-

hoorzamen.

De verkennerswet herinnert de verken-

ner eraan, dat bii eerUik, trouw, hulp-
vaardig, voorkomend, sportief, gehoor-

zaam, spaarzaam, een natuurvriend, een
doorzetter en eea broeder voor , alle

andere padvinders Is en bovendien eer-

bied heeft voor zichzelf en voor anderen.

Nog alttjd gaat bij de padvlnderssaluut

de duim op de pink als teken, dat de
grote de kleine beschermt. Wat dat be-

treft is er nog niets veranderd, maar
voor een onderbetaald klusje laat men
zich niet meer strikken.

Misbruikt
De zesendertig jarige hopman Ad Ak-
kerman is vijfentwintig jaar biJ de

Zandvoortse Buffalo's en heeft heel wat
karweitjes voor een heitje gedaan. Dat
hii ziin jongens al jaren niet meer op
karwei stuurt vindt Ad een logische zaak
en htl zegt: 'Voordat het 'heitje voor
pen karweitjef landelijk werd opgehe-
sen, waren wij''ër'al niee gestopt:' De
jongens werden gewoon misbruikt.

Een van onze padvinders heeft een hele

middag voor een kwartje achter een

door:

Cees Kuyper

'Als we

zouden

drillen

hielden

we geen

jongen

over'

Welpen en verkenners in de Zand-
voofrtse duinen bezig met het maken
van een brug. Leiders Men erop toe o/

de sjorringen toe! goed geschieden.

kinderwagen moeten aansjouwen en een
ander heeft voor diezelfde beloning xiren

achtereen staan luiers wassen. En zo

zün er nog plenty voorbeelden op te

noemen waarin mijn jongens als dienst-

meiden werden gebrxükt. We zijn wel
hulpvaardig, maar laten ons niet mis-

bruiken en daarom zijn wij ermee ge-

kapt.'

Wat eveneens tot het padvindersverle-

den behoort is het olleboUenbakken op
oudejaarsdag. In tegenstelling tot het

heitje voor een karweitje ging de olie-

boUenhandel te goed. Op oudejaars-

avond werden er veertienduizend olie-

bollen van het merk BuffalO' verorberd,

in de Zandvoortse huiskamers.

Ad Akkerman: 'Op het laatst liep het
uit de hand, het werd zo'n organisatie,

dat we al in september met de admini-
stratieve rompslomp moesten beginnen.

We hadden dan gewoon geen ttjd meer
voor andere dingen. Elf jaar geleden
kwamen we zelfs niet meer aan oude-
jaar vieren toe. Door hevige sneeuwval
was het bestellingswerk vertraagd en
zo kon het gebeuren, dat klanten hun
oliebollen pas kregen rond het midder-
nachtelijk uur of zelfs helemaal niet.

Daarom zijn we er zeven jaar geleden

mee gestopt. Het werd een te grote or-

ganisatie'.

i Binnen circuit

The Buffalo's konden hun ttJd wel beter

gebruiken dan die te besteden aan de
oliebollenhandel. Men! had beslag weten
te leggen op een keet van Ryfcswater-

staat. Het houten gebouw fungeert nu
al zeven jaar als klubhuis van de Buf-
falo's, die sinds 1954 gelegerd zUn in het
birmenterreln van het circuit. De negen
daarvoor liggende jaren had men al vele

zwerftochten gemaakt door de bad-
plaats. Toen de heer C. J. P. Bos in 1945

The Buffalo's oprichtte telde de groep
zes man.
Het klubhuis werd het pand aan het
Gasthuisplein, waar thans het kantoor
van Zandvoorts Nieuwsblad is gevestigd.

De kleine groep miste de padvinderser-
varing, maar dat was geen probleem,
want staat er niet achter punt vier van
de verkennerswet vermeld; Een verken-
ner is een broeder voor alle andere pad-
vinders.

Die hulpvaardige broeders kwamen uit

Heemstede en maakten deel uit van de
Heemsteedse trekkers. Dank zU de assis-

tentie van de broeders uit Heemstede
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werd men vertrouwd met het padvln-
dersbestaan. Nog voor de vijftiger jaren
werd verkast naar de zolder van slagerij

Heek (het tegenwoordige frltures d'An-
vers), een schuur In de Duinstraat en
een keet In het Vijverpark. In 1950 werd
de bebouwde kom verlaten en kwamen
de Buffalo's elndelük op een plaats
waar een padvinder zich het prettigst

voelt: In de vrije natuw.
In de duinen achter de Jac. P. Thysse-
weg betrok men een keet tot men na
vier jaar wegens uitbreiding van Noord
opnieuw moest verkassen. Dankzy de
medewerking van burgemeester Van Fe-
nema kon men in de Zandvoortse dui-

nen blijven. In het binnenterrein van
het circuit kreeg men een stuk grond
aangewezen waar men zelf een klubhuis

bouwde met afgeblkte stenen, afkomstig
van de belt.

Geen races kijken
De waterleiding werd door de padvin-
ders zelf aangelegd. Over een lengte

van een paar honderd meter werd een

Pijpleiding dwars door het duin aange-
legd, afkomstig van de toiletten van het

circuit. Eindelijk hadden de Buffalo's

hun vaste honk, maar men mocht alleen

bouwen onder de voorwaarde, dat de
padvinders vanuit het klubhuis de race-

baan niet konden zien. Aan zwartkijkers

tUdens wedstrijden had de gemeente
geen behoefte.

Zo kwam het dat de padvinders in een
duinpan kwamen te zitten, dicht bij het

grondwater. De voorwaarde die de ge-

meente by de bouw stelde werd de Buf-
falo's fataal. Toen Zandvoort met over-

tollig water kwam te zitten en het duin-

terrein btonen het circuit gebruikt werd

Hopman Ad Akkerman . . . 'oen padvin-
der knoeit graag Tnet vuur.

Uren

luiers

wassen

voor

een

heitje

L, ',» i iir' L J'llJBKljl*'*ijl'lit.:*'* , "* " '^1

'^W^'^,

wm:^j^^

" ^11' ;#p|

als tUdeliJk waterreservoir kwamen de
padvinders tot aan de enkels in het wa-
ter te staan. Een padvinder mag dan
over nog zoveel improvisatietalent be-
schikken, tegen deze overmacht is zelfs

een padvinder niet opgewassen.
Een nieuw klubhuis was de enige op-
lossing en In mei 1988 werd liet nieuwe
onderkomen, op een tiental meters van
het oude klubgebouw verwijderd, ge-
opend. Nu zat men hoog en droog en
na verloop van tyd kwam ook de oude
behuizing weer droog te staan als ge-
volg van een verandering in de water-
lozing. De kosten van het nieuwe klub-
huis worden gedeeltelijk gedekt door de
verhuur van het stenen gebouw aan kto-
derhuis 'Groot KUkduln' en 't verpach-
ten van het nieuwe onderkomen voor
telkens een paar dagen aan jeugdgroe-
pen.

Hopman Ad Akkerman ziet voor- en
nadelen In de duinen. liet voordeel is,

dat de padvinder alles daar kan doen,

zonder dat iemand er last van heeft.

Een groot nadeel echter ziet de hopman
in het leven in afzondering omdat In-

woners van Zandvoort nauweiyks of in

vele gevallen geen weel hebben van hel
bestaan van The Buffalo's.

'En dat Is erg jammer, want we kunnen
nieuwe welpen goed gebruiken. We heb-
ben momenteel tweeëntwintig verken-
ners (leeftijd 12-17 jaar), acht voortrek-
kers (leettyd 17-23 jaar) en twaalf wel-
pen (leeftijd 8-12 jaar).'

Animo
Ad Akkerman is er nu weer van over-
tuigd dat er animo bestaat voor de pad-
vlndery ot zoals het tegenwoordig heet
'scouting Nederland'.
'Tien jaar geleden dacht ik dat de zaak
plat zou gaan. Je verloor de jongens aan
allerlei sportverenigingen, maar dat is

nu voorby. Vorig jaar verloren we voor
het laatst twee jongens aan een sport-
vereniging, maar dit jaar hebben ze zich
weer aangemeld als lid. Kyk als zoiets

gebeurt, dan zeg ik dat dit werk de jon-
gens ligt.'

Werk dat voornameiyk bestaat uit het
verrichten van arbeid In de vriJe natuur

met de middelen, die ter beschikking
staan van de verkenner en dat zyn er
niet veel. Volgens Ad Akkerman is de
grootste hobby van de verkenner het
knoeien met vuur. De hopman heeft de
tyd nog meegemaakt dat er vuur ge-
maakt werd vla de wrijving van een be-
paalde houtsoort op een ander stuk hout
maar die tyd is voorbij. 'Hoewel' zegt
Ad, 'misschien ga ik dat wel weer eens
met mUn jongens doen, want het was
toch erg leuk. Nu komen er lucifers aan
te pas, maar dat is ook het hele verschil

met vroeger. Ook nu nog koken we zon-
der pannen op een houtskoolvuurtje. We
bakken een el op een tegel, bakken stok-
brood en koken net als vroeger een ei

In een uitgeholde ui.'

Spek om kaas gerold en dat boven een
houtskoolvuurtje klaargemaakt is nog
altyd een lekkerny voor de padvinder.
De dellkatesse komt in het 'kookboek'
van de verkenner voor onder de smake-
lyke naam 'engeltjes te paard'. Na dit

culinaire praatje Is de vraag wat een
verkenner elke zaterdagmiddag op het
binnenterrein van het circuit uitvoert
al voor een groot gedeelte beantwoord.
Aangetekend moet echter worden dat
het butagas by slecht weer de moderne
padvinder uitstekend van pas komt.
Maar het leven van een verkemicr be-
staat niet louter uit primitief koken. Er
worden spelletjes gedaan, er worden
verkenningstochten uitgevoerd in pa-
trouilles van zes man, In het duin wor-
den bruggen gemaakt, kortom door oefe-

ning In sport, kampleven en maatschap-
peiyk werk worden de padvinders opge-
voed tot zelfstandige hulpvaardige men-
sen.

'Toverstaf'
Zoals de staf hoort by Sinterklaas, zo
was de verkennersstok vroeger niet weg
te denken by de verkenner. Inmiddels
is de 'toverstaf' verhuisd naar het 'pad-
vindersmuseum'.
Ad Akkerman vertelt waarom: 'Die ver-
kennersstok stond te boek als je hulp in

nood, maar in feite was het een onding.
Hy was te gebruiken als je tentslok
brak, hy was te gebruiken als meetlat
en je kon er zelfs een dolle hond mee
op afstand houden. Maar omdat je die

stok altyd by je moest hebben werd het
een onhandig ding. Ik heb in myn vyf-
entwlntig padvindersjaren veel keren
meegemaakt, dat de verkennersstok tus-
sen de spaken van een fiets terecht
kwam. Tereclit heeft men dat ding dan
ook afgeschaft'.

Db hopman geeft toe, dat de meeste
jongeren zich bU 'The Bufalo's' scharen,
vanwege de zomerse kampccrultstapjcs,
want het woord kamperen is nu een-
maal niet weg te denken in de vocabu-
laire van een padvinder. Wat is nu een
padvinder zonder tent.

Op de vraag of de padvindcr(f niet w.al

Eieren

koken
in uien

In het jaar, dat de open padvinders-
groep 'The Bufjalo's' werd opgericht
aanschouwde 'St. Willibrordus' even-
eens voor het eerst liet levenslicht. De-
se katholieke padvlndersgroep viert
zaterdag liaar dertig jarig bestaan. Om
20.30 uur begint in gebouw De Krocht
een feestavond, die om 19.30 uur in de
kerk voorafgegaan wordt door een mis.
Zondag houden de katholieke padvin-
ders open huis in hun klubhuis aan de
Van Lennepweg. Tijdens het open huis
dat om tien uur in de morgen begint,
krijgen ouders en belangstellenden de
kans om te laten zien, dat zij van het
padvinderswerk terecht brengen.

militaristisch aandoet antwoordt Ad
Akkerman: 'Padvinders worden altyd
vergeleken met militairen. Het komt
waarschijnl<ik door de kleding. Zoals
vrywel elke klub hebben ook wU een
tenue. Dat er discipline is, Is logsch. Je
kunt mocilQk iedereen fn de vereniging
zün gang laten gaan. Begels moeten er
zijn, maar dat wU drillen, zoals nogal
eens gedacht wordt is natuurlUk flauwe
kul. Als we zouden drillen, zouden we
immers geen jongen overliouden.'

Het elnige dat de verkenners tegen hun
zin doen is volgens Ad Akkerman het
volgen van EHBO-lessen. Het is by The
Buffalo's een verplicht nummer. Een
verkenner loopt nu eenmaal wel eens
een schrammetje op, ook al is dit min-
der geworden, sinds de verkenner tien
jaar geleden de verplichte korte broek
niet meer aantrok en hem verwisselde
voor een lange broek.
Ad Akkerman: 'EHBO-kennis is voor
iedereen nuttig en daarom geven wy het
ook. We doen het eens in de drie maan-
den op een zaterdagmiddag en al vindt
men het niet prettig, men moet er toch
aan geloven.'

Met negen leiders noemt Ad Akkerman
de groep gezond. Er wordt wel eens ge-
zegd dat de padvindery in ons land een
aflopende zaak is, maar volgens de
Zandvoortse hopman is dat, wat Zand-
voort betreft, niet het geval. 'Een groep
valt of staat met het aantal leiders. Als
je geen leiders kunt krygen, dan kun je
wel stoppen, maar wy hebben geen pro-
blemen, omdat we met negen leiders
zyn. Tien jaar geleden zag ik het niet
meer zo zitten, maar toen stond ik er
ook alleen voor by de verkenners.'

Van de zomer gaan de padvinders weer
naar de Gekana, het gezellige kamp
uit het land byeenkomen. De jambo-
rette Is een kleine jamboree en wordt
om de twee jaar gehouden.
Vorig jaar zomer zyn de Buffalo's twee
en een halve week in Engeland geweest.
Het volgend jaar wordt de jamborette
dicht by huis gehouden op het Bent-
veldse Naaldenveld. Er komen dan zo'n
duizend padvinders uit Engeland, Fran-
kryk, Duitsland. België, Denemarken en
Nederland op het terrein van scouting
Nederland kamperen.
'Zo'n Jamborette is een Ideale gelegen-
heid om internationale kontakten te

leggen', zegt Ad Akkerman. 'Als je zou
wlUen zou je na een jamborette wel
het hele jaar op vakantie kunnen gaan
in Europa, want je wordt overal uitge-

nodigd'.

Een jamborette is de Europese jambo-
ree. Een wereldjamboree zit er voor
'the Buffalo's' niet in. Al heb je vier

jaar de tUd om te sparren en al wordt
de jomboree, zoals vorig jaar betrekke-
lijk dichtby Nederland gehouden, dan
nog is de wereldjamboree geen financi-
eel haalbare kaart.

Ad Akkerman: "Vorig jaar kostte twee
weken jamboree in Noorwegen zestien-

honderd gulden. Kijk zoiets kunnen we
de ouders van onze jongens natuurlUk
niet aandoen.
Toch gaan onze jongens wel eens naar
het buitenland en die uitstapjes wor-
den mogeiyk dankzy de jamborettes,
waar enorm veel internationale kon-
takten worden gelegd. Natuurlijk staat

een jamboree hoog aangeschreven by
een padvinder, maar tweeënhalve week
Engeland zoals vorig jaar voor nog geen
driehonderd gulden dat Is toch ook ge-
weldig?'.

Op 15 november vieren 'Tlie Buffalo's'

hun dertig jarig bestaan. Jongeren, die

iets voelen voor scouting Nederland
Zandvoort kunnen zich wenden tot

akela Schaap, Boerlagestraat 8, tele-

foon 5140 of hopman Akkerman, Swa-
luëstraat 5, telefoon 5556.

Hoogtepunt
Het zomerkamp geldt voor de verken-
ners als het hoogtepunt van het jaar.
Dan kunnen zowel de welpen als de ver-
kenners wat ze geleerd hebben in prak-
tyk brengen. Maar die eerst week van
de grote vakantie Is niet de enige pe-
riode, dat de padvinders er voor een
tydje op uit trekken.
Met pasen wordt het patrouilleweekend
gehouden, waarin de verkenners zich
zonder leiding moeten zien te redden.

Jaariyks wordt op de derde zaterdag
in oktoljer de 'jamboree on the air'

gehouden. Op deze dag zoeken de
padvinders over de gehele wereld
kontakt met elkaar via de radio.

Omdat het duinterrein van Zand-
voort zich uitstekend leent voor de-
ze jamboree In de lucht vindt In sa-

menwerking met de Pieter Hasselaer-
groep uit Haarlem en de vereniging
voor experimenteel radio onderzoek
in Nederland dit gebeuren op het
terrein van de Buffalo's plaats, uit-
gezonden wordt op de 80, 40,20 en 2
meterbanden.
Geïnteresseerden, die deze jamboree
on the air willen meemaken zyn wel-
kom op zaterdag van 13.00 tot 17.00

uur en op zondag van 12.00 tot 15.00

uur op het terrein van the Buffalo's
In de duinen btanen het circuit.

,
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Het door duinen omgeven klubhuis van 'The Buffalo's. Op de voorgrond het oude
padviTidersgebouw.

WEBEmt

Weekend -18-19 oktober

Artaen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr, Bouman, Koninginneweg 34a,
telefoon 5600,
verdere Inllclifingen omtrent de
weekenddiensten worden verstrekt vla de
telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson telefoon 2058,
Drenth telefoon 3355,
Flleringa telefoon 2181 en
Zwerver telefoon 2499
Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. Th. de Roode-van der
Horst, Noorderstraat 30, telefoon 6358
Apotheek: van vrijdag 17-10 17.30 uur tot
maandag 20-10 8 uur:
de Zeestraat apotheek, N. van Berkel,
Zeestraat 71, telefoon 3073

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
LInnaeusstraat 3, flat 2, telefoon 4437
Hulpdienst: telefoon 023-243340
Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend
telefonisch de Veeartsendlenst te
Haarlem, telefoon 023-313233
Storingsdienst gasbedrijf; telefoon 3737,
ook bulten kantooruren
Poltlfe: telefoon 3043
Brandweer: telefoon 2000
Taxi: telefoon 2600

Zondag 19 oktober

NEDERLANDS HERVORMDE KERK
10 uur gemeenschappelijke he.v./geref.
dienst in de geref. kerk; ds. C. Mataheru,
medewerking van het geref. kerkkoor
o.l.v. Lourens Stuifbergen; 19 uur geen
dienst

Jeugdhuis:
10.30 uur jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
10 uur gemeenschappelijke herv./geref.
dienst: ds. C. Mataheru, medewerking
van het kerkkoor o.l.v. Lourens
Stuifbergen; 19 uur ds. C. (vleyer.

Beverwijk

NEDERLANDSE PROTEST.\NTEN BOND
10.30 uur prof. dr. A. van Biemen,
Bentveld, ned. herv.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
St. Agaiha:
zaterdag 19.30 uur stille eucharistie-
viering; zondag 11 uur eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor

Bijkerk-noord:

9.30 uur eucharistieviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16 uur; woensdag 20 uur samenkomsten
In gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-N,

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
dinsdag, 20 uur samenkomst In gebouw
Brugstraat 15

NEDERLANDSE CHRI.STELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
's maandags 15 uur samenkomst in

huize Pniël, Zuiderstraat 3

JEHOVA'S GETUIGEN
9.30-11.30 uur openbare bijeenkomst in

het gemeenschapshuls; Ingang
Willemstraat

WATERSTANDEN
ZANDVOORT —

Da hoogwaterstanden zijn als volgt:

vrijdag 17 oktober / 1.37-13.58 uur
zaterdag 18 oktober / 2.13-14.31 uur
zondag 19 oktober / 2.45-15 uur

maandag 20 oktober / 3.16-15.31 uur
dinsdag 21 oktober / 3.47-16.03 uur
woensdag 22 oktober / 4.18-16.32 uur
donderdag 23 oktober / 4.50-17.05 uur

vrijdag 24 oktober / S.25-17.39 uur

springllj 22 oktober
doodllj 30 oktober

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.
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ECHTE HEUGA-TAPIJTTEGELS * ECHT TAPIJT* ECHTE BIEZENTEGELS
MET linTIIKEII TOT 3t% WBSEIS VDUWIUIOE BEniJFSKIMDnnmM IE LoerVM I97S

Astra-Tapijt, Korte Gierstr. 1 {zijstr. v. Gierstr, Haarlem-C). Alle dagen geopend van 14-17 uur; op zaterdag van 11-17 uur. Des maandags gesloten.

van 20
^

tweek
t/m24 oktober

oJjn den liaagdaar woont eengraaf
zijn zoon Iwetjantje... -

zo begint één van de elf verhalen uit het kado-boekje
' Verhalen uit Mommentenland' . Het ligt voor onzejonge
spaarders klaar bij de Rabobank, helemaal gratis

l

Zolang de voorraad strekt. Zo hebben

we in de Spaarweek yoor

al onze eigen spaarders een ;:-v-;::;^5.7-'^=

kadootje. En voor iedereen ¥^^^f-----^^^: '''i^ :"4ii«i<i i^'

die dan bij de Rabobank trp'^''^^^-
begint te sparen! mJ^ >!P-i/:..j^s^^.

:

'
- r^ ?^'

Rabobank S
ZANDVOORT:
Grote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, telefoon 023-287650
Zandvoortselaan 179
WUhelmlnapleln 21
J .T. Goyenstraat 20
Amstellaan 9

OPENINGSUREN KANTOREN:
maandag tJn. vrSjdag van 9.00-12.30 en van 13.30-16.30 uur, openingsuren Amstel-

laan 9: woensdag en vrijdag van 14.00-16.30 uur. AUe kantoren zijn ooit geopend
op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur.

Datgaranderen
wij alleen:

Twee jaar lanji geen
rekeningen

• I

Koop tussen nu en 31 december a.s. een

Vauxhali Viva, ongeacht het type, en twee

jaar (en/of 40.000 km) krijgt u
van ons geen rekeningen.

Voor onderhoud niet.

Voor reparaties niet

Voor servicebeurten niet.

Voor onderdelen niet

Zelfs voor arbeidsloon

niet En dat geven wij u
xwart op wit.

DeVauxhallViva.
iWee[aarlang dit alles gratis.

U heeft al zo'n ruime Viva v.a. f. 9.999.- (inkl. BTW).

Uw Vauxhall/GM Ranger/ Bedford dealer:

VAM LENT - VAUXHALL - BEDFORD
Raadhuisstraat 49-65, Heemstede. Tel. 023-28 15 50*

Heemsteedse Dreef 251, Heemstede. Tel. 023-28 15 50*

Oosteinderw/eg 110, Aalsmeer. Tel. 02977-2 09 90 - Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort. Tel. 02507-53 46.

Financiering mogelijk via het GM ACN-plan.

vmmuiL
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Shiseido cosmetica

uitJapan toontu
hoemooi eenvrouwkan zijn.

Miss Yokoyama uit Toicio komt in ons land
Sliiseido Cosmetica demonstreren.

Graag zal de bekwame Japanse specialiste

(in cliarmante kimono gekleed!) u een gratis

huidadvies geven en u alles vertellen over wat

Shiseido doet voor uw huid.

Komt u ook? Maak van te voren even een

afspraak met ons.

«•yHiy^EiDO
Zaterdag 18 oktober 1975

kapsalou Yvonne
Haltestraat 63 — Zandvoort

De nieuwe Zwitserse
topkwaliteit Bernina
naaimacliines

De handige draagbare
vol zig-zag vrije arm
Speciale prijs ƒ 798,-

Inruii en financiering

mogelijl<

DISCOTARIA
biedt aan:

Pop L.P.'s voor

Diverse klassieke 50% voordeel.

7,50

Singels vanaf 0,50

Voor al Uw Stereo-Hifi installaties

een eigen tecfinische dienst.

Thorbecl<estraat15, Tel. 3378, Zandvoort

Qeèn kwaster

Geen verver

maar eèn SCHILDER

Vraag vrijblijvend offerte.

SCHILDERSWERKEN

KEUR EN ZN.
Hogeweg 38A, Zandvoort,

Telefoon 02507-2979

Parfumerie van Dam
Haltestraat 53. Telefoon 3449.

Wij zijn wegens vakantie GESLOTEN

van 1 1 ol(tober t/m 25 oktober.

ALFERINKS
*

Sea and Hairshop

Voor een zeer modern maor ook (goed) kapsel.

Onze kapsters zijn gespecialiseerd in het
föhnen en knippen van de nieuwste haar-

modelljnen.

Behandeling uitsluitend volgens afspraak.

De kapsalon bevindt zicht in het achterste
gedeelte van de boetiek.

Kerkstraat 10, Zandvoort. Tel. 5<55.

CENTRALE VERWARMING
Technisch installatie bureau

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampêrestraat 2/hoek Kamerllngh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

- Gedlpl. instaU. - Erk. A.C.I. lid

AARDGAS
OÜESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

PERSOONLIJKE LENINGEN
ENKELE VOORBEELDEN:

12x 18x 24x 36x
2500,— 234,— 163,—

.
. 128,— 93,—

4000,— 370,— 258,— 202,— 146,—
6000,— 550,— 382,— 298,— 214,—
8000,— T31,— 507,— 395,— 283,—

Behandeling in één dag mogelUk. Géén Inlichtingen vla Informatie-
bureau, buren of werkgever.

Wij behandelen zelf uw aanvraag volgens eigen nonnen.

KI
GEVOLMACHTIGD AGENT: - * -

AFD. FINANCIERING. .

KENNEMEJt ASSURANTIËN
Binnenweg 166, postbus 189, Heemstede. Tel. 280903.

OOK VOOR ALLE VERZEKERINGEN.

CENTRALE VERWARMING
Zelfbouwpakketten
Aanleg & Onderhoud

Vraagt vrijblijvend inlichtingen of offerte:

POLYAIR B.V.
LANDELIJK ERKEND GAS- EN CV.-INSTALLATEUR

DENNENLAAN 187 — ZWANENBURG — TELEFOON 02907-3043

WU MAEGN ELK
GEWENST niODFX TAFEL

VOOE V

Set 9t09cll|nt|$

AUéén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

BEHANGER
STOFFEKKUKK -

BEUUENMAKEK4,

J. VAN DEN BOS
BllderdUkstr. ö. lel. 37»6.

AUG. V. d. MME
Marisstraat 13a, telefoon 5186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN? lEN

BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en ttiermopane.

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA, PABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

ALLES VOOR UW ..„ENmmm
SÏEGimiXAK

[

_i«i-

Heeft u hond haaruilval,

huidjcuk en/of schilfers?

Geef de vitaminen die ze no-
dig heblien.

BOÜWES PASSAGE 17 — TEL. 5734 — ZANDVOORT

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSELS
Leldsevaart 82, Haarlem.

Telefoon (033) 316092.

METSELAAR
heelt nog tyd voor

ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6812.

G. KOL
Schuitengat flat 7. Tel. 3212

ALLE VEKZEKEKINKEN
Auto - Brand • Lctm

VOOK UW PKIVé,
VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
DrukkerQ F. M. T.'DeOTsen
Schoolstraat ' Telef. 2507

Auto- en huissleutels
Wü maken uw reserve-

sleutel terwUl u wacht.

SLEUTELSERVICE,
Versteege h.v. Haltestr. 18.

tel. 02507-4499.

VERHUIZIHGEN

A. J. Behage & Zn

Azalealaan 11. Rremstrde
Telefnon 0Z:«-2NS2 74

SPECIAAL
PIANO rRANSPüBT

. ZANDVOUKTSE
UITVAARTVEKENIUINU
Becrafenia - Urematle

1'ransport

Keesomatraat *il. Tel. 5351

Zandvoort
Dag en ii icht te ontbieden

UW GHRUI.INEN MAKEN?

Komt u eens met ons
" pr».len. -^- -. •

-.j <; ^"-."

RUIK - TEXTIEL '

Grote Krocht 3U-82.

T INTERIEUR.
StHtlunsnlem 13-15.

ipIPloon 02507-6976.

Nu ooli in Zandvoort: KUNSTGEBIT REPARATIES

A. RITMAN
Relnwardtstiaat 20. Telefoon 02507-4365.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Big. mevr. E. v. Zandvoort-

Eeltlnk.

Speeleoed • Wenskaarten
Strandartikelen . Stabo-

banen.
Alle soorten spellen-

Grote keuze.

Stationsstraat 16 - Tel. 26.'58

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

Set piööcUjui|ö

Alléén
Sclaagchelsiraat 27.

Haarlem, tel. 023-327019.

Groot en klein rindeo

VAN DER WERFF'8
brood FIJN !

Gasthuisplein 3. Tel. 2129

Enorme sortering

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek

met grantie. Bijzonder
lage prijzen.

Martex Holland B.V.,

Koudenhorn 32. Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

Aangeboden:
KAMER
voor permanent.

Telefoon 5022.

Wic heeft mijn
IIOCKEYSTICK
gevonden??? op de Boul.

de Pavange.
Inl. Lode Schaeffer, de Pa-
vangeplein 45. tel. 2229.

Te koop aangeboden:
NSU 1200

dec. 1970, met veel acces.,

ƒ 950,—.

Brederodestraat 57.

Wie helpt alleenst dame
(58 jr.) op korte termijn
aan een
WONING
Moet m\jn flat in Den
Haag verl. wegens aan-
schaf hondje (Poxje).
Eventueel ruilen.

Brieven onder xa. 671 bur.
van dit blad.

Scholiere, 16 Jaar, zoekt
WERK
voor de zaterdag, liefst

met kleine kinderen.
Telefoon 5451.

Te koop:

KLASSIEK BANKSTEL
plus tafel ƒ 100,—;
notenhouten WANDKAST
S 100,—; GASFOKNUIS
Etna ƒ 150,—; Handgc-
weven Perzische GANG-
LOPER 3.16 X 0.93 m..

ƒ 250,— ; massief pallis.

EETIIOEK zeer mooi
ƒ 975,—.

Lijslei-straat 2 na 18.00 u.

Te koop gevraagd:
SKI-SCHOENEN
mt. 39 en 40 en 42.

Te koop

:

JONGENSFIETS
6 tot 9 Jaar, ƒ 20,—.

Thorbeckestraat 30.

Telefoon 4628.

Scholiere, 16 Jr., zoekt
WERK
voor do zaterdag, liefst

met kleine kinderen.
Telefoon 5451.

Eiken en beuken
handgekloofde

OPENHAARD-
BLOKKEN

40 manden van 20 kg
= 2 m3 v.a. ƒ 130.—

thulsgebracht.

B.V. HAARLEMS
, HARDHOUT,

tel. 023-321165-314107

Wie wil voor mij een paar
JAPONNEN MAKEN?

Telefoon 6411.

Te koop:
mooi getekende
HERDERSHOND
20 w. oud.

Af te halen 's avonds
Hasepaterslaan 18, Haar-
lem.

GARAGE UNIE ZWART
biedt aan

eersteklas occasions

Met het BOVAG-gar.bewijsü
En keuringsrapporten!!

Ford Consul Coupé 1974 brons met stof. bekl.

26000 km ƒ 9200,—
Vauxhall Viva 1974 goudgeel weinig kilometers
in st. V. nieuw ƒ 6350 —
Fiat 127 1974 zandbeige 27000 km van Ie cig ƒ 5650,—
Flat 127 1974 geol 31000 km schadevrij pr. auto ƒ 5450,—
Toyota Corrolla 1974 lichtgr. 23000 km m. radio ƒ 5950,—
Rover 3500 1973 autom., schuifd., stereo radio . . ƒ 15750,—
Opel Commodore '73, autom.. brons metall., radio ƒ 8450,

—

Toyota Mark II, '73, gr. metall., zw. sk. dak. radio ƒ 8750,—
Peugeot 304, wit, rode stotf., schultd.. inst.v.nw. ƒ 6350,

—

Peugeot 304, '71, met schuifdak, inruilkoopje .. ƒ4100,

—

Ford Capri 2300, '73, oranje, zw. vüi. dak ƒ 7900,

—

Ford Caprl 1600 GT, '73, oranje, zw. vin. dak ƒ 8750.—
Opel Ascona, '73, okergeel, zw. led., Ie eig ƒ 7800,

—

Mazda RX. '73, geel, zw. stoff., radio ƒ 680O,—
Opel Manta. '72, 16SR, groen metall., chr. velgen ƒ 6800,

—

Sunbeam 1250 de Luxe, '74, zilver metall ƒ 6750,

—

Fiat 128, '73, geel, radio, zw. leder. 3700O km ƒ 5950,—
Ford 1600 Combi, okergeel, zw. leder, pracht auto ƒ 8300,

—

Opel Rekord 1700 Car., groen, zeer mooi ƒ 7950,

—

Datsun 1200, '73, rood, zw. led., Ie eig j" 5950,—
Ford 1600, '73. geel. zw. led., erg mooi ƒ 7800,—
Audi 60 GL, '71, Pullman st., pracht auto ƒ 4150,

—

Opel Rekord 1700, 73, brons metall., 2-drs ƒ 6950,—
Toyota Carlna 1600, '72, groen metall., wit led. . . ƒ 6800,

—

'

DAF 55, '71, crème, schadevrij, 'l.st.v.nw ƒ 4250,—
Ford Escort Combi. '72, rood, radio ƒ 4900,—
Renault 16, '71 ,crème, zw. skal, radio, 2x ƒ 4200,

—

Fiat 128. wit. '73, zw. led.. Lst.v.nw ƒ 5950,—
Dyane, '72, wit, radio, verbr. 1:18 ƒ 2950,-
Datsmi Cherry, '73, groen, radio, 31000 km ƒ 6400,—
Vauxhall Ventora, '70, zilver metall., zw. vin. dak ƒ 1400,—

Inr. en tinanc. mog Geopend voor service, dagelijks van
9.00-21.00 uur. Telef. 02907-5545 of 020-190988.

GARAGE UNIE ZWART B.V., Honda-dealer en subdealer

Peugeot. Weerenweg 10-12, Zwanenburg (tussen A'dam en
Haarlem),

't (fcinder) WINKELTJE
heeft ryne kleren voor

kleuters, prulers. tci-ncrs

en RrAte mensen met
kielne maatjes. .

Buureweg 1-3. tel. BSW».

zijstraat . V. d. Kerkstraat

BKUUKS BREUKVKRBANU
cpn Kordel die uw bieuk «c-

tieel.dfll kan houden,
Vrna« luU'chtlnBea or maak

alipiaak. BROOKS. Slnycl 15
tel. 249423 Aninoidnm

Mmtiim!iii»M,MiWMJiMJit;m>s

Kom zaterdag
kijkenod onze exoosfe

^^^veiligheid+^^^CQmfortz:,^5^citroën

Ontmoet comfort en veiligheid!

op de nafaarsexposifie bif elke
Citroënagent.

Een expositie bijeen Citroënagent

is geeti overbodige luxe. Integen<deel.

Het iseen goede gelegenheid om te

'

zien êh të ontdekken dot alle modellen

van hetfavoriete merk Citroen nog
steeds synoniem zijn met de eerste

tweewensen van elke automobilist:

comfort en veiligheid.

Want in elklype Qtroën treft u

dezetwee eigenschappen als een

onverbrekelijke eenheid aan - als

. uitkomstvan een beproefde filosofie

die van oudsheraan de conceptie van
elk model ten grondslag ligt.Vandoor
dat u zaterdag a.s. niet alleen voor

eèn nieuwe auto welkom bent.

Maar ook voor een nadere ontmoeting

metwat Citroen ondercomforten
veiligheid verstaat.

Met de geruststellende zekerheid

dafuw keuze voordéze veiligheid en

comfortvan 2cv via Dyane totAmi reikt

en ookvan GS totCXeen
ongeëvenaarde bekroning vindt.

Graag totzaterdag aanstaande.

AUTOBEDRIJf KOO.GEVEEN ^V

Grijpenstelnweg - .hoek Leldsevaart

Randweg - Haarlem - tel. 023-248221.

Westelijke

GITROËN^

;. M^'fILÊMSS,
Aangeboden van ons werk spoorwegtunnel -

Schiphol zeer geschikte AANVllLGKONü voor

dempingen en/uf ophogingen.

Te leveren onder de l;raan bij ontgraving of

franito werk.

Voor InMclitingen:

PL. ROOS
Aann bedrijf B V.

ABBENES Tel 02524-441

Te koop:
DAF3S
motorisch en mechanisch
goed.

Lijsterstraat 12 na 18.00 u. ?

Bedrijf te Zandvoort vraagt

FLINKE WERKSTER
Bi) voorkeur dinsdag en
donderdagochtend van
8-10 uur.

Telefoon 023-242459, van
9 tot 17 uur.

Wie heeft mijn
DAMESHORLOGE
GEVONDEN?
Als aandenken is de
achterkant gegraveerd.

Beloning voor vinder.

Telefoon 4302.

SM '•-

V r .7

—

t^ %
VV

12 tekeningen van Peter van Straaten voor u^

Kent u iemand die zich op
Het Parool wil abonneren ?

Een familielid? Een kennis?

De buren ? Stuur ons dan even

onderstaande bon. Sturen wij u

die map met 12 losbladige rcpro-

duklies van tekeningen (groot

formaat : 2 1 .v 30 cm !) die Peter van
.Straaten speciaal voor Het Parool

heeft getekend. Een paar plaatsen

waar hij en zijn tekenpen zijn

geweest: Albcrt Cuypstraat,

Purmcrend, hel IJ, Damrak,
.Muidci;sIot en Bijlmermeer.

Alstublieft:
een abonnee vo9r Het Parool

Geef mij maar Het Parool. En ik krijg de tekeningen.

naam nieuwe abonnee . naam aanbrenger

adres

plaats '.,

bank/giro .

.

,
Betaalt per kwartaal/week (één

van de twee door.strepen).

adres

plaats

Bon in envelop zonder postzegel

naar: Het Parool,

Antwoordnummer 2470,

Amsterdam. J
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deze
bus

mag u niet missen
NIerpatiênten dreigen dikwijls de bus te missen. Buiten liun schuld én

definitief. Tenzij hun medemensen dat verhinderen.

Ook u kunt daarbij helpen. Er is geld nodig voor méér
niertransplantaties, méér behandelingscentra voor kinderen en

volwassenen. Geld óók om nierziekten te voorkomen door

medisch speurwerk; geld om patiënten bij te staan.

Daarom houdt de Nier Stichting Nederland haar jaarlijkse inzameling.

U zult van 20 t/m 25 oktober
een bus tegenkomen
die u niet mag missen

Wat u kunt doen:
1. De collectebus niet voorbij lopen; een bijdrage storten op

postgiro 388000

2.U opgeven als collectant. Dat kan, schriftelijk of telefonisch, voor

het hele land bij ons bureau Vondelstraat 164, Amsterdam,

tel. (020) 121343
Honderden Nederlanders— volwassenen èn kinderen- kunnen niet leven zonder de "kunsinler",

Foto toont de afd. dialyse In het Wilhelmlna Kinderziekenhuis In Utrecht.

UWgeld of hun leven
NIER STICHTING NEDERLAND^^
Deze advertentie werd mogelijk gemaakt door de steun van:

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN B.V.
Grijpensteinweg 10, Haarlem

KEUKENHUiS RMO
Velserstraat 12, Haarlem

SCHMIDT OPENHAARDENSCHOUW
Brouwersvaart 32-34, Haarlem

COPEX REIS- EN PASSAGEBUREAU
Wagenweg 21, Haarlem, Meerstraat 2, Hillegom

GEBR. NEFKENS II.V. PEUGEOT AUTOMOBIELEN
Munterslaan 2, Haarlem

ALBERT HEIJN
Grote Krocht 9, Zandvoort

GARAGE H. STRIJDER OFF. AUDI-VOLKSWAGERDEALER
Burg. V. Alphenstraat 102, Tel. 4565

REISBUREAU EUROSOL
Kerkstraat 22 (Gal. 16), Tel. 02507-3951, Zandvoort

HEEREMANS EN VAN LEUVEN B.V., DEALER ALFA ROMEO

BURO V. ARCHITEKTUUR J. WALIRSCH HEEMSTEDE
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De grote mode bij Berdy

ZOEK NIET

heeft voor u
lamsvacht jacks

lamsvacht jassen

»^eer en suède mantels ^
leer en suède trench-coats

Verkoop Nappa en Suède Ie etage (roltrap)

Donderdag koopavond Tel. 24 71 35-22 73 Ot

NIEUWENDiJK 133-143, AMSTERDAM

Haal de warmte
naarje toe.

Echt lammy vachtjaclc.

Fantastische

pigskin

\ Suède mantel

^ voor moeder

^5 en dochter.
' Altijd jeugdig.

298.- 695.- 595.- 1 1269.-
De grootste speciaalzaak in Nappa- en Suède-kleding

HERFST WINTER

Haarmode
•. Saloh

Henriëtte

02502
7374

MET ONZE SORTERING
BABY- EN KLEDTER-
KLEDING ZULT tj

ALTIJD SLAGEN IN DE

BABYBOX ii

Binnenweg 140, Heemsteöo.

Voor reparatie'8 van aUe
merken vrasautomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig is,

telefoon 023-252760.

Voorryiiostcn ƒ 7,50 |

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarlem

HERFST WINTER

Haarmode
Salon

Henriëtte

02502
7374

WOONMARKT STUNTERS
FLAT SOLIDE NYLON TAPIJT

400 breed 79»-

GRATIS GELEGD.

SHAGGYHOOGPOOL BERBER

100% wol,

400 breed.

Adviesprijs 139,-

Nu 98,'

GRATIS GELEGD.

2 ZITS

3 HOEK COMBI

MET GRATIS HOEKTAFEL

695,-

RUIME SORTERING
EIKEN EN MODERNE
WANDMEUBELEN, BANKSTELLEN EN
EETHOEKEN.

fiOVItON
ARMèTRONC
Noyiiux.

200 breed

21.90
SO öesöiné

iin-v'oA'rH9ci

KEUKEKTAPIJT

v/a 38,90

NYLON TAPIJT

op foamrug
400 breed. 34,90

BERBER TAPIJTTEGELS

100% wol

50/50 cm. 8,95

VINYL OP VILT

200 breed 9,90

meubeleii

altijd voordeliger

ALLEEN KOUDENHORN 42-44

BIJ DE CATHARIJNENBRUG,
HAARLEM (BUSLIJN 77).

TELEFOON 023-32212S

GROTE DOE-HET-ZELF-KORTING

woonmarkt
tapijten

altijd voordeliger
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Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

GELDERSE ROOKWORST

Per stuk 1,60, de 2e 0,25 goedkoper.

JONG BELEGEN GOKOSE KAAS

500 gram 3,75 nu OiwU
GEGRILDE ACHTERHAM i QQ
150 gram 2,18 nu IbvO

SAKS. SMEERLEVERWORST .• nc
250 gram 1,55 nu | ,|J3

HEMA

dedefde
'dinsdag in okfoben

nereldspaardag hoó^epuntian onze

spaarbankweek*
(20i!m24ok1oba-)

In de weekvan 20 t/m 24 oktober 1975 ontx'angl:

•iedere bestaande ofmemve cliënt zolang de voorraad

strekt gratis de fraai uitgevoerde spaarbankkalender

metópracMge beelden, 'Het kind en zJJn spel'

» iedere nieuwe spaarder bij opening van een
spaarrekening meteen minimum inleg

vait tien gidden éénmalig een gratis premie vanf5,-

umA néöoAanö

gemakkelijk, één adres voor al mv geldzaken

Schoenboetiek

HARMS
Jongens boot leder met echte crepezool . . ƒ 52,95

Laarzen, leder met echte crepezool ... ƒ 79,95

Heliform met veters, bruin eh zwart.

Kinder pluis-pantoffels ƒ 5,95

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

TREKKINGSLIJST T.Z.B. LOTERIJ
Loterij t.b.v. de sportmanifestatie i.v.m. bet 25-3arig jubileum van de
B.K. Sportverg. „The Zandvoort Boys" te Zandvoort. vergunning tot
het houden van deze loterij Is verleend door burgemeester en wethou-
ders van Zandvoort bij besluit d.d. 4 april 19T5, nr. 1278.
Aantal loten: 5000.
Uitslag trekking van de uitgestelde loterij van woensdag 8 oktober 1975
t.o.v. Notaris E. J. M. Weve te Zandvoort.

•ijsnr:
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Hockeyers
Jiadden veel geluk

(Adv. Bigez. lleded.)

ZANDVOORT — Zowel het heren aJs

het damesteam van ZHC is zondag op
' eigen terrein niet verder gekomen dan
een geUJkspel Tegen Victoria speelden
de dames 1—1, terwijl heren, 1 vlak voor
tijd een 1—0 voorsprong op VW uit

handen gaf.

Het damestean» keek reeds na tien mi-
nuten tegen een 0—2 achterstand aan.

IhAv. Insea. Meded.)

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BDRO. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOOET. TEL. 02507-4585.

hetgeen veroorzaakt werd door ver-

keerd en te traag ingrijpen van de, de-
fensie. Na deze tegenslagen kwam ZHC
goed terug en- dankzij twee doelpunten
van Mleke I/evert kon men reeds na
twintig minuten weer verlucht adem
halen. ZHC ontketende een wa^r of-

fensief, maar verdere doelpimten ble-

ven uit.

Lichtpuntje voor de Zandvoortse hoc-
keysters is dat Voordaan zUu eerste

twee puntjes kwtJt raakte aan Kam-
pong en dat Rotterdam verloor van
hekkesluiter SCHC.
Het herenteam kon zondag geiykkomen
met VW, maar slaagde hier ondanks
het veldoverwlcht niet in. De eerste

helft sleepte ZHC uit het offensief een
groot aantal strafcomers, maar bonds-
scheidsrechter .De-Jpng ontdekte voort-

durend een technische fout in de stop-

"methode" van Tom Gatsonides"mêt hét

"'Xï2 ''ï'V'i

Ondanks het feit, Hat de ZHC speelsters

voortdurend in het Viciorla-doelffebied

te vinden waren, kwam men niet ver-

der dan 2—2.

gevolg dat het rendement uit de vele

strafcomers niliil was.
Zandvoort had beslist meer verdiend
dan een blanco ruststand. Ook in de
tweede helft" was ZHC sterker, maar
opnieuw werden de strafcomers niet
benut. Het was uiteindeHJk Joop v. d.

Tak die Vla een keiharde slag de bij de
Zandvoorters lang verwachte treffer

scoorde. Triest was het voor ZHC, dat
WV op de vaü-eep wel een strafcomer
benutte en daarmee de eindstand op
1—1 bracht.

. Aanvoerder . Wlm Veencfcamp omspeelt
de vvy-doelman. Het zou. echter geen

'
treifer , worden. ' '-

Zandvoortmeeuwrn
BraBdweer-Zandv.m., 7-0

B-Junioren
Zandv.m. l-Stormvogels 1, 1-4

Zandv.m. 2- HBC 2, 4-3

C-jnnloren
Zaiiöv.m. 1-EDO 1, 0-0
Zandv.m. 2-TZB 2, 6-2

Zandvoort '?5

Zandvoort "75 1-Benova 1, 3-0
Zandvoort 75 2.Energfe 2, a-S
Schoten 1- Zandvoort "75 3, S-1
VVB 2-Zandvoort 75 4, 6-1

A-jnnloren
BloemendaaJ Al-Zandvoort 75 Al, 1-1

zandvoort 75 A2-SIZO A2, 9-1

HOCKEY
ZHC
meisjes
ZHC Al-Amsterdam Al, 2-2
ZHC Bl-Alliance BI, 3-1

ZHC Cl-Bood Wit Cl, 1-6

iongens
ZHC Al-ScheUbeek Al, 4-0
ZHC A2-ZHC BI, 4-3

ZHC Bl-ZHC A2, 3-4

ZHC Cl-HBS Cl, 0-16

ZO>a)AG 12 OKTOBER

V O JE T B A L

ZandToorimecuwen

beker
DSS 1-Zandv.m. 1, 3-2

kompeitUe
Zandv.m. 3-DSOV 2, 2-2
EDO 4-Zandv.m. 4, 1-4

Kennemers 8-Zandv.m. 6, 2-1

HBC 7-Zandvjn. 7, 0-0

Zandv.m. 8-BHS 8, 2-1

Zandv.m. 8-BSM 6, 5-2

A-junlorcn
Zandv.ih. 1-Kehnemers 1, 1-4

Zandv.m. S-ADO "20, 4-4

dames:
Zandv.m. 1-DCO 1, 0-8

HANDBAL ^

Zandroortmeeowen
ADO 1-Zandv.m. 1, d.s, 4-6

Zandv.m. 2-Concordia 2 (H)* is., 1-6

Zandvjn. 2-Bllnk6rt 3, h.s., 21-11

Zandv.m. 1-WUk aan Ze« 3, d.J., 8-7

Zandv.m. 1-BIinkert 1, h.j., 17-16

Zandv.m. 1-Odln 1, m.a,, 14-5
' ADO 3-Zandv.m.' 2, 6-0

Derde overwinning van

gehandicapt Zandvoort '75
HOOFDDORP — Voor de derde achter-

eenvolgende maal heeft de zaterdagklub

Zandvoort 75 een overwinning bebaald.

De Zandvoorters beginnen reeds thans

te ondervinden, dat het do tegenstan-

ders een eer is om hun de eerste pimtcn
afhandig to maken. Na de resultaten van
zaterdag blecC Zandvoort 75 in hun lit-

dellng, de enige ploeg zonder vcrllespun-

ten.

Ecnova heeft van meet af aan, het ak-

sent op de verdedlgtag gelegd en re-

gelmatig opereerden negen veldspelers

voor hun eigen doel.

Zandvoort '76 gehandicapt door de af-

wezigheid van 5 spelers wegens va-

kantie en blessures had een zeer groot

evenwicht. Het werd een waar bom-
bardement op de Benova-veste, doch
mede door het uitstekende werk van de
doelman, had men voor de rust geen
sukses.

Na de thee waren de Zandvoorters in

het geheel niet meer bU het doel der
tegenstanders weg te krijgen. Door doel-

F /AT
serrlee

ZANDVOORT
BORG. TAN FBNEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

punte van Luyten en NUkamp werd
het tenslotte een zeer verdiende 2—0
zege.

RCH 4-^7 HBC 3-3
Zandvoort 76 3—6 Hillegom 4—2
DBVO 4—6 WB 4—2
Geel/Wit 4r-5 Renova 3—1
Corja 5—5 VVB 4—2
Terrasvogels 3—4 SVB 5—1

Vierde plaats
ZANDVOORT — Zaterdag 11 oktober
vond In de sporthal 'ZeewUck' te IJmul-
den de jaarlijkse langemat-kompetitle
van de Kennemer Tumkring plaats.

Door 29 ploegen werd aan deze wed-
strUd deelgenomen, die elk 12 spron-
gen over 5 matten moesten uitvoeren.

O.S.S. die onder leiding van de heer
Heerooms met 1 melsjesploeg deeUiam,
bezette de 4e plaats met 32,85 pt.

Op 15 november wordt deelgenomen
aan de drlekrlngenwedstr<jd te Nieuw
Vennep waarbU uitgekomen wordt op:
latige mat, brug met ongelUke leggers

en evenwlchtsbaik.

In de Week van 8 tot 15 december aa-
ien voorts voor alle leden de onder-
linge wedstj-yden worden gehouden,
terwUl op 13 december in Uitgeest de
lalngkamploenschappen voot jongens,

meisjes en Junioren plaats vinden.

DOBPSSLACSeRU

V«»%^
'<f^

%

Ralfesfnat S, Zsndroott.

Telefoon 2«N.

Zie OBte adrertentle elden.

Bekeravontuur voor
Z'meeuwen voorbij

Openbare

bibliotheek

Zandvoort
S. Adriaensen, Waterskieëa.

E, ter Beek, Westhlll, leven en werk van
Marie van Voorst van Beek.

J. Ie Carré, EdeUnan, bedeUnan, schut-

ter, spion.

J. J. J. W. Castelün, Ecuador.
P. Christin, De vogels van de meester.

A. C. Doyle, Het dal der vernchrlkking.

H. J. A. Duparc enJ. W. Sluiter, Lijnen

van gisteren.

B. J. Priedman, About Hanr Towns.
S, I. Greenberg, Neurose is een pUnUJke
manier van leven.

D. J. Hamblin, De Etrusken.

P. Hart, Cinema en theater.

M.-van Hoorn, Als het hart. spreekt.., .

L. Huiztoga, OUvier ea Adriaan.

I. Idenburg, Schering en Inslag.

B. van der Klaauw, supersonische vlieg-

tuigen.

J. Kleeman, Digitale elektronica voor
beginners.

H. O. Ronsalik, Verloren in de talga.

J. Konvltz, De wachter.
A. Koolhaas, De geltdde» van de e«rste

dag.
J. van Looy, Jaapje.

M. Ikladdocks, Thea.
K. Mann-Pringsheim, Herinneringen
aan de tovenaar.

J. J. C. Manntz, Oerechten voor suiker-

patiënten.

J. J. C. Mannti, Oerichtea toot het
'zoutloze' en zoutarme dieet.

D. Martin, Generaal Amin.
St. Membrecht, Dag Hans, dag Mirjam.
N. M. Min, Voor wie Ik Befheb wil ik

heten.

. C. T>. MouW». Samen zorgen.

H. K. V. Mullsch, MUn getijdenboek.

M. H. Neggers-van der Vaart, Cathy.
P. Nieuborg, Moord in Nederland.
B. Noack. Bastian.

S. Paretti, De winter die een zomer was.

A. Quintana, Het kille ontwaken.
P. P. Bead, De Junkers.
J. van Santen, De- Marxistische accu-
mulatietheorie.

R. V. Schoder, Hellas In vogelvlucht.

De Schoolmeester, De Gedichten.
C. J. Schuurman, Er «se eens... er is

nog.
W. van Stuüveaberg, Wonderea tan het
woud.
J. J. M. Timmers, Elsevier» gids voor
Rome en omgeving.
Vf.^ Tute, J. Costello en T. Hughes, D-
day.

B. den nijl, Gods wegen zijn duister en
zelden aangenaam.
Vervoort, Zonder dollen.

'

!>. Vlé, Canasta.
Vraagbaak voor uw Pord
Vraagbaak voor uw Datsun Cherry
E. Wallace, De blauwe hand.
A. Watts, Zelf weer voorspellen.

F. G. Wodehouse, Blandings Castle.

S. van der Zee, Voor FUhrer, Volk en
Vaderland sneuvelde...

M. C. van Zeggelen, Omnibus.

HAARLEM — Zandvoortmeeuwen is in de tweede ronde om de dis-

trlktsbeker gestrand (de eerste wedstrijd werd met 2—O gewoniien
van KBV). In het tweede deel van d? verlenging scoorde Dras Metse-
laar uit een strafschop de winnende treffer voor DSS, nadat Harrie
Baas in het strafschopgebied geblokkeerd werd door Gerard v. d.

Boogaart. Of Zandvoortmeeuwen van de 3—2 nederlaag onder de
indruk was, valt echter te betwijfelen. Nu het bekeravontuur achter

de rug is kan Zandvoortmeeuwen zich volledig konsentreren op de
kompetitie.

In Haarlem betraden de spelers onge-
ïnteresseerd het veld. De Interesse voor 't

bekeravontuur was niet groot. De be-
langstelling daalde' zelfs tot het nul-
punt, toen de Zandvoorters niet die ont-
vangst kregen zoals men in het alge-

meen gewend Is, want zo staat er In
'De Zandvoortmeeuw', de klubkrant van
Zandvoortmeeuwen te lezen: Door een
uiterst gebrekkige ontvangst moesten
wU zelf maar uitzoeken waar we ons
moesten verkleden. Van enige voorberei-

ding was geen sprake, omdat ons slechts

een smal strookje gras werd toegewezen
voor de warmlng-up. Toen er nadien
ook nog verwarring ontstond omtrent de
aanvangstijd van het duel, verdwsen
een groot deel van de interesse bU onze
spelers.

Deze uitspraak zal waarschymUk de
verklaring zyn, dat de Zandvoorters
reeds in de eerste minuut op een 1—

O

achterstand kwamen te staan. Voordat
de Zandvoorters aan voetballen waren
toegekomen was de eerste tegentreffer
al een feit. Joe Tromp bedlende Rob
Wiegerink op maat, die een kogel af-

vuurde op Ben Puls. De Zandvoortse
doelman bracht redding in eerste in-
stsmtle, maar toen hU uit deze aktie

de bal voor de voeten van de toegesnelde
Henk van Galen stompte, moest h^
een paar sekonden later toch üi het
net vissen. Vierde klasser DSS had er

duldeiyk zin in, want even later kreeg
Wiegerlnk opnieuw een kans, maar zUn
kopbal had niet de Juiste richting en
ging naast.

Offensief
Zandvoortmeeuwen ndlde toch wel be-

wezen, dat het twee klassen hoger
speelde en via redelijk samenspel schiep
men zich goede kansen. Het duurde
niet lang of deze aanvallen begonnen
vruchten af te werpen. In de negentien-
de minuut belandde de bal via het been
van verdediger Ruud Stronk achter
doelman Ed WledUk, na een een-tweetje
van Aaldert Stobbelaar en Chris Jong-
bloed 1—1.
Zes minuten later was het wederom
Aaldert Stobbelaar. die nu in samen-
werking met Alex Heesemans, Chris
Jongbloed voor het goal bediende, maar
Clirls liet de gelegenheid op een tref-

fer onbenut door rakelings over te

scWeten. /

Zandvoortmeeuwen had het spel in

handen en een overwinning htag in de

Na afloop boerenkool met ivorst

Rally sportklub

'Nieuw Unicum'
ZANDVOORT— S.C. Unicum '73 houdt op zaterdag 8 november 1975,

in samenwerking met de autosportvereniging 'Sandevoerde' uit Zand-

voort, een autorally. De deelname staat open voor iedere sportieve

automobilist.

IDit rit wordt gehouden in de gemeente
Zandvoort en gaat uitsluitend over ver-

harde openbare wegen.
De lengte van de rit Is vastgesteld op 35

kilometer. Gereden dient te worden met
een gemiddelde snelheid vaa 17 tan/uur.

Na afloop mn de rallj' Is er gezellig sa-

menzijn In het finishlokaal in het club-

huis van de Zandvoortse Hockey Club In

het Dulntjesveld.

Het ImschrtJfgeld bedraagt per auto, biJ

voorlnsöhrUvlng ƒ 7,50 voor leden en

ƒ 10,_ voor niet leden. Deze voorinschrij-

ving sluit op 5 november te 12.00 uur vjn.

InsclirUvlngcn die later binnen komen,
worden met ƒ 2,50 verhoogd.

Het aantal deelnemers per Ingesdireven

auto Is maximaal twee personen. Kin-
deren t/m 10 jaar gratis» deelname.

Ook op de dag van de raUy kan Inge-

schreven worden en wel by de inschrijf-

de vierde treffer



4S DONDERDAG 16 OKTOBER 1971

Er zijn drie plaatsen waar U het lekkerst eet: Bij U thuis en bij ons

Restaurant La Reine - Patisserie Parfait Hotel Qneonie-RofisserieFran$aise
Dinsdags en Woensdags gesloten Donderdags en Vrijdags gesloten

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT, TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVQORT, TELEFOON 2253

gemeente zandvoort

Dienst van Publieke Werken gemeente Zandvoort

GROF HUISVUIL

Grof huisvuil wordt gratis opgehaald:

voor de maandagwijk: op de Ie en 3e woensdag van de maand
voor de dinsdagwijk: op de 2e en 4e woensdag van de maand

Het grof huisvuil kan op deze woensdagen voor 7.30 uur v.m., zonder
voorafgaande kennisgeving, op de rand van het trottoir worden aan-
geboden.

Grof huisvuil wordt uitsluitend ingezameld onder de eerder gepubli-
ceerde voorwaarden (inlichtingen: telefoon 4841 toestel 143).

De adjunct-directeur,

ing. N. Wertheim.

Kijk eens hoe leuk zo'n bed 't

doet. samen met die enige
nachtkastjes? Ja, waarom geen
lichte en sterke Manou slaap-

kamer?

bed met splraatmatras

475.-
nachtkastjes per stuk 189.-

V
miva inisrieur

Dcnnenlaan S3 (hoofdstraat) — Zvrancnhurg, telefoon 02907-4390/5909.

DaB. geopend 8.30-J8 uur — vrlJ.aTond lO-Sl uur — zaterd. 8.30-11 uur —
ma. 13.30-18 uur.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie
naarlem, Laan van Berlijn 118, telefoon 023-331975.

Zandvoort, Kcesomstraat til — Telefoon 53 51

om; EN NACHT TE ONTBIEDEN.

doe-het-zeif-centrum

'DE ZANDVOORTSE

HOUTHANDEL'
doe-het-zelf centrum

Vontlcllaan (bij spoorwegovergang). Tel. privé: 4127-7254, voor o.a.

HOUT - BOARD - SPAANPLAAT
WITTE PANELEN
SALOONDEURTJES
KANT EN KLAAR CEMENT
GRENEN SCHROTEN
EN ANDERE D.H.Z. ARTIKELEN

Aanbieding: V-groef wandplaten
122 X 244 in teak en noten ƒ 19,75 p. pi.

malse magere

VARKENSROLLADE 11)011
500 gram 598 KILO . . lü.MÖ
heerlijk stukje malse '

ROSBIEF A QQ
500 gram van 750 NU O-ilö
blanke

RIBKARBONADE O QQ
500 gram 498 KILO . . . ö.uö
blanke

HAASFILET 11 00
500 gram 648 KILO . . .

aIO
fijn gekruide

FRIKADELLEN q qa
per stuk 50, 10 stuks ... . 0»wö

Volop vers miglamsvlees voorradig.

mals

STAARTSTUK a qa
500 gram van 750 voor DavO
VARKENSSCHNnrZEL 1 00
100 gram van 180 voor . . I «00
Tongeworst
Cervelaatworst
Beriiner 110
naar keuze 150 gram . . 1 I 51

GELDERSE NAM 4 ^a
160 gram van ISSvoor ... . . . mH%3
kersverse

GELD. ROOKWORST 4 aa
per stuk ........... fcW
KIPBRAADSTUKKEN O 90
500 gram . . , . . . O-fcW

RUNDGEHAKT
speciaal Q 00
50O gram . OkvO

DIRK VAN DEN BROËk
BURG. ENGELBERSTRAAT;—.ZANDVOORT

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ICantoor: GASTHUiSPLEIN 12. ZAMDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur »

TELEFOON 02S07<71««.

HET ILAD VOOR UW REKLAME

1*9*n teer veerdelige edvertentietarieven, ook
veof icontrakteii.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan heJ kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSIUD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

GEVRAAGD:

jonge slagersknecht

Hoog loon.

Slagerij In den Vergulden Os

Haltestraat 3, telefoon 2994, na 18 uur 020-31*820.

/^RENAULT 16
Funktioneel is ook mooi.

Vlakke vloer door
voorwlelaandrljving.

Variabele bagageruimte.
Vi)l deuren.

Verkrl)gbaar in vier versies

L,TL,TS,enTX.

Benzineverbrulk bi]

100km/uur1op11.8(L +
TL).1op11.4(TS).

Teclinische gegevens:
L + TL: 1565 cc -65 DIN
pk «150 km/uur.
TS: 1565 cc -83 DIN pk

-

165 km/uur,

GRATIS: IHaal bij ons hel 124 pagina's dikke Renaul't-

boek. Met foto's In veel kleurendruk. Renault gsttt waar voor z'n g«ld<

autobedrijven rlnko
Or(mjMtnatS<f2
Zandvoort
T»l.0aS07-2323-2424

RENAULT

ONZE EXTRA AANBIEDING

Dujardin Vieux

Hartevelt jenever

Bokma jenever

10.95

9.95

10.95

WIJNHANDEL

VAN DEURSEN B.V.
KERKSTRAAT 12 — TELEFOON 2552

IJZERHANDEL

H. ZANTVOORT B.V.

Laat nn uw handgrasmaaier voor de

*' winter slijpen en verzorgen.

Tevens slijpen wij uw handzagen en

steefclieitels.

Swal uëstraat 9— Tel . 241

8

U KUNT ER WARMPJES BIJZITTEN
MET„INVENTUM" ELECTRfSCHE
VERRIJDBARE PANEEL-
RADIATOREN:

1800 Watt: / 112,50

1800 Watt: ƒ 149,95

2000 Watt: ƒ 160,—

J.H. VERMEIJSB.Y.
IJZERHANDEL

Haltestraat 1 , Zandvoort, tel. 5204

SLEUTELSERVICE

KlaAr teirrt}] u wacbt.
Ook autoKleutelB.

VoUi«iu codenummer I

TEL 023-280490
Btanenwea 13, Beetpatede.

Zat«rda« 'a mlddaés geaioten

/
— -^
ledere leeftijd heeft zyn charme . .

.

maar buit die charme dan ook uit !

AnS Ge/5mjO"HuidverzorgtogO Kuurbehandelir

Estheticiënne

Kuurbehandèlingen
Paimiculosebehandeling
Manicuren — Pedlcuren

Burg. van Penemapleln 22-1, Zandvoort.

Telefoon 02507-6481.

J

REGENKLEDING
nu compleet regenpak va. f 14,-

Poncho's . . . vanaf ƒ 10,-

Fletstassen . . . vanaf ƒ 20,-

VERSTEECE BV
TWEEWIELERBEDRIJF

Haltestraat 18 Telefoon 4499.

25 Oktober 1950 was de dag, dat onze ouders

MARTIN FABER
'en

LENYFABER-VAN DEREIJK
in het buwelljk zijn getreden.

Nu2S jaar later is er daarom weer feest, maar
dan op vr^dar 24 oktober a.s.

Gelegenheid tot feiliclteren vanat 20.30 uur
(24 ottober).

Hun dankbare kinderen

Joke
Helen
Tjeerd
Martin
Hans

Zandvoort. oktober 1975

Kostverlorenstraat 15

Na een langdurige ziekte is heden van ons
heengegaan onze lieve moeder, behuwd-,
groot-, overgrootmoeder, schoonzuster en tante

Tina Koster
weduwe van Albertus Pleter Nolte

in de ouderdom van 80 jaar.

Zandvoort. 14 oktober 1975
"Willem Draayerstraat 12.

Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van
de Clara kliniek, Kostverlorenstraat te Zand-
voort.

Bezoek aldaar dagelijks van 16.00—17.00 uur.

De teraardebesteUlng zal plaats hebben, vrij-

dag 17 oktober a.s, om 14.00. uur op de Alge-
mene begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek vanaf Willem Draayerstraat 12, ca.

13.45 uur.

W. PaUé
V. PaUé-JuUen
W.J. Nolte
r. van Rest'
C. ter.Heyden-Pailé
D.terHeyden
M.'Steenmari
Annette.en Robert

Na een zorgzaam leven is tot onze grote droef-
heid onverwacht van ons heengegaan mijn
innig geliefde man en, onze zorgzame vader en
opa

Roelof Radolphus
In de leeftijd van-.71 Jaar.

Zijn liefde en zorgzaamheid zullen wij heel
erg missen.

'

Zandvoort: H. Rudolphus-Strijk
H. R. Rudolphus

'

J. W.Loos
Hetty-Netty

Leiden: A. Engels-Rudolphus
J. Engels

Zandvoort, 13 oktober 1975.

Kostverlorenstraat 26.

Vader is opgebaard in het rouwcentrum van
Onderling Hulpbetoon. Poststraat 7. Bezoek-
uren: van 16.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot

19.30 uur.

De crematie zal plaatsvinden vrijdag 17 ok-
tober a.s. In het crematorium .te Velsen te

14.00 uur, na aankomst van trein 13.55 uur,
halte DrlehUls-Westerveld.

Vertrek woonhuis 13.1S uur.

Op 9 oktober j.1. overleed tengevolge van een
noodlottig ongeval ons aller vriend

Fied Daalmans
(Plurk)

in de.leeftyd van 30 jaar.

Zijn vele vrienden zullen hem niet licht ver-
geten.

Zijn begrafenis heeft Inmiddels plaats gehad.

Zandvoort.
Tjerk Hiddestraat-2. flat 4.

GRadiatorROENESTEIH
Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

installateur

ALLE^-^i^H
LOODGIETERWERKEN ^

DAKLEKKAGES é
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 6t - 7t 58

Snellere service door
mobilofoon.

ZÉLJFKLEyEND TOCBTSTBIP

per nieter 31 cent— 42 cent— 53 cent

op mbber basis, 6 meter voor ƒ 6,85

Ellen strip In alluminlum en wit of bruin

plastic vanaf ƒ 2,65 për staaf.

J.H.VERMEUSB.V.
IJZERHANDEL

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204

Heden overleed na een moedig gedragen lij- i

den, toch nog onverwacht, mijn. lieve Man, ]

onze lieve Vader en Opa >

WlllefflvanilerWerff

geboren 20 april 1899. • '

L. E. yan der .Werff-van Oost

, , S..G,Bosman-van der WerfI

J. S. P. Bosnian

a! J. van dèr Werff
J. W.J. van der Werff-Keur

Evert, Willem, Jan, Bert,
Ingriden:Marlene.' -.

Zandvoort, l2 oktober 1975
Dr. C. A. Gerkèstraat 8

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.



zandvoorts^
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANPVOQRT, BENTVELD EN AERDmHOUT liieuwsblaA

Oitgave B.V. Bandstad 'Publicaties,

Aalsmeer, postbus 26i.

Kantoor Stationsweg 38, AaUmer,
telefoon 02!)77-2Sl41, S itlnen.

AbonnenaentsprUs /16,E0 per jaar.

Per post ƒ45,—

.

VerschUnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort: '

Gasbuispleto 12, Zandvoott,
telefoon 02S07-716S.

AdvertentletBriel 22 cent per mm.
Aantrel£l:eIUke kontrakttarieven op
9P aanvrage. Ook kombinatletarle-
7en met de overige bladen van ai>.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Ï^ t^wicfe/i iöc^ maar Ao^ft)^^ uitgeleefd'

erg verdeeld

milieuburo

HERFSTEXPOSITIE
ZANDVOORT — Op uitnodiging van leerlingen en leerkrachten be-

zochten woensdag 15 oktober ruim tweehonderd ouders en belangstel-

lenden de Nicolaasschool aan de Celslusstraat in Nieuw Noord.

In enkele weken tijd hebben de achtennegentig leerlingen van de

katholieke basisscliool na schooltijd van alles verzameld wat met
herfst te maken heeft en het vervolgens op school verwerkt in plak-

en spattekeningen, mobiles van denneappels. schilderijen van droog-

bloemen en allerlei werkstukken betrekking hebbend op de herfst. ..

"VT-ir-priPrriii-i

de'ïieer Gfelen"

NIEUWEKRANT
Randsfad PublicatiW

'

ééö'voÜfe'^dóïihtètóWaemiöWnr'van'
de Pers Combinatie.«Waröol^YoUcs-
kraiit en-TróttwJ'Hïttil^ïéï'aoJttèai:
weekuitgaven volgehdë; .week-,? uit-
met een geheel. nteu\»èkraiit; het
Hoofddorps/Vennepér NieüwsblWi'
Dit blad zal In' Hpófdorp, Niéuw
Vennep en Vijfhuizen wekelijks
huis-aan-huis worden verspreid'in
een oplage' van.' 11.000 exemplaren.
Door deze uitgave verschijnt Rand-
stad Publicaties, nu in de gehele
Haarlemmermeer en geeft, daar-'-
door In totaal' per week- 67.785
exemplaren uit. ,i . ,

^'. -: ,

De gehele "weekoplage van aüe
Pers Combinatie-bladen, samenge-'
gevoegd In Weekmedia b.v. Is hier-
door gestegen tot ruim 524.00O
exemplaren per week.

,

Kijkdag;

tweewielers
ZANDVOORT— De gemeentepolitie van
Ztindvoort houdt op zaterdag; 25 oktober
een kijkdag, van i5 tot 17 uur van fietsen

en bromfietsen; 0eze zal plaatsvinden la

garage Raalten, in de burgemeester van
Alphenstraat." ^^ ' ~'

„WURF-PRAET"

WIJI.LUM V. d. WlIRFBl

Die we t mitiste kuiuie ia vUte

mtsse bcnne t eetsté Veg. ,
.,.';

'.,'

.

ZANDVOORT —Met elf stemmen voor en zes tegen stemde de raad
dinsdagavond in' met de aard en strekking van het preadvies van het
dagelijks- bestuur van het gewest Kenhemerland. In het stuk wordt
een yislé gegeven op de, mogelijke -taakverdeling tussen de gemeenten
en het gewest inzake het milieubeheer in Zuid-kennemerland.
Het 'dagelijks bestuur van het Geweist Kennemertand heeft een pre-

advies uitgebracht, nadat in de vergaiderihg, van de Kennemerraad
eïrid;1973 werd 'besloten om het door D'66 ingezonden rapport 'Leef-

"milïeu Zuïd-Kennièmeriarid''in'h stellen van het Gewest
Kerinemerlandi', ',,-''

' lii het. 'preadvies .wordt er onder, meer
op. gewezen,'dat het gewest over een ge-

westelijk buro: milieubeheer zal moeten
beschikken.. In 1976 zal een- aantal ta-

ken overgedragen zUn, zodat vanaf dat
moment behoefte/ hestaat aan een ml-,
lleuapparaat van een wetenschappelijk
medewerker, twee medewerkers en éèa
adinlEilStratlet medewerker. Vervolgens
zullen! In 1977 aan dit team-vier in af-

valwaterpr'oblematfek - gespecialiseerde

. medewerkers, drie hinderwetmedéwer-
kerè èh een administratief medewerker
worüen toegevoegde

Voor, Zandvoort betekent .de overdracht

van deze taken^een jaarlijkse blJdn^e
aan het gewest terzake van de milieu-

bescherming van naar raming,/ 28.798,—

in 1976 en ƒ 60.192,t- In 1977. ..

Blnneil de' 'vyD-ïraktle -waren "de me-
ningen omtrent het ipreadvles verdeeld.

. Bti monde-vah dé, heer Koiselaar lieten

^meJrëouw Hugenhölz en de heer. Cou-
vreur een krachtig nee .horen, terwijl

'

.de heér'Olèlen nainens de meerderheid
Vati'dê^ VVDjifraktle de övertiracht van '

.
mlUe.ü)»kep,ioejulcljte.

t*Öe ;overlge;Traad6tedèn die. hüli'toedltéü- .

nn 'de.' heren :Kopet ,(psp-ppr), Fllerln-
'
'gia V en."Janssens (belden, inspraik' Nu).
Boezeer de meningen In het.WD.kamp'

: verdeeld l'izljii'i l>UiJki.' x&t onderstaande
.redevoeringen van de heren Bosélaar en
'pielen-, ...

De heer Boseloar: 'Ik oen geen , voor-
isiandér.'alUians geen voorstander van'

de -aard' en de strekking van het stuk
en.delconkluslës welke van ons gevraagd
worden,

^
'.

'Dat het leefmilieu uiterst belangr^k is

ch m- deze ' tUd steeds meer aandacht
verdiend .spreekt vanzelf.

,

Daltdéze aandacht .échter op ambtelijke
wijze vis alweer een ivoren toren van
bovenaf moet worden opgelegd Is echter
mlnaer aanbevelenswaardig.
De heb - sterk de ' Indruk, dat 'het lüt-

,
gangspunt. niet de problematiek, zelve

. geweest, is, maar. veeleer de gedachte:

,
In hoeverre Is het mogelUk door gebruik-
making van deze mogelijkheid wederom
een' 'Stukje' zelfstandigheid voor ons ge-
west, onze kennemerraad te creëren?
Valt er, binnen bet kader van deze vrij

onbekende, goed In het 'gevoel' liggen-

de en uiterst vage materie een opzetje

te : creëren wat kan resulteren In een
niéuwe' ambtelijke instelling?

Belaas moet Ik, na lezing van hef rap-
port vaststellen, dat het dagelijks ' be-
stuur,.van het Gewest Inderdaad eerst

heeft gekeken naar de mogelijkheid "van

het Instellen ; van een. nieuw werkgele-
genhéldsobjekt voor ambtenaren en
daarna ï>as 'naar' datgene wat 'deze

ambtenaren moeten' gaan' doen, .

'Men is bU déze opzet volledig 'voorbij-

gegaan aan' de mogelUkheld die wqrdt
geboden, door het' bedrijfsleven, 'door

• particulieren, door nOtabena de- regertóg
zeU In de vorm van het zeer. gróte ,(en

dtuBl . ministerie vati Volksgezondheid
en Milieuhygiëne, barstensvol met des-
ktmdlgeKl' op elk gëblcd van het ^milieu,

-wasurvan tot op heden veel te weinig ge-
Imilk gemaakt wordt en een enorme lijst

van-instellingen' In de ambtelijke . en
burgerlijke Sfeer welke op dit terrein

.
aktief 's^Jhi

' '
' '

Hobby uitleven

'Waar wil behoefte aan zouden hebben
Is niet nóg een bureautje waarin een
aantal . dèeldeskündlgèn hun hobby's
zitten .uit te leven, Inaar eeri coördina-

tor, die ncuir voorgelegd probleem de
deskundige(n> uit die' massa van. be-
schikbaar talent kan vl^n en aan het
'werk; zéttcn.'

VanzeÜsiirèkend zal een. dergelijke

werkwijze op korte termijn resultaten

aïwefj?en, ' goedkoop zUn en In hoge
. mate éfflÊlëht, dus ik kan het me goed
yoorstéllcn dat' deise ;oplossing in het be-

denksel 'van de mllleUhbbbylsten van de
Kennetnertaad op geen enkele wlJze

aan de ot-de komtl ' .

Nu éeh 'hlèuwe instelling, te creëren,

waarVto ' de doelstellingen bepaald 'niet

duldelDk. zijn, maar de kosten In leder

geval een duidelijke trend vertonen Is

naar mijn mening geen ztuik van goed
bestuur. De kosten rijzen wel de pan
uit -maar. of deze kosten in dit. geval
voor de baet uitgaan valt naar mlJn
mening als uiterst twijfelachtig te be-
oordelen. -

Milieu-coördinator
ik zou wel wUlen voorstellen om binnen
het kader van de mlUeugedachte' en
de daarop te nemen bestuurlijke maat-
regelen de gedïM!htén van het kollege

te lelden In de' richting van een gemeen-
telijk Külieucoördinator, aan te stellen

uit het bestsóinde ambtenarenbestand,
zodat deze eventueel in het kader van
het regionale milieubeleid ' zal kunnen
samenwerken Ih een convenant van
gemeenten uit de regio op dit gebied.

Ook hier zal echter vermeden moeten
wordlJ dat' een instelling ontstaat welke

door ziin'vsaménstelllng meer of minder
sutomatisch'langs anderen op dit gebied

heenwerkt.^ '.

Na 'deze redevoering liet 'de heer aièlën
eén.igeheel aridefVVD.-gBluld hüreiijDe,

héèr.Jöièlea:tiegoa..mede; namens -zijn

fiaktiégenoten^Attema, Joustra en Bos-
man- isljn.waardèrlng: uit te spreken over

liét preaidvlés.

.

'Er, is' eens gezegd,' 'dat de mens een
langzaam beest is; deze.man had gelijk,

want men' gaat pas ztJn bezit waarde-
ren, -wanneer het In gevaar komt of

wanneer men het dreigt te gaan verlie-

zen. '

Duidelijk Is dit te zien blj de milieupro-

blematiek. .
'

"

Het Is nu de hoogste tyd om ook op

het laagste bestuurlijke niveau, te we-

ten de gemeente, een aktief milieubeleid

te gaan voeren.
De meerderheid van mija fraktle.wil

dan ook niet alleen zlJn instemming be-

tuigen met de aard en. strekking van
deze nota maar 'tevens de consequenties

hiervan trekken ten aanzien van de op-

richting van een gewestelijk bureau mi-
lieubeheer en de daarmee gepaard gaan-

de Uitgaven. ;,

In gemelde nota wordt duidelijk uiteen-

gezet waar de leemten ztJn in het ge-

meentelijk milieubeleid, mocht er ooit

sprake geweest ZlJn van een'bewust be-

leid op dit gebied.

Van ouds heeft de gemeente het milieu

la zUn beleid betrokken ten aai^zion van

de Hinderwetvergunning en' de lozings-

vergunning, maar daar houdt het dan
mee op.

Van belang is juist het opnemen van
nieuwe taken, zoals het meten van
lucht-, bodem- en waterverontreiniging

en het' opstellen van een plan ter ver-

mindering en/of Voorkoming van deze

verontreinigingen.

Begrijpelijk Is dat iedere gemeente af-

zonderlijk hiertoe niet kan overgaan

hetzU uit gebrek aan de nodige specia-

listen, hetzU uit gebrek aan financiële

middelen of een koniblnatle van belden.

Juist hier ligt een bij uitstek geweste-

lijke taak.

Politieke prioriteit

Dat dit geld gaat kosten is evident.

Zuinig zijn Is een deugd, maar niet

altijd.
.. ..-

Het kan, wel eens neerkomen op het nu
iets ontberen, wat' je hard nodig hebt,

om te merken dat wanneer je het later

wilt aanschaffen,, het niet meer voorra-

dig Is.

Investeringen In ften goed milieubeleid

acht Ik van een hoge politieke priori-

teit, niet alleen voor ons zelf maar ook
voor onze kinderen en kindskinderen.

Het is kortzichtig om te stellen dat
ZahdVoort geen behoefte heeft aan de
'advleieri en 'richtlijnen Van een bureau
milieubeheer.
Is de stort van het slib ült onze rlool-

'waterzUlverlngsinstallatle In de duinen
mllléütéchhlsoh'iiu wel.zo verantwoord?
Laten we niet vergeten, dat de investe-

- ring In een goed milieu vóór Zandvoort
niét alleen om ideële redenen een nood-
zaak 'is, maar- ook uit ekonomlsch oog-

punt -gezien.
'

' •

Hebben wij als badplaats geen groot

belang bij een schone zee en een zuivere

lucht?
Als Zandvoort in toeristenfolders in het
Buhrgebied verkocht wordt als een 'Ku-
rort mlt frischen Luft imd schönes
-Wasser', dan móeten wU dat ook waar
maken en blijven maken.
Juist op dit gebied zUn wij In grote

mate afhankelijk, van de aktivltelten

van de ons omliggende gemeenten.
IJmulden met zljn sterk verontreinigd

- badsCrand ligt dichtbij.

Ook dit pielt weer vooï een gewestelijke

aanpak.

De hele mlUeuwetge-ving is versnipperd
ondergebracht In vele wetten, algemene
maatregelen van bestuur, verordeningen
en tractaten. De uitvoering van het mi-
lieubeleid landelijk, gezien valt onder
verschillende departementen.
De know-know van het bedrijfsleven en
de op . verschillende gebieden van het
milieubeheer werkzame instellingen die-

nen optimaal benut te worden.
Evenwel dit brengt met zich mee een
behoefte aan een coördinator, waartoe
het bureau milieubeheer by uitstek ge-
schikt kan zlJn.

Hoewel vele instellingen en belangen-
groeperingen zich bezig houden met de
vele deelgebieden van het milieu is er

toch behoefte aan een gewestelijk bu-
reau.
Omdat het verschil tussen de belangen-
groepen en de overheid gelegen Is in

het' feit, dat de overheid een beleid

dient -waar te makenrmet inachtneming
van vele fakteren, zowel milieu-techni-

sche, als planologische, economische als

sociale, financiële als ideologische.--.
--

.-Ook het' ljedrUfslevénr,;i^;«ediend -met
een 'aktleve overheid' óp mllléugeljledi

Kommissie-
^ '

.

vergaderingen
ZANDVOORT — De kommissie voor
publieke werken komt op., maandag-
avond 27 oktober om 20.0(j uur in een
openbare vergadering bijeen op het ge-
meentehuls. De agenda is als volgt
samengesteld:
— Herbebossing duingebied;
— Vangrail langs parkeerstrook Bou-

levard Barnaart;—' Rapport Stichting Verwijdering Af-
valstoffen Inzake kostenberekening
inzake transport en verbranding
van de afvalstoffen uit de regio's

IJmond en Zuld-Kennemerland;— 'Ditbrelding volkstuinencomplex;
— Modellozlngsverordening riolering;

— Verhuur gemeentegrond;— Wat verder ter tafel wordt ge-

bracht;
— Rondvraag.
Diezelfde avond op dezelfde tyd ver-

\->dert ook de financiële konunissle in

het raadhuis. Deze heeft de volgende
agenda:
— Staat G september/oktober;
— Slotwyzlglng gewone dienst en ka-

pltaaldlenst 1974, alsmede over-

brenglng kapltaalskredleten;
— Aanpassingswljzlglngen 1975;

— Aanpassing watertarievén;
— Medewerking voor de bouw van een

speel/werklokaal ' by de kleuter-

school 'De Woelwaters';
,— Herbebossing duigebied;

— Vangrail langs parkeerstrook Bou-
levard Barnaart;

— Uitbreiding volkstulneiicomplex;
— Rondvraag.

voorverkoop
en service
naar

u rffdt.altop rallè fii èin nifnM rènautt

autobedrijven

Pranjestraat 2-12,Zamly9ort»TeL<a5Ó7-2323 mmmi

S!jiiiilS!l!].4i!S-'
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de heer Roselaar

Het is van het grootste belang voor een
bedryf te weten waar het aan toe is.

We zetten het licht op groen voor deze
gewestelijke aktlvltelt,' indachtig het
gezegde dat de enige die nut heeft
by iets op dé lange baan te schuiven,
een schaatskampioen moet zün,' aldus
de heer Gielen.

Het resultaat van dit alles was woens-
dagavond van zeven tot acht uur te be-

zichtigen In de vier lokalen van de Ni-
colaasschool. De leerlingen van de eer-

ste klos tiadden hun bydrage aan de
herfsttentoonsteUlng geleverd door bla-

deren aaneen te rijgen en voorts allerlei

boomvruchten te verzamelen, die in het
herfstbos voorkomen.
Alvorens de zoekaktle werd gestart wer-
den de kinderen gewezen op de gedrags-
regels in het bos. Niet zonder trots ver-

telt onderwijzeres mevrouw Joustra dan
ook, dat er niet één van de geëxposeerde
denneappels, kastanjes, eikels of blade-

ren van bomen zyn gerukt. Rapen en
niet plukken was de opdracht. Het was
echter geen handicap, want een eerste

klassertje slaagde er desondanks in, om
met tweehonderdachtenzeventig kastan-
jes naar school te komen. 'Ik heb ze zelfs

moeten afremmen, want er kwam veel te

veel binnen* zegt een tevreden onderwy-
zeres mej. -Mol. De leerlingen van de
tweede en derde klas hadden zich ge-
specialiseerd In het levensgedrag van de
paddestoel.

In de vyfde klas kon men zien, waartoe
de bomen zoal in staat zyn en waartoe
ze voor de industrie dienen. Zo zyn ber-
ken zeer waardevol voor de meubelin-
dustrie en de vervaardiging van triplex.

Voorts werd in de vyfde klas duideiyk
dat de zachte berk tot een hoogte kan
reiken van twintig meter. Het is slechts

een fragment uit de zeer overzlchteiyke
herfsttentoonsteUlng, die door de zesde
klassers tn woord en beeld en in sclirif-

ten is samengevat. '

Het zlJn niet alleen de kinderen, maar
ook de ouders, die hebben genoten van
dit initiatief van de leerkrachten van de
Nicolaasschool.

Natuurgebieden als Elswout, Groenen-
daal en de Kenncmerduinen waren voor
de samenstelling van de hcrfstexposltic
by de sclioolkindercn zeer in trek. Me-
vrouw Joustra: 'De kinderen namen hun

ouders mee naar plekjes waar de ouders

noic nooit waren geweest. Zelfs de' ouders
werden enthousiast over de prachtige
natuurgebieden, zo dicht by huis', -

Eerste plaats

voor ,Astor
3?

ZANDVOORT — Zondag behaalde de
Zandvporter J. A. Molenaar met zyn bou-
vier 'Astor' tydens de jaariyks terugke-

rende Amsterdamse bekerwedstryd - de
eerste plaats voor politiehonden afdeling
1. Aan deze wedstryd namen de acht

beste politiehonden van Amsterdam deel.

Het geheel stond onder leiding van drie

erkende keurmeesters van de KJÜ.P.V.
afdeling Noord" Holland.

LANGS DE VLOEDLIJN

Gezond verstand is het vennoten
de dingen te zien zoals ie zi|n en
ze te doen zoals ze moeten werden
gedaan.

. Schopenhauer (1788-1868)

Fonduesausen
uit eigen keuken.

Hoenderpark eieren van
vrije kippen.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

— GespedaUseerd in alle chlnees-

indisclie gerechten.
— Ook voor af te halen geopend van

12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3643.

De Kapsalon bevindt zich in het achterste gedeelte van
de boetiek, Kerkstraat 10, telefoon 3653.

,'-'"'J"-''""'''*»r'!r^' '; w * •-.

ELASTISCHE
KOUSEN
JOH. V. MEERTEN

Nieuwe Grdcht 33 Haarlem

Zocherstraat 22 Alkmaar

Leverancier voor alle ziekenfondsen.

centrale yerwarming

TECHNISCH WERKrt

Erkend installateur - Zandvoort - Paradijsweg 4 - Tel. 7147 of 3270.

H.W.COSTER

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 553 1.

Voor aan- of verkoop van u"»

FLAT of WONING.

Taxaties Hypotheken
Assurantiën

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TROÜWWAGENS.

DORPSSLAGERM

4J?

%

Haltestraat 3, Zandvoort,
Telefoon Z991.

Zie onze advertentie elders.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RiEMËRSMA
• NIEÜWTIOÜW
e VERBOUW

•Vraag een vrijblijvende offerte.

UITBOUWKEUKEN
WOONKAIMER
OPENHAARD

Telefoon 02507-6091-3086.

ehes andrë
voor een gezellig avondie uit

de gehele weelc geopend
van 20.00-3.00 uur.

KeE«K8(»i*afil; 10



HOtFVAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

FMne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

INDONESISCH RESTAURANT

„DEWI"
Kleine Houtstraat 113, Haarlem

(vlakbij Kampervest) tel. 023-321892.

Sfeervol en uniek is het restaurant voor
u die de Indonesische gerechten
prefereert of wil leren kennen en

appreciëren.
Wekelijks toevoeging van nieuwe

gerechten.
Specialiteiten Madoereze gerechten
en originele Indonesische rijsttafels.

Ook voor partijen, recepties en
zakenlunches.

Reserveren wel noodzakelijk.

SPECIALITEITEN

Zeeweg 3 - Overveen - tel. 023-256057.

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor:
— een gezellig diner bij kaarslicht.

— uw zakendiners, recepties enz.
Reservering gewenst.

Ruime parkeergelegenheid.

Hestaurant

DE H/tNEBALK
SMAKEUJKETEN

Chef kok
R. Duin

de eigenaar

Exclasieve
keulcett.

BU ons uit eten,
iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

IJSSALON -PIZZERIA

Ie Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

Tot straks by

Stella Maris

strand-

weg 1

onder

Rotondeflaf

Telefoon

02507-

5544
Zandvoorf

VüsikomInhetnieiiH^
HotelBouwes!

Luxieus. gezelüg en een bijzonder prettige verzorging. In
hetweekend dansen en dineren. Matinee op zondagmiddag.

En geweldig voor Uw receptie, dinerof bruilofti

Vlak aan het strand appartemehtan ïn 60UWES' PALACE
met vnj uitzicht op zee en eigen zonnebalcons. 2 en 3 kamer-

appartenienten inet specials.arrangementén.

En naastde deur het PANORAIMA RESTAURAkt (70 meter
hoog boven de golven!), bowling- en kegelbanen; overdekt

zwembad, sauna en het spectaculaire DOLFIRAMA.

Inlichtingen: 02507-2144.

HOIELBOü^^lS
Zandvoort,

met een zee van parkeerruimta

CKlUEBS-mDtSCH RESTAURANT

^ iL m
,TONG AH

• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor tafelreservering 023-252701.

Bloemendaatsewég 271, Overveen

.

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

Voor fnliohtingen over deze rubriek

Telefoon

023-289472
of

02507-7166

Restaurant AELEN
7/ar WAPEN VAN HEEMSTEDE'
.•pKtaBwermiii» mm

llecwfhla;i>.M<MnksT •
WHhHmiMpwM 4 HMHKtnii Tm> JHiII

SPECIALITEITEN
RESTAURANT

Nu WILDSCHOTELS zoals
Hazebout— Hazepeper—

enz.

Ook echt HOLLANDSE
SCHOTELS, o.a. Stamp-
pot boerenkool, Hutspot

cotelet, enz.

Er zijn drie plaatsen waar U tiet leldcerst eet: Bij U thuis en bij ons

Restaurant La Reine - Patisserie Parfait Hotel Queenie - Rotisserie Frangaise

Dinsdags en Woensdags gesloten Donderdag en Vrijdags gesloten

KERKPLEIN 8, ZANDVOORT, TELEFOON 3599— KERSTRAAT 15, ZANDVOORT, TELEFOON 2253

7.

PLANT BOMEN!

GROEN MILIEU GEZOND MILIEU

V
alle soortenbomen

boomkwdcerij
¥\A

herenweg 103'>-heemstQde-hollandll^tel. 023-286455

Dagelijks geopend van 07.00 lot 17.30 uur. ffsï'LaYlot u.m an.

ANTIEK
Ken ruime sorterina en
redeltjlce prezen van
antieke bocremneubels,
broodkasten v.a. ƒ 450,

—

tot ƒ 875,—.

Franse en Mechelse snij-

werkmeubels, veel

verlichting en klelngoed.

Z^lweg 82, Haarlem,
tel. 023-316249.

AJAX
IJwegr 341, Zwanenbiirgr, telefoon 02505-534.

EIOBN IMPORT TIIT ENGELAND
Nieuwe TOXSR- en STACARAVANS met ƒ 1000,—

a. ƒ 2500,— kortln;.

Financiering met ƒ 100,— eigen geld.

LET OP!
KRAT 2 slaapkamers van ƒ 9200,— voor ƒ 7200,—
BLCANKE van ƒ 8600,— voor ƒ 6600,-
TOLEDO van ƒ 9600,— voor ƒ 8600,—
KRAT met bad, ± 2 daapkamers

van ƒ 14000,— voor ƒ lOSOOr-

KRAT Veluwemaat van ƒ 12000,— voor ƒ 8900,—

ZILVERLTNE (gebruikt) van ƒ 9900,— voor ƒ 6000,—

SFRITE (gebruikt) bj. 1970 met tent ƒ 2800^
SPRITE 400 b.J. 1969 met tent ƒ2400,-
SPRITE MUSKETIER met. tent bJ. 1974 ƒ 5750.-

9PRITE met tent bJ. 1974 ƒ 5500.-

SPRITE 1964 ƒ 15O0,-

LET OP!
NIEtnVE TOimCASAVANS ook goed voor de wintersport

vanaf S 4500^-

Uit faillissement: Grote partij

VELOURS OVERGORDIJNEN
van S 19,95 voor ƒ 7,95 p. m.

TITBAGE van ƒ 9,95 voor i 3,95 p. u.

FRANSE SLIHEBOORDUNEN EN WOLKOOBDMNEN
op maat gemaakt.

AJAX
Uweg 341, Zwanenburg, tel. 02506-534.

BIELZEN TAFELS
Wjj maken ze voor o.

Anéén
Schagchelsttaat 27,

Haarlem,- tel. 023-327019.

' Voor reparatie*8 van alle

merben wasantomaten

13e zaak waar de service

goed, snel en voordelig is,

telefoon 023-252760.

I
Voerrtlkosten ƒ7.50 j

Ook voor doe bet zeU
onderdelen van wasaüto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Cronjëstraat '62.

Haarlem

BROOKS BREUKVERBAND
een gordel die uw breuk ge-

heel (In) kan tiouden.
Vrasg Inltchtlneen of maak

afspraak. BROOKS, Singel 2S.

tel.. 249423; Amsterdam. .

Eiken en beuken
bandgekloofde

OPENHAARD-
BLOKKEN

40 manden van 20 kg
= 2 m3 VA. ƒ 130,—

tbulsgebracht.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT,

td. 023-321165-314107.

zitsensatie

mieerwonit

eze
2-3-zitskombinalie

is leverbaar in

verschillende

kleuren Toro-leder
voor de meest
vriendelijke

Leolux-prijs 'JhU
Ook leverbaar met ekstra hoofd-

steunen.

n vorstelijke tweezits en drie-

zitskombinatie in soepel leer en
massief hout.

De uilvoering in warm eiken-co-
loré, gekombineerd met prachtig

Toro-leder, geeft het geheel een
voornaam maar toch sportief ca-
chet.

Voor elke partiKuUer vrij entree. Lekker dichtbij tussen Haarlem en
Amsterdam In de hoofdstraat van Zwanenburg, met volop parkeerruimte.

miva interieur
dcnnenlaan 53 (hoofdstraat) — zwanenburg, telefoon 02907-4590/5909.
dag. geopend 8.30-18 uur - Trljdavond 19-21 uur - zaterd. 8.30-17 uur.

GROTE KOLLEKTIE LEOLUX MEUBELEN

Elke watfnfig van
hall negen tet half éte
en van halt twee tot
hall zes geopend.
Nu bovendien ooK
vrlldatiavond van
19.00 -21 .00 uur.

En zaterdag's van
10.00-12.00 uur.

U bent welkom.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & sGnübis D.v
De Ridder & Strl|bla B.V. DIr. J.M. StrIJbIs, makelaar on taxateur
onroerande'goederen, Adr. Pauwlean 29 te Heemstede. Tcleloon: 023 - 2SB5S0*

-^535?B^^^KS

„oktober"mosselmaand

GRANDIOOS
MOSSEbFBBSfT L.*l

bijvisrestaurant

Duivenvoorden
haltestraat /^Q zandvoort

U kunt ze ook warm en wel, „zeevers" gebakken van onze mosselkraam mee-
nemen. Vandaag, morgen en zaterdag bakken wij ze nog voor onze deur. Vol-

gende week is het weer afgelopen.

DE WITTE KRUIK

'

«Guldens#
Goedkoper

lil

- AAmiBomw-

JONGE
SCHIEDAMMER

BESSEN COEBERGH BEAUJOLAIS

OUDE JENEVER
BOKMA

iH^'HWW .LANDWIJN TABLEAU
rood, wit, rosé

OUDE KORENBEURS

CITROEN JENEVER
HARTEVELT

CITROÈNJENEVER
KORENBEURS

ECHTE SHERRY

HAARLEM'
Chstvftaan 69
Oran|«boomgtraat 124
Rijksstraatweg 44
Amiterdamilraat 30a

HEEMSTEDE
Blnn«nw«g 108

ÏANOVOORT
OfOt* Krocht 15

oanb(ed[ngen geldig f/m 1 8. 10. 1975 oF lofong do vootmod (trekt



* Oe charme van het caravan-

reizen illustreert deze foto zeer

duidelijli. Auto's niet caravan

komt men steeds meer tegen.

Een tractor met een caravan is

een zeldzaamheid. Het echtpaa^

dat met deze combinatie jaar-

lijlcs een aantal maanden op

reis is, lest geen grote afstan-

den af. Maar ze zien wel veel.

Zestien kilometer per uur kun-

nen ze afleggen. Geen helling is

te steil. Op een Zwitserse cam-
ping kwamen we ze tegen,

Vandaar beide combinaties op

één foto.

Auto en
caravan
Wanneer de caravan voor de deur

vcrsch\|nt om gepakt te worden
voor de vakantie, dan komen buren

en bekenden • vaak nog even een
kykje nemen. De discussies rond de
•wUze van vakantie-reizen kunnen
de gemoederen soms lang bezig

houden, meestentyds dan wel in

positieve zin. De één gaat per

vJlegtulg en somt alle voordelen

van deze wijze van vakantle-

recreaüe op. De ander reist per

auto en gaat naar een apartement

of neemt het vakantieverblijf achter

de auto mee. Alles Keeft z'n

charme en voordelen, uiteraard ook
nadelen.

Als- verfcnt automobilist en
caravan-gebruiker moet Je dan je

eigen wijze van recreëren verdedi-

gen en je enthousiasme uitSragen.

'Want het' op reis gaan tnet de ca-

ravan heeft ook nadelen, maar die

wegen niet op tegen de voordelen,

tenminste wanneer je kamperend
vakantie houdt. De caravan heeft

als nadeel dat achter de auto een
aanhanger volgt, waardoor men in
wezen nog oplettender moet auto-

lyden. Ook is de snelheid beperk-

ter, niet alleen omdat er overal

maxima gelden, maar ook omdat
het lijden met een aanhanger van-
wege de lengte en de luchtweer-

stand beperkingen inhoudt.

Een groot voordeel van de cara-

van is, dat men alUjd een dak bo-
ven het hoofd heeft en dat is biJ

minder goed weer een heel belang-

rijke factor. 'Verder is een caravan
geschikt om in alle jaargeHlden te

gebruiken. Met het toenemen van
het aantal vakantiedagen ' en de
lange week-ends is een caravan een
Ideaal dat velen voor ogen hebben.
Als test-comblnatje namen wU

een auto met automatische versnel-

ling en wel de Chrysler 2 litres. Als
caravan testobject kozen we voor

de Wilk Stem 4.60. De voorkeur
ging uit naar een caravan met vrU
grote afmetingen, een beladen ge-

wicht van tegen de 900 kg en één
met een ruime mate van comfort.

Jfji^Ui^mjiUjr £0 «jrvj^BTüT^i^u

auto+cariiStest Érysler 2 litres-Wilk 4^60

Van de 44 pk. Escort tot de X38 pic 3
liter Granada heeft Ford een uitge-

breid modellen-pakket. De Granada
In de iets gefaceilfte vorm laat zich
bijzonder goed verkopen. De Escort
doet het ook goed en van deze kleine
Ford telg Is ook een bijzonder snelle
versie, de Escort HS 2000 leverbaar.

Opvallend qua styling, gemodjflceerdl
om de grote hoeveelheid pk's goed op
de weg te brengen en zeer smaakvol
aangekleed. VolgendJaar komt er een
Ideine Ford aan de markt, genaamd
Bobcat. Of er In de tussentijd nog
model-veranderingen komen, moeten
we aft/achten. .^

Mercedes-diesel
Al In 1936 bracht Mercedes een

vlerclUnder diesel uit. In de loop der
Jaren werd dit type motor vervol-

maakt en op dit moment brengt Mer-
cedes zelfs 4 dieselversics uit. De
200D, de 2200, de 240D en de 240D
met viJf-cillnder 3 liter motor. Het is

de enige -personenauto met een
5-ciIlnder motor. Een andere bekende
naam op het gebied van de dieselmo-

tor in een personenauto is Peugeot.

De 504 in deze uitvoering is een veel

gevraagde auto. Citroen presenteerde

op de lAA de CX met dieselmotor.

Voor het eerstweer een Citroen diesel.

Comfort en economie op één Ujn;

De Chrysler in deze uitvoering

waarvan we al eerder een test

maakten, is de enige 2 liter perso-

nenauto, die standaard een auto-

maUscbe versnellingsbak heelt. De
andere modellen van dit merk zijn

uiterust met resp. .1600 en 1800 cc

motoren en voorzien van een vier-

bak.
Automaten maken meer en meer

opgang, ook bij de kleinere auto-

mobielen. De tiJd zal niet ver meer
zijn, waarbij een groot gedeelte van
de auto's voorzien Is van een au-

tomatische versnelling. De techniek

Is zo ver gevorderd, dat ook auto's

met kleinere motoren heel best met
een automaat vooruitkomen.

Het rijden met een caravan er

achter en zeker wanneer het te

trekken gewicht zo rond de 900 kg
ligt, vereist een auto met een be-

hoorlijk vermogen. Minimaal een
trekauto met een 1600 cc. kracht-

bron. Meer .mogelijkheden zijn

voorlianden als de motor 1800 &
2000 cc meet en waarbij het trek-

vermogen al bij een laag toerental

voorhanden is. Een gunstig koppel

is een belangrijk punt. Aangezien
de Chrysler 2 liters al eerder ' als

testrobject diende, vermelden we in

dit testverslag, dat in wezen de
auto-caravan combinatie behandelt,

maar enkele facetten van de auto.

De Chrysler 2 Utres wordt in deze
Uitvoering al weer enkele Jaren ge-

fabriceerd. Opvallende pluspunten

ziin het comfort, de goede weglig-

ging, dè motorische prestaties, de
verfande afwerking en de goed af-

gestemde automaat. Een detail dat
lang niet ieders smaak vertolkt is

het uiterlijk. Onze mening ' is in

deze dat het koetswerk zeker niet

lelijk is, maar dat met een enkele
retouche aan het voorttont toch
heel wat te verbeteren zou zijn.

Wanneer dit eens anders gestyleerd

zou worden b.v. met vier ronde
koplampen, dan kon het effect wel
veel beter zijn. Ondanks deze kri-

tiek is het een bijzonder fyne auto
om te berijden en is de pr^s voor
een volautomaat aan de redelijke

kant. Kort resumerend zouden we
willen stellen dat het in wezen een
miskende auto is, die veel meer
aandacht verdient.

De caravan erachter
Aangezien de kogeldruk maxi-

maal 50 kg mag bedragen en de

auto bij het rijden met een caravan

over het algemeen ook wat zwaar-

der belast wordt, dient men aan-

dacht aan de schokbrekers te be-

steden. Het hart van de kogel is in

onbeladcn toestand ca. 40 cm van
de grond af. Beladen met ca. 350

kg bagage bestaande uit de inzit-

tenden 'en attributen in de koffer

en de max. kogeldruk veerde de
Chrysler 12 cm in. Er Weef vol-

doende ruimte tussen het laagste

gedeelte van de trekhaak en de

grond, nl. 21 cm. De auto hing niet

overmatig achterover. De ïabrleks-

schokbrekers, die overigens zeer

goed functioneerden, vers'ingen we
halverwege de test • door speciale

Koni Load-a-justers, .Dit zijn ver-

zwaarde schokbrekers met een pro-

gressief werkende hulpschroefveer

aan de buitenkant. Het effect was
dat de auto met dezelfde belading

ruim 5 cm hoger kwam te staan.

De gehele combinatie lag meer in

één Hjn, hetgeen het rijden wat
prettiger.maakt. Vooral het doorve-

ren bij het rijden over oneffen weg-

gedeelten - kullen, kruisingen en
spoorwegovergangen - is aanmerke-

lyk minder, m ónbeladen toestand

stond de auto van achteren bUna 2

cm hoger.

Prestaties en verbruik
Met de caravan erachter gekop-

peld en beladen, zowel auto als ca-

ravan, noteerden we om op 80 km
snelheid te komen een tijd van 21

sec Zonder caravan met vol Inge-

trapt gaspedaal verliepen er bijna

10 sec. De vuistregel, dat met ca-

ravan de tijdsduur verdubbelt,

komt ook hier uit. Het verbruik

viel erg mee. We hebben bewust
rustig gereden en de 80 km grens

niet overschreden. Over de gehele

periode, meer dan 3100 km, noteer-

Hoe benauwd zon de wereld zijn

zonder de auto

Beterleven
met de auto
KecentelUk stond Frankftu-t am

Main in het middelpunt van het auto-

gebeuren. De tweejaarlijkse Interna-

tionale Automobiel AusstcUung, af-

gekort met de duidelijke benaming I

A A, bracht niet veel opzienbarend
nieuws. Waren het de Opel Ascona en
de Manta, waar wij in de vorige pagina
reeds een rij-impressie van brachten,

die in feite voor het grootste nieuws
zorgden, verder was er weinig echt
nieuws te bewonderen. Natuurlijk

stonden de hallen op deze grootste

auto-tentoonstelling van het Euro-

pese continent vol met automobielen.

Het waren niet alleen personenauto's,

maar ook vrachtauto's, tourhigcars,

caravans, accessoires en onderdelen

die de terreinen vol maakten.

Tijdens de dag voorafgaande aan de
oHiciéle opening heeft de autopers
volop gelegenheid rond te lopen om
alles te Ijekijken. Maar niet alleen het
vertoeven op de stands In interessant,

zeker zo Interessant was deze keer het
aanhoren van de redes, die de hoogste
bazen van de Duitse auto-industrie

uitspraken. Want in een tijd dat alles

duurder wordt en zeker ook het auto-

rijden daar erg onder te lüden heeft, is

het interessant de vizles van deze
deskundigen te ixluisteren. Dat men
zich in Duitsland, waar van elke 7
werknemers er één in de auto-

Jndustrie werkzaam is, zorgen maakt
is begrijpelijk. De bedragen die de
overheid ook daar van de automobi-
list eist om van z'n privé-

vervoersmogelijkheid gebruik te mo-
gen maken, zijn beslist niet kinder-

achüg. Men gaat er nog steeds van uit

en zeker ook in ons land, dat de
automobilist de melkkoe Iswaar maar
steeds aan getrokken kan worden.

Autorijders hebben de mogelijk-

heid hun buurman uit te zoe-

ken

^.rfü^'i*'^ -i.,

Wie auto rijdt, behoeft niet over te

. stappen

Een halve eeuw automobicltcchni-

sche ontwikkeling ligt tussen

het T-model, de eerste Ford, die

in Duitsland van de band liep

. en de jubileum-Granada, die de
laatste stand van moderne au-

tomobieltechniek representeert.

^4 \*"-t

Mei de aoto altijd Istc klasse

Beter leven
'^ met de auto

Het moUo waaronder de 46e In-

ternationale Automobil-

Ausstellung van start ging, was
kort en bondig: Beter leven

met de anto. Een tekenaar

maakte enkele, naar onze me-
ning, bizonder passende carlca-

iuren met begeleidende tekst

De verkopen gaan op dit moment
weer wat beter. Bijna alle Duitse
fabrikanten van nutoinoblelen ken-
nen weer sUJglngen van de produktle.

Mercedes heeft een levertijd van en-

kele maanden, Volkswagen heeft

overwerk,moeteft laten verrichten om

de vraag naar de Golf te kunnen
bijbenen. Bfl Ford loopt de produktle
van de 6-cllinder Granada bijzonder
goed. Het Is de meest gevraagde auto
in deze Jdasse. BMW doet het ook
goed. Daar heeft men weinig van de
recessie gemerkt. Opel is net uitge-

komen met 2 nieuwe modellen, waar-
van de Ascona het zeer goed zal gaan
doen. De problemen liggen dus meer
op het vlak van overheids-

bemoei^lngen, die de kosten sterk

doen stijgen, dan bij de huidige
a&et-mogeltjkiicden, die wel weer per-

spectief bieden. Verhoging van de
wegenbelasting, van de benzineprij-

zen, de parkeertarieven en de BTW
zullen het autorijden weer duurder
gaan maken.
Enkele passages van de redevoerin-

gen geven we hieronder in het kort
weer, omdatmet deze onderwerpen de
aktualtteit rond de auto en het auto-

rijden weer aan óp orde Is en dit geldt

in belangrijke mate ook voor ons land

waar de visie van de overheid lang

niet In overeenstemming is met die
van de automobilist

Robcrt A. Lutz, Voorzitter van de

Raad van Bestuur van Ford Wetke
AG, refereerde aan het feit dat Ford
Deutschland 50Jaar geleden in Berlijn

met de produktle en montage van
auto's begon. In 1923 betaalde men
tolgeld om een brug te mogen passe-

ren. Hieruit is 50 jaar later een aanslag

op de portemonnaie voortgekomen,

die beslist niet kinderachtig meer is.

Het letterlijke slof dat vroeger opge-

worpen werd en dat tot heftige dfscus-

sles leidde over het Ja of nee of de
automobiel aanvaardbaar was, be-

staat tegenwoordig uit llguurlijkc stof

die wereldwijd rond de automobiel

zwermt en die nooit meer zal ophou-
den, en wel met als enige zeer eenvou-

dige reden: De automobiel is het

meest fascinerende, interessantste en
voor de mens over de gehele wereld
het meest begerenswaardige indus-

triële produkt in de geschiedenis van
de, mensheid.

Toni Schmückcr, voorzitter van de
Raad van Bestuur van de Voikswa-
gcnfabrleken, sprak in zijn persrede

over: Twee Jaar geleden bevonden we
onS in een discussie met als hoogte-

punt het nut van de automobiel voor

de eenling en voor de maatschappij.

Deze discussie was volgens hem erg

heilzaam en heeft voor alle deelne-

mers vruchtbare Ideeën opgeworpen.
De automobielindustrie heeft door
deze uitwisseling van argumenten ge-

leerd, dat aan de stijgende produktle

van automobielen grenzen gesteld

zün. De tegenstanders van de auto

dienen te beseffen, dat de som der

voordelen bil het bezit van een auto
\'ccl groter Is dan bU alle andere

verkeersmiddelen en dat de auto ge-

rekend naar deze voordelen het ver-

voeimiddel zal biyvea

den we een verbruik van ] liter op
7,9 km. De eerder uitgevoerde test

met hetzelfde model, maar zonder

caravan, gaf een .gemiddeld ver-

bruik te zien van 1. liter op 8,5 km.

Een gering verschil tussen belde

uitgevoerde tests. De teller week
behoorlijk af. Negentig km. op de

feller kwam overeen met 79 echte

km's.

De Wilk caravan
Op de caravanmarkt zün veel

merken en ongekend veel 'typen te

koop. De opbouw van de meeste

caravans vertoont qua toegepaste

constructie veel overeenkomst. De
modellering wijkt gelukkig wel

vaak af, anders zou je een

eenhelds-produkt krijgen. Kwalita-

tief zijn er>ook verschillen, die in

de prijs tot uiting komen. Aange-

'zien in deze branche de tendens in

de richting van de compleet uitge-

voerde caravan gaat, hebben we
voor deze test onze keus op een

Wilk produkt laten vallen.

Vroeger was Wilk een zelfstandige

fabriek, die dpor de jaren heen een

rénommee opgebouwd heelt. In

1965 werd de in Bad Kreuznach
gevestigde fabriek opgenomen in

Caravans International, de grootste

producent van caravans op het Eu-

ropese continent en geïmporteerd

door Frans de Witte. Andere be-

kende merken, die van deze groep

deel uitmaken zijn: Sprite, Sport en

Europa, waaraan de Safari toege-

voegd wordt. De geteste Wilk van

het type 4.60 TD woog ónbeladen

690 kg., hetgeen in deze klasse niet

het laagste maar ook niet bet

hoogste gewicht is. Een . solide

chassis, een uitermate stabiele op-

bouw en ' 'een complete Tnrichting,

waardoor de caravan uitstekend

voor de wintersport geschikt is,

maken deze kilo's, vol. Aangezien

de torsiegevcerde as een behoorlijk

hoog draagvermogen heeft, kan er

ongeveer 200 kg. bagage meegeno-

men worden.
De wegligging was uitstekend. Op

dit punt kan tegenwoordig büna

geen kritiek meer geleverd worden,

omdat alle fabrikanten zich terdege

bewust waren dat wegUgging een

uitermate belangrijk facet is en
daaraan is in de loop der Jaren het

nodige gedaan. Elke caravan, mits

goed beladen, ligt uitstekend achter

de auto, wanneer de combinatie

auto-caravan op elkaar afgestemd

Is. Geen lichte auto met een zware

caravan, maar wel de geschikte ca-

ravan achter de Juiste auto. Zowel

importeur als dealer en ANWB
kunnen hierover informatie ver-

strekken.

De Wilk heeft een eigen vormge-

ving. Zowel voor als achter loopt

de daklijn wat schuin op, hetgeen

de zijflanken accentueert. Een
blauwe band rondom is een ook
een Wilk traditie. De aluminium
buitenhuid heeft een speciale be-

handeling ondergaan, waardoor het

plaatwerk een wavelachtige aanblik

heelt. Op zich erg fraai, maar moei-

lijker om schoon te houden. Verder

golft het minder dan glad plaat-

werk. De aankleding van het Inte-

rieur is erg belangrijk. Indeling en
gebruikte materialen bepalen vaak

de animo. Fleurige gordijnen, aan-

gepaste stoffen bekleding, smaak-
volle houtnerf- of kunsstof-

wandbekledlng en de hoeveelheid

•accessoires doen veel. Kachel,

koelkast, toiletruimte met wastafel,

twee waterpompen, accu-, gas en

220 volt verlichting en de nodige

kastruimtc completeren de caravan.

Meestentijds wil men een caravan

in alle Jaargetijden kunnen gebrui-

ken en dan behoren deze attributen

er bU. De geteste Wilk had dit al-

lemaal en daardoor kan men er

overal mee gaan staan, mits men
de wettelijke regels t.a.v. staan-

plaatsen niet overtreedt. ^ _

Op de meeste lengtematen, niet

bij de kleinsten, kan men varianten

in de indeling krügcn. Een langsla-

per met voorin een enkel bed,

ruimte wanneer men dit niet wenst.

Een langslaper heeft als voordeel

dat de tafel niet naar beneden be-

hoelt om te kunnen slapen. Erg

gemakkelijk wanneer men onderweg
wil rusten.

Volkswagen

dulili nÉsubislii 1600

De kever-Iiln is belangrijk inge-

Icrompen. Overgebleven is nog de 1200

cndel200L.Beldenzijn uitgerust met
de 1.2 liter motor die E4 pk. geeft.

Naar wens is tegen meerprijs een 1.6

liter motor leverbaar, die 50 pc. ver-

mogen heeft. Met 1.2 liter motor heeft

de auto rondom trommelremmen, bij

de 1.6 liter uitvoering voor schijftem-

men. De 1303 cabriolet blijft leverbaar

met alle modernere technische de-

tails, die de 1303 serie kenmerkte. De
Golf is leverbaar met een 110 pk.

Inspuitmotor. naast een zeer snelle

acceleratie heeft deze snelste Golfeen
topsnelheid, die rond de 180 km. ligt.

Acceleren doet de Sport-Golf als de
beste. Tot de 100 km. grens verlopen
nog geen 10 sekonden. Het zijn er

eerder negen. Het interieur ziet er

sportief uit. Goed zittende en fraai

ogende stoelen. De Polo heeft nu toch

wel in belangrijke mate de taak van de
kever overgenomen.

Bi! de 15000 km. beurt worden
een aantal kleine werkzaamheden
uitgevoerd. Hieronder ook «eer

olievcrversen. De olie blijft 5000

km. in de motor. Dat is heel wat
langer dan vroeger. Toendert\jd ad-

viseerden de auto-fabrikanten olie

om de 150O km. te verversen. Deze

termijn verschoof naar 2500 km. en

geleidelijk aan ging men er toe

over. het om de 5000 km te laten

verversen. Er zijn merken die 7500

km. als lermün voorschrijven. In

feite is het afhankelijk van het ge-

bruik. Bij korte afstanden vervuilt

de olie veel sneller, dan wanneer
men veel lange afstanden rildt. De
garage kan dit het beste beoorde-

len. Olie is tegenwoordig zo samen-
gesteld dat de optimale .imecr-

eigenschappen heel lang behouden
bleven. De kosten voor deze kleine

beurt bedroegen ƒ 70,-.

Gespeclilceerd was het ƒ 45,29

arbeidsloon, ƒ 16,80 voor 3,5 liter

olie. 16% btw over ƒ 45,29 en 4%
btw over ƒ 16,80. Opgeteld komt
dit op precies zeventig gulden.

De werkzaamheden die verder

werden uitgevoerd, bestonden uit:

remvloeistof controleren, motor af-

stellen, ventilatorrlem controleren

en evt. spannen, bougies testen,

luchtfllter element reinigen, speling

koppeling controleren, remafstclling,

accu nakijken, lampen en instru-

menten conti'oleren. VolgeiK de
normen opgesteld door de impor-

teur kunnen deze werkzaamheden
uitgevoerd worden in 1 uur en 40

minuten en mag de dealer deze tijd

berekenen plus het tcrplaatse gel-

dende uurloon. Een 10.000 km. be-

urt vergt 3 uur tijd. Zoals we in

het vorige overzicht al mededeel-
den, komen we binnenkort op het

a.spect 10.000 km. beurten uitge-

breid terug.

Volvo
Op de Volvo-stand zagen we de

nieuwe Volvo 66 staan. Deze voorma-
lige Daf 66 heeft een aantal modifica-

ties ondergaan. Zwaardere bumpers,
die schokab.'iorberend werken, een

aan Volvo aangepast voorfrontje, an-

dere stoelen, een verbeterd handle-

systeem voor de inschakeling van de
variomatic en wat kleinere wijzigin-

gen maken dat Volvo in deze klasse

z'n kwalitatieve normen laat mees-

preken. Voor ons land blijft de Daf 06

leverbaar. Volvo lanceerde In Frank-

furt ook een langere versie van de
6-cllinder. Deze auto heeft extra zit-

tingen, waardoor er 6 passagiers com-
fortabel mee vervoerd kunnen wor-

den.

British Leyland
Naast de nieuwe opmerkelijk gesti-

leerde Pincess 1800 en 2200 stond op
de lAA een Innocenti Mini. Innocent!

is een Italiaanse fabriek, die al jaren

de Mini as.sembleert. Op het onderstel
heeft men een geheel nieuw en zeer

fraai koetswerk gecreëerd. De foto

laat duidelijk de sportieve lijnen zien.

Ook het interieur en vooral het dash-
bord vallen op door originaliteit en
fraaie vormgeving. In Zwitserland

hadden wc een aantal weken geleden
even de gelegenheid met de Innocenti
te rijden. In twee varianten wordt deze

exclusievere mini gefabriceerd. De
Innocenti 1001 heeft een krachtbron
van 986 cc. en de 120 h. meet 1256 cc.

Deze laatste heeft grotere wielen, 12

Inch in plaats van 10. Men zou zeggen
dat het vcercomfort en de wcgUgging
iets beter is met de grotere maat
wielen en banden. Of deze Interes-

sante auto, die in Zwitseriand aan-

merkelijk duurder is dan de Engelse
Mini, naar ons land komt is niet zeker.

Opel
Naast de nieuwe Ascona en Manta

brengt Opel een zeer snelle versie van
de Kadett uit. Het in de gecombi-
neerde kleuren geel-zwart uitgevoerde
coupé-modet doet bijzonder sportief

aan. De motormet een inhoud van 1.9

liter levert 105 pk. en maakt dat een
topsnelheid van meer dan 180 km.
bereikt kan worden. De voorwielop-

hanging is versterkt. Hardere vering
en bredere banden dragen er toe bij

dat de wegllggliig verbeterd is. De
.Kadett GT/E zal een basis zijn om
Ingezet te worden voor wedstrljdrtj.

den. Snellere varianten zullen, wan-
neer tunlng-flrma's er brood in zien.

wel volgea

OCCASIONS 4
AUTOHAL
ZANDVOORT
Burg. Fenemapfeln. Tet. 02507-4580

Autobianchi A112E . . 1975

Fi9l 127 1975

BMW 1802 1971

Ford Taunus 15M RTS . 1970

Peugeot 504 .... 1969

Div. goedkope inruilauto's

F /AT

FIAT SERVICE

ZANDVOORT

AUTOBIANCHI

IMS^
Burg. Fenemaplein,

Zandvoort
Telefoon 02507-4580

1^1

i
i

BRITISH

UEYLAIMD
MIIMI

AUSTIW
MORRIS
MG

TRIUMPH

Voor inlichtingen en
documentatie

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT

Dr. Schaepmanstraat 1,

tioek Brederodeslraat
Tel. 02507-6748-4580.

Voor teotyl en

M.L. naar

SERVICESTATION

ZANDVOORT

Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Brederodestraat.

Tel. 02507-6748-4580.
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wim mensink huis
In Zandvoort is er nu een nieuw, klein

Speciaal voor hulpverlening aan een to

huis dat de kloof tussen verzorgingste
Met optimale mogelijkheden voor de v
verzorging behoevenden binnen aange
Elke bewoner heeft zijn of haar eigen
staat onder direktie van het Reinalda
Er is behoefte aan een

verzorgingstehuis voor ± 38 bewoners,
tnu toe wat vergeten groep. Een
huis en verpleeghuis overbrugt,
erpleging van somatisch extra
paste woonomstandigheden,
appartement. Het Wim Mensink Huis
Huis, een bejaardentehuis te Haarlem.

huismeester of huisdame
met goede kontaktuele eigenschappen.

Taak? Ontvangst van goederen, verzorgen van koffie en thee in het
personeelsrestaurant en de rekreatiezaal. Huishoudelijk onderhoud,
optreden als gastheer/vrouw bij verjaa rdagen etc. van de bewoners, de
verantwoordelijkheid voor maaltijden (ontvangst^ en uitgifte) en voor de
pantry. Dit alles volgens een dienstrooster voor 7 dagen op en 7 dagen af.

Dit houdt een part-time baan in van 70 "/o,. Hiervoor wordt een salaris betaald
van 81è% incl. alle toeslagen. Het salaris ligt tussen ƒ 1.154,— en ƒ 1.522,

—

per maand.

Interne huisvesting is niet mogelijk, maar in en om Zandvoort zijn er
voldoende mogelijkheden.

Hebt u interesse? Vraag dan telefonisch een sollicitatieformulier aan bij onze
afdeling Personeelszaken, tel. (023)-33 91 09, toestel 114 of schrijf een brief

aan de direktie van het Wim Mensink Huls, p/a Leonard Springerlaan 1,

Haarlem,

WIM MENSINK HUIS

Helioform.

Modeenpasvoim
onderde knï

^.^likelnr.:

43.018
Pri{s:f 74,95

R. DRENTH, ARTS
géén praktijk t /m 1 nov.

Waarnemers:

Dr. Anderson — Dr. Pllerlnga — Dr. Zwerver

HelioforrH

-^^ijwie?—
SCHOENBOETIEK

HARMS
DIaconiehutsstraat Sa (zijstraat Haitestraat),

Zandvoort.

Emm
woningbouwvereniging

eendracht maakt maclit

Voor leden komen beschikbaar:

1. de FLATWONING Lorentzstraat 515,

inhoudende: woonkamer, 3 slaapkamers,
douche en blokverwarming.

Huurprijs ƒ 365,60 per maand.

2. de GARAGE Sophiaweg C.
Huurprijs ƒ 35,— per maand.
Voor deze garage hebben de bewoners van
het betreffende blok voorrang bij toewij-'
zing,

Do tücwljzlug vau de woiiliifcn gesohlcdl op ranBnuin-
mer. Hut hostuur verstrekt een bcreldvcrklnrlng. De be-
oordoUiiR voor het verkrlji^en van een woonvergvmulns
berust bil Burjïemeester en Wethouders. Het Inkomen
vftu liet t:c;itnslioofd is mcdcbcpnlend l.v.m. de hoogte
vau de niaundhuur.

InschrlJvWt,' vóór 23 oktober ft.s. ID.00 uur, ann het
kantoor van do vercnlf;lnii Noorderstraat 2, onder vcr-
meldlnt; van rangnummer.

De ultslnfï van de voorlopige toewijzing zal eerst don-
derdab^ 'M oktober a.b. om 2 uur In het gevelkastje
Noordcrstrant 1 worden gepvibllceerd.

SNACKBAR „DE TOL"

's Maandags gesloten

Tolweg 18— Telefoon 3909

's Maandags gesloten.

J. F. Zwerver, huisarts

23, 24 en 2S oktober
geen praktijk

Waarnemers: Dr. Flierlnga en Dr. Anderson.

REGENKLEDING
nu compleet regenpak y.a. ƒ 14,

—

Poncho's .... vanaf ƒ 10,

—

Fietstassen .... vanaf ƒ 20,

—

VERSTEECE BV.
TWEEWIELERBEDRIJF

Haltestraat 18 - Telefoon 4499.

U KUNT ER WARMPJES BIJZITTEN
MET „INVENTUM" ELECTRISCHE
VERRIJDBARE PANEEL-
RADIATOREN:

1800 Watt: ƒ 112,50
1800 Watt: ƒ 149,95
2000 Watt: f 160,—

J.H.YERMEIJSB.Y.

IJZERHANDEL
Haltestraat 1 . Zandvoort, tel. 5204

BIP LUIERS 25 stuks

BIP LUIERS Kompakt 25 stuks

DEA SHAMPOO van 4,95 nu

DEA CREMEBEHANDELING .

.

DEA HAARVERSTEVIGERS 4 st.

DEA ZAKDOEKJES 6 pakjes ..-

DEA ZAKDOEKJES 8 pakjes .

.

3,00

4,00

3,50

3,95

1,85

1,22

1,57

DEA - PARFUMERIE DROGISTERIJ

BOUWMAN
ORANJESTRAAT 7

BE VOS
voor een goed
GEBRUIKT
RIJWIEL
v.a. ƒ 50,

—

fietsklaar.

Levering van nieuwe fietsen reeds vanaf ƒ 165,—

.

Inruil mogelijk.

Onze werkplaats Is gevestigd in de Dr. Oerkestraat
omhoog bij DE SCHELP box nr. 23 en 36.

Van maandag t.m. zaterdag geopend van 13 tot 20 u.

TELEFOON 02507-7255,

Voor een flets voor groot en klein,
moet u bij de Vos zijn.

Voor Syède
en

Nappa-k

Haarlem
Zijlstr. 29

Tel. 310766

Haarlem
Raaks 34

Tel. 310685

Ook naar maat.
De grootste Speciaalzaak in

SUËDE, NAPPA en LEDER KLEDING.

Speciale aanbieding NAPPA MANTELS ƒ 369,-

Maar dan ook kwaliteit.

ALLES VOOR UW
HUISDIEREN

JSL.

SMenAimüif -M
J1 . VyAHin il l

liW'fcWl ilr't

DIEREN-

SPECIAALZAAK

WEZENBEEK

GROTE SORTERING
KAUWARTIKELEN!
Nu 7 stokjes voor / 1,—
Superstangen
van / 2,75 nu / 1,95.

BOmVES PASSAGE 17 — TEL. 5734 — ZANDVOORT

CENTRALE VERWARMING
Tecliniscli installatie burean

lADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerllngh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon S845».

Gedlpl. Install. - Erk. A.CJ. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

LOMDEN:

4 dagen LONDEN v.a.

.

6 dagen LONDEN v.a.

.

/ 240,-

ƒ 295,-

Inklusief vliegreis.

Inklusief Hotel met bad.

ECHT IETS VOOR HET NAJAAR

mreau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

Zandvoort.

Wij zijn met valcantie

van 13 oicfober f/m 1 november.

BLOEAIENUUIS

„V. d. MEY"
J. BLUTS

Haltestraat 65, Zandvoort.
Telefoon 2060.

ONZE EXTRA AANBIEDING

Henkes Jonge
Jenever

Henkes Vieux

9.95

9.95

WIJNHANDEL

VAN DEURSEN B.V.
KERKSTRAAT 12 — TELEFOON 2532

ZANUVOOBYSE
UITVAAKTVbUENlGING
Bcirafenis . CremaUe

Tramport
Kécaomstraat 61. Td. SUI

Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

ÜHKISTIEN
VEKSTEEGE-TBIELEMAN
Flemingstr. 146, tel. S185.

Medlscb gedlpl. pedicure
van het EUsaheth Gast-
huis, behandeling ook aan
huls.

BU geen gehoor bellen na
19.00 uur.

Enorme sortering

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek
met grantie. Bijzonder
lage prijzen.

Martex Holland B.V.,

Koudenhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

t (kinder) WINKELTJE
heeft fUne kleren voor
kleuters, peutera, teeoeTB
en grote mpnaen met
kieine maatjes.

Buureweg 1-3, tel. 6Sm.
zOstfMt V. d. Kerkstraat

VOUH UW PKIVé,
VERENIO^NUS- EN
HANDELSDRUKWERK
DrukkerU F. M. v. Ueorsen
Schoolstraat -Telef. ISW

EELTINK'S

SOUVENiERSHUIS
Etg. nievT. E. V. Zandvoort-

Eeltlnk.

Speelcocd •. Wenskaarten

Strandartikelen - Stsbo-
banrn.

Alle soorten spellen.

Urote. kenze.

Stntlansstraat 16 - Tel. 2658

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATieS

J. A. HBSSELS
Leid.sevaart 82, Haarlem
Telefoon (023) 316092.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

Én zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

BOERENLEVERWORST
?

250 gram 1,40 nu ;. ... .

SNIJWORST
150 gram,1,34 nu

HALF GEBRADEN HAANTJE
in eigen vet gebraden

HEMA

1.25

1.20

2.75

Uw speciaalzaal(

Ool( nu het weer

winter wordt

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEmMEPENKLEDING

De enige steenhonwerij in de omsevinK .

Natuursteen
Flagstones
Vensterbanken
Grafmonumenten
ook voor bet zagen ran l>etonteg:eIs tA.

FA.A.WESSELS
Citerwee 384, Aalsmeer. Telefoon 24175.

KERfCSTR.20 • T£L:3136

00
HORLOGERIE
CWAANIÜG

HET KLOKHUIS MET PIT
SOPHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

by ds Kostverloreastraat.
Komt u maar eens kUken In zyn showroom.

't Is een belevenis! Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuw.

"*•

PARFUMERIE VAN DAM
Haitestraat 53, telefoon 3449.

Wij zijn vanaf a.s. dinsdag weer geopend

Speciale aanbieding

TOYOTA vol xig-xag ma*
chine maakt ook de spe-
ciale steken voor rek-

kende stoffen: f 498,—

. Electr. compleet in

cassette.

Verkoop van nieuw* on gebruikte
itoomketelt
Verhuur van steomkotolt
Verkoop ketolappendagos, pakkingen,
pompen etc.

Reparatie van ttoomketelt

Inlichtingen blJ:

N.V. PROKAL STOOIMTECHNIEK
Furmeren(l,'telefoon: 02990-27761.

Beglaas- en permanietbedrijf,

onderhoud kassen, spuiten,

lakken en schilderen.

HELLING 66. AALSMEER
TELEFOON 25302.

Ëiwa? ee^m- eentmnMl'^f^ lacWa

alleenöl^mijnbA'kpmt

al^mÓTe'keS,

Te koop aangeboden:

VESPA CAOI
nw. model 1974 + helm.

Telefoon 4549.

Gevraagd:

ECHTPAAR 65+ VOOR
KLAA'ÏRJASAVOND

Brieven onder nr. 676 bur.

van dit blad.

Te koop:
DAF33
motorisch en mechanisch
goed, ƒ 300,—.

Lijsterstraat 12 na 18.00 u.

Te koop:
NSU 1200 TT 1971

in prima staa.t, ƒ 1950,—.

Telefoon 02507-7133.

2 J.dames, Reisbur. empl.,

zoeken per 1 nov.

FLAT OF VRIJE ETAOE
voor 8 mnd., tot ƒ 6Ö0,—

.

Tel. 02968-1300, van 9-17 u.

Te koop aangeboden: '

SPEELGOED
(o.a. MfirkllQ trein, Faller

huisjes)

STRIPBOEKEN
Telefoon 02507-2819.

Protestants GoÖp. BegrafenisVertniging UéAi

' Gkwdgekeurd bU Kon. Beslnlt

Begrafenis - Transport - Crematie
Haarlem, Laan van BerlUn 118, telefoon 023-331976.

Zrndvoort, Reekomstraat 61 — Telefoon S3 BI

DA» EN NACHT TE ONTBHfbEK

Wegens omst. vrijgekomen

WOONRUIMTE
voor 2 pers.

Brieven onder nr. 677 bur.

van dit blad.

Te koop:

700 GERMAANSE
DAKPANNEN
450 BETONTEGELS

Boul. P. Loot 69.

Te koop

:

KLASSIEK BANKSTEL
plus tafel ƒ 100,—;
notenhouten WANDKAST
ƒ 100.—; GASFORNUIS
Etna ƒ 150,—; Handge-
weven Perzische GANG-
LOPER 3.16 X 053 m.,

ƒ 250,—; massief pallis,

EETHOEK zeer mooi,

ƒ 975,—.

Lijsterstraat 12 na 18.00 u.

SNACKBAR ,J>E TOL',,

Tolweg 18, telefoon 3903.

's Maandags gesloten.

Dame, veel vrlje tyd,

WIL GRAAG IETS UOEN,
onverschillig wat, liefst

part-time.

Telefoon 2779.

Gevraagd voor direct, 1

ochtend per weck:
WERKSTER

Mevr. Bromet, Schuiten-

gat 27, tel^ 5646.

wy 'hebben weer nieuwe
voorraad

WINTERSTOFFEN
Stoffenhuls Bromet,
Vlnkenstraat 30.

Geopend ma. t.m. vrUdaa
van 2 tot 6 uur.
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Jan Termes opyolger Nico Janssens

Na dertig jaar weer een

strandpachter in de raad
ZANDVOOET — Dinsdag nam Nico Janssens na een zittingsperiode

van acht jaar en vijf maanden afscheid van de Zandvoortse gemeen-

teraad. Drukke werkzaamheden in het Brabantse Oss noodzaakten

hem het raadslidmaatschap op te geven.

Op 3 mei 1967 deed de in Amsterdam geboren en in Oss in de textiel-

branche werkzame Nico Janssens zijn intrede in de raad door in de

boerenpartij mevrouw Mouwen-Swildens op te volgen. Drie jaar en

drie maanden kwam Nico Janssens In Zandvoort op voor de belangen

van de Boerenpartij, tot hij in september 1970 de plaatselijke Groe-

pering Inspraak Nu ging vertegenwoordigen.

Het was in deze periode, dat Nico Janssens gedurende tweeënhalf jaar

op de wethoudersstoel van publieke werken kwam te zitten, nadat

BenRudenko door de meerderheid van de raad aan de dijk werd gezet.

De verkiezingen van vorig jaar deden hem toch weer voor de kollege-

tafel belanden, naast zijn fraktiegenoot de arts Plieringa. De VVD
kreeg zeven zetels en dat betekende dat Jelle Attema op de pw-stoel

kwam te zitten.

iiji"

'

lil" jlnf i'ii

, ,.. *«* 'ïï,

Dinsdagavond nam de raad afscheid

van de man, die zoals burgemeester A,

Naulln het uitdrukte, vol bekwaamheid,
overgave en enthousiasme zljn werk-

zaamheden in de gemeenteraad heeft

verricht.

Ook de wethouders Aukema en Attema
gaven blijk van veel waardering voor

het scheidende raadslid. De heer Auke-
ma was van mening, dat de Zandvoortse
gemeenschap een kleurrijke en boelende
man ging verliezen. Wethouder Aukema
liad Nico Janssens leren kennen als een
politiek dier, als een man die altüd

recht voor zün mening was uitgekomen.
Nico Janssens reageerde nuchter op deze

lofuitlngen, door te zeggen dat hU nooit

de belangen van een bepaalde groep

heeft behartigd, maar In zijn Zand-
voortse raadslidmaatschap altUd ge-
poogd heeft de gemeenschap te dienen.

Dat het scheidende raadslid om deze re-

den niet altijd een gemakkelijke Jongen
Is geweest vond Nico Janssens een logi-

sche zaak.

T7"-^ WSifi^ ?ïïr?,":

Nico Janssens

MAISON BONTON
VERKOOP VAN EXCLUSIEVE
GEDRAGEN DAMESKLEDING

P. J. WARMERDAMSTBAAT 3,

BE ZILK. TEL. 02520-21513.

Geopend: iedere dinsdag en
donderdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Verjaardag
Nico Janssens wordt opgevolgd door Jan
Termes en dat betekent dat na dertig

jaai- de strandpachters na Piet Terol

weer vertegenwoordigd worden in de
Zandvoortse gemeenteraad. Het toeval

wil, dat Jan Termes op zUn negenen-
veertigste verjaardag zijn eerste raads-

vergadering in november meemaakt.
Jan is biy, dat hij nu in een instantie

zit die de politieke vinger op de pols van
Zandvoort houdt, want de strandpach-
ter wil meedenken en meebeslissen over

Zandvoort.

Uitdrukkelijk stelt Jaiï Termes dat hü
nu niet in de Zandvoortse gemeente-
raad zit voor zïjn strandpachtersstraatje.

Dat vindt hy een te beperkt terrein.

De tn Zandvoort geboren en getogen Jan
Termes is van mening, dat er in een
dorp als Zandvoort ruimte moet zljn

voor een plaatselijke partij zonder ver-

bonden te zijn aan een politieke groe-

pering.
In 1970 kwam Jan Terol als derde op de
Itjst te staan van Algemeen Zandvoorts
Belang, achter Wim Kok en Bien Cou-
vreur. Tijdens de zittingsperiode van de
raad verdWeen Wim Kok uit Zandvoort.

Het betekende het eind van AZB. Rien
Couvreur volgde Kok op, maar kwam in

1974 terug in de raad als VVD'er. Bij

de verkiezingen van 1974 stond Termes
wederom als derde genoteerd op de lyst

van een plaatselUke groepering, nu van
Inspraak Nu,

De Mes
Jan Termes is zoals hi, zegt altyd al

geïnteresseerd geweest in de facetten

van de Zandvoortse samenleving. HU
heelt dat van niemand vreemd, want
ook zyn vader Jaap Termes heeft om-
streeks de dertiger jaren de Zandvoort-
se bevolking op het raadhuis vertegen-
woordigd. Elgeniyfc moeten we van de
naam De Mes spreken, ware het niet.

.

dat Jans grootvader Johannes De Mes
verkeerd in het bevolkingsregister werd
bygeschreven.
Zoals dat In die tyd veel voorkwam,
was de burgemeester van Zandvoort aan
het helmsteken, op het moment dat by
zijn woning een geboorte werd aange-
geven. De naam werd dan opgegeven
aan de burgemeestersvrouw en helaas
voor Johannes is zyn naam op deze
manier verminkt in de burgeriyke stand
gekomen. By zyn vyftien broers en zus-
ters ging het goed, maar Johannes De
Mes moest voortaan als Jotonnes Ter-
mes door het levea.

Jan Termes vindt Zandvoort een boei-
ende gemeente met twee stromingen.
Aan de ene kant de forensen, de men-
sen die alleen in Zandvoort wonen en

Jan Termes . . . 'De Zandvoortcr is al-

tijd bescheiden geweest'.

aan de andere kant de mensen, die in

het seizoen hun brood in de badplaa,ts

moeten verdienen. Als strandpachter
behoort het nieuwe raadslid tot deze

groep. 'Om maar een voorbeeld te noe-
men,' zegt Jan Termes. 'Ik zal me by-
voorbeeld niet storen als er weken ach-
tereen Duitse wagens voor myn huls
geparkeerd staan, maar mensen die geen
zakeiyke bindlny hebben met Zandvoort,
maar er wel wonen, kumien zich eraan
ergeren.'

Rem
De werkzaamheden op het strand zyn
voor Jan Termes altyd een rem ge-
weest om een raadlidmaatschap te aan-
vaarden. 'Je kunt je drie maanden van
het jaar niet Inzetten, zoals je dat wilt.

omdat je dag en nacht op het strand
zit.' Maar de medalje heeft ook een
keerzyde. Vierentwintig jaar is Jan Ter-
mes al strandpachter en dat houdt in,

dat hy al die tyd te maken heeft met
de gasten van Zandvoort en na het sei-

zoen met de inwoners van Zandvoort.

Hel nieuwe raadslid overdryft dan ook
niet als hy zegt, dat hy de problema-
tiek, die er In Zandvoort heerst kent.
Een casino vindt hy zeer nuttig voor

Zandvoort. 'Het dagtoerisme is van es-

sentieel belang voor Zandvoort.
Ik zie het op het strand. De mensen
huren geen maand meer, die tyd is

voorby.' Aan kermlsachtlge attraktles

heeft de badplaats volgens het nieuwe
Inspraak Nu-raadslid geen behoefte. Hy
vindt dat de gasten een tevreden in-

druk maken. 'De enige klacht die ik op
het strand nogal eens te horen kryg, is

de afwezigheid van een bioscoop.'

Jan Termes vindt het prettig, dat hy als

Zandvoortcr voor Zandvoorters mag
meebeslissen over Zandvoort. Hy hecht
daar veel waarde aan. omdat mi van
mening is, dat de Zandvoortcr zich op
dit punt altyd te beseheiden heeft opge-
steld. 'De grote beslissingen zyn veelal

langs de Zandvoortcr heengegawin. Er
zyn veel beslissingen gevallen buiten

de Zandvoorters om. Ik weet wat er by
de Zandvoorters leeft en daarom zit

ik nu voor een plaatseiyke party in de

gemeenteraad.'

Hamerpunten

uit de raad
ZANDVOORT — Tijdens de raadsver-

gadering, welke dinsdoijavond werd ge-

houden is de lieer W. C. Hennis, thans

hoofd raji de Jan Gijzenschool te Haar-
lem benoemd tot hoofd van de dr. Albert

PlesmanschocH. De vacature was ont-

staan door het onlangs aan de heer
Jtamkema eervol verleende ontslag).

Voor het treffen van enkele voorzienin-

gen in en aan het gebouw van de dr.

Albert Plesmanschool werd voorts door
de raad een liredlet beschikbaar gesteld

van ƒ 16.947,—.

Een bedrag van ƒ 52.000,— werd bescliik-

baar gesteld voor de wegaanleg Zuid-
laan. Voorts ging de raad akkoord met
de herstelwerkzaamheden aan het dak
van het raadhuis. De kosten hiervan be-

dragen ƒ 79.500,—.

Een beroepschrift van de b.v. My. lot

eicploitatie van Onroerende goederen
'Verzicht' werd ongegrond verklaard.

Dit betekent dat de maatschappy de
kozijnen van gebouw 'De Schelp' dicht

zal moeten spykeren. Dit teneinde het

pand een verzorgder beeld te bieden
dan thans het geval is.

Films over

bevalling
ZANDVOORT — Op donderdag 23 ok-
tober vertoont de werkgroep pré- en
postnatale educatie' weer een film over
zwangerschap en baring. Deze film

wordt vertoond in het gezondheidscen-
trum in het Beatrix plantsoen. Tevens
zal er een diëtiste zyn welke zal spreken
over de voeding tydens en na de zwan-
gerschap. Aanstaande moeders en hun
echtgenoten, tevens belangstellenden,

zijn van harte welkom. Aanvang 20.15

uur.

Wijkoentnun

vraagt

donateurs
ZANDVOORT — De stichting aktivi-

teitencentrum Zandvoort doet een drin-

gend beroep op de inwoners van Zand-
voort, sich op te geven, ais donateur, het-

sy met een eenmalige gift, hetzij met
een bedrag eens per maand. Dit om
subsidie voor het voorlopig wijkcentrum

voor de toekomst veilig te stellen.

De vorige week kwam by het stichtings-

bestuur de schrifteiyke bevestiging bin-

nen, dat Gedeputeerde Staten ^'an Noord
Holland de startsubsidie voor het voor-

lopig wykcentrum hebben goedgekeurd.

Aangezien verdere subsidie alleen moge-
Hjk is by een bepaalde inbreng van de
mensen zelf doet de stichting een beroep

op de inwoners van Zandvoort een do-
natlebedi'ag te storten op gironummer
2525000 ten name van de stichting.

Het ligt in de bedoeling om het wyk-
ccntriun feesteiyk te starten met een
fancy fair. In het kader hiervan doet

het stichtingsbestuur een beroep op de-
genen, die nog iets voor de fancy fair

aan spullen willen afstaan. Men kan al-

les gebruiken. Ook oude kleding voor de

kledlngrullbeurs. Zeer welkom zyn toe-

zeggingen van handenarbeldstukken.
Voor inlevering van alle mogeiyke zaken
is voorlopig wijkcentrum 't Stefckie' aan
de Fahrenlieltstraat 7 zaterdag 25 ok-

tober geopend van 10.00—13.00 uur.

De huurprijs van de lokalen in hol
wykcentrum is inmiddels vastgesteld op
vyf guldeii per uur.

55 JAAR GETROUWD

ZANDVOORT— In hun geriefelijk in-

gericht appartement in het bejaarden-
tehuis 'Het Huis in de duinen' heeft
het echtpaar Jaap Terol (78 jaar) en
Trijntje Kesselaar, (17 jaar) vorige

week dinsdag hun 55 jarig huwelijks-

feest gevierd temidden van een uit-

gebreide familiekring.
Het wemelde van de Zaankanters in

de kamer, want de bruid is opgegroeid
in Zaandam, doch Jaap Terol is een
rasechte Zandvoortcr, wiens stam-
boom in Zandvoort tenminste enkele
eeuwen terug gaat. Dat is zyn enige
zoon nu aan het uitzoeken, waarby
hy al een heel eind gevorderd is.

Het echtpaar kreeg voorts twee klein-
kinderen en heeft thans drie achter-
kleinkinderen.

Het echtpaar woohde jaren lang aan
de van Lennepweg no. 3, daarna vele

jaren op het Gasthuishotje en nu ruim
2 jaar in 'Het huls in de duinen'.

In Zandvoort Is het echtpaar over-

bekend. De bruidegom werkte de
grootste tyd van zyn leven hi de bouw
en verzorgde daarna een krantenwyk.
Een groot aantal bloemstukken, boe-
ketten en geschenken waaronder êen
grote taart van het gemeentebestuiu'
getuigde van het meeleven van de be-
volking in zeer brede kring. Ook bur-
gemeester A. Nawyn kwam persoon-
lyk namens het gemeentebestuur het
bruidspaar feliciteren. Tvee afgevaar-
digden van de Bouwbond van het
NVV, waarvan dé bruidegom meer dan
vyftlg jaren Ud was, en waarvoor hy
de gouden speld ontving, kwamen hun
op wachting maken.
Deze familie Terol Is in Zandvoort
algemeen bekend als het echtpaar

'Mulsle'. Hoe die bynaam ontstaan Is,

werd in de loop der jaren opgeIo.st.

Men beweert nameiyk, dat de over-

grootvader van de bruidegom gebo-
ren werd mei de afbeelding van een
muis op z'n urm, hetgeen hol gevolg

was van het feit. dat de moeder tU-
dens haar zwangerschap geschrokken
zou zyn van een muis. Daarom heel

Jaap Terol nu nog altyd Jaap Muisle.

Daarmee zou hel verhaal ten einde

kimnen zyn, ware het niet, dat de
bruidegom een broer heeft, die Gerrlt
Tei-ol heet. Gerrlt kreeg een zoon in

1937 die hy alle voornamen gaf, die

Z.K.H. Prins Bernhard heeft, dat wa-
ren er niet minder dan zestien! De
bevolking wns er als de kippen by
en broer Gerrlt en zyn latere kinde-
ren kregen de bynaam 'Oranje Mul-
sle'.

' Zondag 26 oktober

NEDERLANDS HERVORMDE KERK
10.30 uur mej. ds. K. E. BiezeVeld,

gezinsdienst; 19 uur geen dienst (110 jr.

zondagsschool)

Jeugdhuis:
10.30 uur bezoek aa.T de kerkdienst

GEREFORMEERDE KERK
10 uur ds. M. W. de Kluis, Umuiden;
19 uur ds. J. Dijkstra, Bennebroek

NEDERLANDSE PROTEST.^NTEN BOND
10.30 uur ds. S. L. Verheus, doopsgez.
pred., Amsterdam

ROOMS KATHOLIEKE KERK
SI. Agalha:
zaterdag 19.30 uur stille eucharistie-

viering; zondag 11 uur eucharistieviering

m.m.v. dames- en herenkoor

Bljkefk-noord:
9.30 uur eucharistieviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 en
16 uur; woensdag 20 uur samenkomsten
in gebouw Madoerastraat 1 , Haarlem-N.

VOLLE EVANGELISCHE GEMEENTE
dinsdag, 20 uur samenkomst in gebouw
Brugstraat 15

NEDERLANDSE CHRISTELIJKE
GEMEENSChAPSBOND
"s maandags 15 uur samenkomst in

huize Pfiiël, Zuiderstraat 3

JEHOVA'S GETUIGEN
9.30-11.30 uur openbare bijeenkomst in

het gemeenschapshuis; ingang
Wiliemstraat

WATERSTANDEN:
ZANDVOORT —

De hoogwaterstanden zijn als volgt:

vrijdag 24 oktober / 5.25-17.39 uur
zaterdag 25 oktoberV 6.01-18.16 uur
zondag 26 oktober / 6.41-18,59 uur

maandag 27 oktober / 7.31-19.54 uur

dinsdag 28 oktober / 8.31-21.04 uur
woensdag 29 oktober / 9.50-22.31 uur
donderdag 30 oktober / 11.19— uur
vrijdag 31 oktober / 12.53-12.26 uur

springt!] / 5 november
doodt!) 30 oktobei-

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bl| bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bi| te tellen

B̂URGERLIJKE,
STAND '

ZANDVOORT
Ondertrouwd:
P. N. Drommel en J. C. van Vcchgel; J.

A. Slokker en L. G. J. Brandse; E. Ko-
per en E Kat.

Gehuwd:
A. Th. ?•'. Kortekaas en S. J. H. van Gog.

Overleden:
Dlna Koster, 80 Jr., geh. gew. mol A. P.

Noltc.

Orcrïeden buiten de gemeente:
Willem van der Werff, 76 jr., geh. m.
L. E. van Oost; Albert Molanus, 58 jr.,

geh. m. M. Koper.

Met oog en oor

de badplaats door
Nico gaat veg

In de raadsvergadering van dinsdag-

avond heeft hel raadslid (oud-wet-
houder) de heer .V. Janssens, afscheid

Cenomen als lid van de Zandvoortse
gemeenteraad.

Ik ken de heer Janssens reeds vanaf
zyn komst In Zandvoort, nu ongeveer
13 jaar geleden. Voor die tijd was Wj
elk jaar in het zomerseizoen zeker een
jaar of tien als badgast in onze ge-
meente aanwezig. Nico Janssens, die

ik in de loop der Jaren op zeer vriend-

schappeiykc wüze leerde kemien, was
een wonderbaariyk raadslid. Ik lieb

nooit iemand meegemaakt, die zicli

zó geliefd wist te maken by de oude
Zandvoorters, die hy kende bü naam
en toenaam, als deze wetliouder en dit

raadslid.

By de dienst van Publieke Werken
droeg men hem oi) handen en hy liad

die feeling. die liem in het büzonder
by deze oud-Zandvoorters. maar ook
by vrywel ledereen. tot een der figu-

ren maakte, die ondanks züi. belrek-

kciyk korte regeringsperiode tol een
onvergetciykc figuur maakte. Dat
kwam, omdat hy zich met zyn gehele

inzet voor Zandvoort interesseerde,

zyn vertrek uit Zand\'oort is

voor onze gemeente een groot verlies.

Nico Janssens, (de bomenrooier) zal

nog vele jaren in onze herinnering

biyven voortleven.

^

Opvolger
Als zUn opvolger zal straks Jan Ter-
mes zUn entree in de raad maken.

Een rasechte Zandvoortcr, zoon van
de beroemde (en beruchte) Jaap Ter-
mes, die onze zee kende als geen an-
der en reeds van het begin af aan
voorspelde, dat de afsluiting van de
Zeelandse wateren van grote invloed

zou zyn op de stromingen langs onze
kust. In Den Haag lachte men om
deze veronderstelling van een onge-
letterd man, maar de prakiyk be-
wees, dat deze eenvoudige Zandvoor-
tcr gciyk gekregen heeft.

geopend, na deze te hebben overge-
nomen \'an 'VVoutje*.

Er was voor deze openingsavond een
overweldigende belangstelling en de
vele bloemen en planten, alsmede an-
dere geschenken wezen er wel op, hoe
deze voormalige barkeeper van res-

taurant 'Zomerlust' by de uitgaande
wereld in lel is. Guy heeft zyn zaak
byzonder smaak- en sfeervol inge-
richt. U moet er beslist eens een kyk-
je gaan nemen want Guy is en biyit

de charmante gastheer by uitstek. Nu
hu over een eigen zaak beschikt,

biykt dal des te meer!

Verrotte olieiiian

Op nieinvs.iaardaff, 1 januari 1880

vtTgiiiff op het Zandvoortse Zuidcr-
slrand de liark 'Sint Nicolaas', gela-

den met olie.

Hol scliip rankte in brand en 17 man
werden door de Zandvoortse redding-
boot gered. Do boot brandde Kcheel
uit en .sleclit;; hel karkas ervan bleef

over, dal thans bij gunstige aflandige
wind en laag water nog duideiyk
zichtbaar is. Die olieman werd het
ondenverp van be.sprekin^ tydens de
laatste ledenvergadering van de
Zandvoortse Reddingsbrigade op
woensdag 8 oktober.

Hel wrak ligt in het midelen voor het
naaktstrand en men klaagt erover,

dat mensen zich eraan kunnen ver-
wonden, terwyi by het garnaal-trek-
ken dikwyis de netten worden ver-
nield, omdat ze blyven haken aan
deze lialstarrige olieman. En nu
blykt het juist zó te zyn, dal in de
direkle omgeving van dit wrak de
meeste garnaal wordt gevangen. Som-
mige brigadeleden voelden ervoor, b.

en w. te vragen, het wrak op te rui-

men, de nieesten echter vonden het
zonde en jammer, zulk een historisch
geworden scliip niet op de juiste
waarde Ie .schatten, door het te laten
liggen waar het ligt.

Met die laatste zienswyze ben ik het
volkomen eens. Zandvoort mag die
oude olieman, die er nu al byna hon-
derd jaiir ligt, niet kwyt. Die olieman
hoort by Zandvoort en is een brok
geschiedenis. Laten we er een bord
by plaatsen: 'Gevaariyk! Hier ligt

een lialf verrotte olieman.'

Veranderingen

Seheveningen is daarvan een treffend
voorbeeld en wat er nog meer te ge-
beuren staal, moeten we nog maar
afwachten. Jan Termes is een waar-
dig opvolger van zUn vader. Hy kent
de nukken van de zee als geen ander
en voor de belangen van onze strand-
pachters zal hy zeker steeds in de
bres staan. Een belangryk man ging
weg van Zandvoort, een andere be-
langryke man neemt zyn plaats in
en dat mag ons tot vreugde stemmen.
We kumien met Jan Termes rustig
in zee gaan.

Beeld weg
Hel Heilige Hartbeeld is vorige week
plotseling verdwenen uit de tuin van
het voormalige 'IIulzc Sterre der Zee'.

Laat In de avond heeft men het beeld
weggehaald en alleen de .sokkel laten
staan. Boze tongen beweren, dat het
gestolen Is. Dat is niet waar. Het
beeld Is weggehaald en toegevoegd
aan de koUeklle 'religieuze beelden',
verzameld in het museum 'De Preek-
stoel' in Haarlem, Persooniyk had ik

liever gezien, dat dit fraaie beeld was
geplaatst in het hart van Zandvoort,
waar het zovele jaren een symbool
was. Van myn part had men het op
de Rooms Katholieke begraafplaats
neergezet!

Gr zUn in de komende maanden lie-

langrijlic \-eranderingcn op komst in
de Zandvoortse bedrüven.

Walky Akersloot heeft de bar-bodega
'Hollandia' aan de Zeestraat overge-
nomen van Piet Termes en opent de
nieuwe zaak op 17 november. De heer
Kordelruir van Discotaria gaat per 1
januari verhuizen n.iar Purmerend en
heeft zUn bekende radio-, televisie- en
giammofoonliandel overgedaan aan
de firma P. Wilkcs te Haarlem.
Boekhandel van Petegem in de Kerk-
straat treedt per 1 januari uit deze
zo bekende zaak, die zal worden
voortgezet door de heer Wil Peeters
van Radio Peeters in de Haltestraat.
Boekhandel Lorentz in de Hallestraat
stopt ermee in de loop van de maand
.lanuari. Eigenaresse Truus vertelde
my, er .geen zin meer in te hebben
om nog langer voor de belasting te

werken. Wie er in het pand komt, is

nog niet bekend. De eigenaresse moet
een keuze doen uit een achttal gega-
digden.
Café van Ingen in de Hallestraat
.gaat ook verdwynon. De zaak is reeds
gesloten. Wie erin komt hoort u bin-
nenkort, want er wordt nog onder-
handeld over diverse vergunningen,
die aan deze overname verbonden
zyn.

^

Nog

TÜr

Nieuwe bar-hodega
Willem van Slooten, beter bekend als

Guy, heeft eind vorije weck zijn nieu-
we bar-bodcga aan de Stationstraat

meer
Volgende week hoop ik u nog méér
veranderingen te kunnen melden die
zich in de komende maanden zullen
giian voordoen. Ik wil daarover niet
praten, alvorens ik absolute zekerheid
heb. Maar een zware verschuiving
onder de Zandvoortse neringdoenden
ligt wel in het verschiet. Of dit een
vcrbetoring betekent, zal moeten wor-
den afgewacht.

C. KUYPER SR.

Wederom winst
voor Z'meeuwen
ZANDVOORT — Zandvoortmccttwcn is

er voor de tweede achtereenvolgende

incal itt geslaagd een overwinning te be-

halen. Werd twee vjeken Rippcrda in

een uitwedstrijd mei 1-Z verslagen, zon-

dag was het HRC, dat in Den Helder

met dezelfde cijfers op zijn broek kreeg.

Het betekende voor HRC een gevoelige

klap, want voor de ontmoeting met
Zandvoortmecuwen stond de ploeg nog
op de tweede plaats. Met Blpperda, DEM
en Velsen verkeren de Zandvoorters nog
wel In de onderste regionen van de
tweede klasse west A, maar de ploeg kan
zondag vyt punten voorsprong nemen
op hekkeslultcr OVVO, dat zondag In

Zandvoort op bezoek komt.
Mede door het wlndvoordcel was rle

thuisclub in de eerste helft veelal in do
aanval, maar de betrouwbare Zandvoort-
se defensie wilde van geen wijken weten.

De Zandvoorters moesten het hebben
van ooimters. HRC had de aandadit zo

op de aanval gericht, dal het zidi tot

twee maal toe door de Zajidvoorters liet

verrassen.

Na twintig minuten speelde Uichard
Kerkman zich bekwaam vry. zyn schot

raakte een been van een der verdedi-

gers en belandde onberelkljaar voor de
doelman hoog in de touwen, 0-1. Kort
hierop kregen belde ploegen een sco-

ringskans Een verdediger va,it HRC
bracht echter redding op de Ujn en aan
de andere kant vab het veld zag de ge-
passeerde doelman Ben Puls tot zOn
vreugde een schot van Striet net naast
gaan.
Na veertig minuten bracht Wim van
Staveren de stand ap 0-2, na een pass

van Aaldert Stobbel.aar, Ook in de
tweede helft kwam HRC tol vele aan-
vallen. Vooral op hel middenveld had
men rtlkwyis vrij spel. Voordal Gerard
Koper inviel voor Pred Boom en Adrio
Driehulzen de geblesseerde Engel Koper
verving, had Zandvoorlmeeuwcn enkele
goede scoringskansen laten liggen. HRC
deed er van alles aan. om het verlies

goed te maken, maar verder dan 1-2 met
nog een kwartier te spelen kwam men
niet.

De stand:
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IET UGORDELIGSTE A3RES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS

!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJTWORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.
Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Bennebroekerdijk 205b, Cruquius, Baarlemmermeer.
telefoon 023-283437. Let op tuiste adres. NIET afslag Oruquius-Industrieterrein,
maar vnorbii Signode, Ie nieuwe weg licks, de middenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vrijdag koopavond van 7-9 oor.

Haarlem
Eleine Boutneg 11,

telefoon 023*313110.

's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselschadeplrln 8,

telefoon 023-S;3(i7l.

's Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nieuwstraal 184,
tetefooti 02550-1S120.

's Maandags geflloten.

gevraagd 17-20 jaar 5-daagse werkweek
goed salaiis piima sociale vooizienmgen,

piettige werkkring

BOLLE en Zn. B.V.
Zijlstraat 83 b/d Gr Markt, Haailem.

VEE lEVE
EEN ZEES^ GROTE KOLLEKTIE
ANTIEKE BOE^ENMEUBELEN:

BOERENSECR., BROODKASTEN, BETAALTAFKLS,
LINNENKASTEN, KOPCRWERK etc. vindt u bij:

ANTIEKBOERDERIJ DE VEENHOEVE,

Oude Nieuwveenseweg 84, Nieuwveen (Uithoorn)
telefoon 01723-8420.

GEOPEND DAGELIJKS VAN 10 00—20 00 UUR.

NIEUWE TOURCARAVANS
OCCASIONS — INRUIL

Uithoorn - Amstelhoek, Amstelkade 36.

Telefoon 02975-63768.

méMM IMSEB b.v.
Hoofdweg 726. Hoofddorp.
Hogewoerd 111, Leiden

BANDWEBK
EETKAMERTAFELS
\vy maken ze voor o.

Ifct ^wtiim»
Alléén

Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019,

MAAK HET VAN

IKEN!
barl^laden

• vensterbanken

• parketvloeren

9 salontafels

9 boekenrekken

9 bielzentafels

« schouwbalken
plafondbalken

e byzettafeltjes

C traptreden

Q plantenbakken

e tuinmeubelen

e hekplanken

9 tuinblelzen

9 enz enz. enz.

EIKEHOUT van 2 tot 30 cm
dik! Alles ook kant en klaar
geleverd op gewenste maat
en kleur.

• TEVENS VOOR AL DE
BBANDSTOP VOOR ÜW

OPEN HAARD
Koster Eikehoufb.v.
Cruquiusd;ik 79, Vljfhulzen

(bu het gemaal Cruquius),
tel. 02508-457.

BOOTREIS
U dient zich uiterliik éen uur voor vertrek te

melden m de vertrekhal bi) aeOlau Line balie in

Vlissmqen voor inschept'ig voor uw 3 daagse
inmt-cruise naar Engeland Uw overtocht wordt

uitgevoerc* door een van dr luxe cross Channel
ferries vsn deze scr eepvaartmaalschappij

De schepen hebben een groot restaurant cale

tana bar. belastingvrije winkel en een gittshop

De vaartijd naar Sheernobs bedraagt ongeveer
;even uur

REISSCHEMA
Vriidag Vertrek Vlissingen om 23 00 uur

Zatttrdag. Aankomst Sheurness 05 00 uur

Vertrek per bus naar Londen o I v Nederlandse
reisleiding

Aankomst Londen om ongeveer 08 00 uur ge
leqenheid aan de stadstour door Londen deel te

nemen {bij prtjs inbegrepen)
s Middags en s avonds vri] om te winkelen
theaterbezoek etc

De nacht wordt doorgeb'acht tn een van de drie

genoemde toerrslenhoteK of oen van de Grand
Metropolitan Motels

Zondag. Ontbijt in hotel (bij pnjs inbegrepen)
08 30 uur vertrek van hotel Om 1 1 00 uur aan-
komst m Sheerness Pet boot naar Vlissingen,

waar de aankomsttijd om 19 00 uur gepland is

3 DAGEN LONDEN v.o. ƒ 1 10,—. KAN DAT??

Inderdaad, hoe ongelooflijk het ook klinkt, wij brengen u onder
het motto ..London is the place foryou . !*' een weekendje naar
de Engelse hoofdstad voor de bespottelijk lage prijs van ƒ 110,—

.

Met de boot vanaf Vlissingen, dan met de bus van Sheerness naar
Londen, dan 'n stadstoer of gezellig winkelen . . . affijn, lees het
allemaal m de kleurrijke folder die wij speciaal voor dit

buitenkansje samenstelden Want Londen, zeggen wij, is nu net
de stad vooru . ,

,

HOTELS
GREEN PARK HOTEL
Gelogtin in het centrum van Londen vlakbij

Piccaditty waar het uitgaan^.- en thedterleven
zich afspeelt Ruim 170 kaniets waarvan de
tiellt met prive badkamer Alle kafriets hi^bben
heet en koud stromend water rddto en feie

(oon Verder beschikt het hotel over 2 bars en
een quick service restaurant

Voor acre speciale aanbieding zijn ook de prij-

zen erq special ') U kunt kiezen uit twee ar-

rangementen.

ƒ110,-

HOTEL MOSTYN
Vlakbij Oxiord Street (het metrostation Marble
Arch binnen handbereik) is dit hotel ideaal voor
Londen shoppers want alle grote warenhui-
zen (rodis Selfridges John Lewis en Marks &
Spencers) fiqqen m de buurt Het hotel beschikt
over rum 100 kamers alle mol heet en koud
water telefoon en radio De helft van het aantal

kamers heett prtve badkamer Verder heeft het

hotel een bar met alcohol-vergunning een res-

taurant waar hamburgers de specialiteit zijn en
een tv-kamer

HOTEL REMBRANDT
'Dit hotel IS gelegen bij Harrodb het moest ex-
clusieve warenhuis ter wereld in de buurt die de
Londenaren aanduiden als Knightsbridge Daar
figgen ook de belangnjkste musea Het hotel

beschikt over 169 kamers met heet en koud
water telefoon en radio De rielft beschikt over
een pnvé badkamer Bar met alcohol vergun-
ning en verder een uitstekend restaurant

GRAND METROPOLITAN HOTELS
Voor diegene die het Londen airangement
boekt van / 135 - is een van de holels beschik-
baar van de Grand Metropolitan Hotelqroep Dit

zijn alle eersteklas hotels waarvan de kamers
voorzien ztjn van radio., leleloon en pnve-bad-
kamer

met verblijf in Green Park Hotel Ho-
tel Moslyn of Hotel Rembrandt.

ƒ135,-
met verblijf m een van de te klas ho-
tels van de Grand Metropolitan Hotel-

groep.

Bij daze prijzan Is inttagrapen:

Boottocht Vlissingen—Sheerness v v

*• Bus Sheerness—Londen v.v, met reisleiding

Stadstourdoor Londen

Hotelaccommodatie op basis van logies/

ontbijt

Ntat Inbvgrtpan:
reis- en bagageverzekering, annuleringsverze-
kering, toeslag 1'persoonskamer (/ 10 •}

" f Deze aanbieding is slechts geldig van vrijdag
24 oktober t m 20 december
De afvaarten zijn wekeltiks, op vn/dagavond
Informatie en boekingen,
AMSTERDAM Wibautstraat 131.
RokmlIO telefoon 020-91 4400
DEN HAAG PrinsessegrachtS.
telefoon 070-468910
UTRECHT Korte Jansstraat 3,

ttelefoon 030-331215

PAROOL REIZEH
117

Aangesloten bij

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van »Ile bekende merken

BREEDTAFIJT, o.a. Hatema, Desso, K.V.T.,

FloegtapUt enz.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-

ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —
BIEZEN MATTEN.

Linoleums Krommenie — VUtwll —
Balatred — Tapiflex — Heugafelt tegels.

Alles voor nw woning !

Liucaflez jalouzieën — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 25B6-3759-«0IS

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of

3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

VOOR AL ÜW BEHANG-,
WIT- EN SCHILDERWERK

Schildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat 289. telefoon 02507-5655

AUG. V. d. MME
MarFsstraat ISa, telefoon S18é,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vleerceatings

levering en reparatie van glas, glas [n

lood, glasplaten en thermopane.

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. PABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpenplein. Tel. 5068. 3612, 2518.

ERWERKEN ^
CKAGES 4

ALLE
LOODGIETERWERKEN

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 SI - 71 58
Snellere service door

mobilofoon

AUTO-TAX ÜIEUWKOI
BIEDT AAN



EIERMAN
POELIERSBEDRIJF

A. VISSER
GROTE KROCHT 22— TEL. 2252

REKLAME-AANBIEDING

VERSE KIP per kilo 5,50

BRAADSTUKKEN per kilo 6,—

KIP FILE per ons 1,45

VLEUGELTJES bij de borrel per ons ... . 0,40

LEVERS per ons 0,60

AARDAPPELEN

BINTJES 5 kilo 2,49

EIGENHEIMERS 5 kilo 3,29

APPELS

IVIOOIE COX per kilo 0,89

GOUDREINETTEN per kilo 0,98

GOLDEN DELICIOUS per kilo 0,89

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 025-260553

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.— DE KAASHOEK

IS DE BAAS
VOOR EEN LEKKER STUK KAAS

OVERJARIGE KAAS 500 gram ƒ 6,25

HEEL OUDE LEIDSE KAAS 500 gram ƒ 6,25

ROOMBOTER 250 gram f 1,89

VERSE BOTER UIT HET VAT 500 gram ƒ 4,25

10 SCHARRELEIREN ƒ 1,98

HALTESTRAAT 58 — TELEFOON 5000

TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

waBÊmÊamtaBmÊtaamaÊmaimmmmiÊaÊimmÊÊmmmÊiÊÊÊBmmmmmm

ummiuMmi

K..' ." . .! 5-T;.:.:^2n 2994>Zandvoorl.

SCHOUDERFILET 500 gram 4,98

MALSE RIBLAPPEN 500 gram 5,98
Heel kilo MAGERE VARKENSLAPPEN OF « no
MAGERE RUNDERLAPPEN ll,9o

100 gram ACHTERHAM 1»48

100 gram PEKELVLEES 0,98

Tevens hebben wij alles voor HOND EN POES
tegen SCHERPE PRIJZEN.

KWALITEIT VRAAGT U, BIJ ONS SLAAGT U.

Zaterdag tot 16.00 uur geopend.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren.

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

l>onderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02S07>71tf«.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

tegen zeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten^

Abonnementen kunnen voorden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor u>n bedrijf.

In een nieuwsblad w/ordt uw/ advertentie ook nieuws

GEMEENTE WATERBEDRIJF ZANDVOORT

SPOELEH BUIZENNET
Wegens het spoelen van het buizennet zal in de navolgende nacht-
uren de waterdruk zeer gering zijn.

Het spoelen voor Zandvoort vindt plaats in de periode-
maandag 27 oktober t.m. vrijdag 31 oktober a.s. van 23.30-5.15 uur en
maandag 3 november t.m. vrijdag 7 november a.s. van 23.30-5.15 uur

Het spoelen voor Bentveld vindt plaats op maandag 10 november a.s.

van 23.20-4.00 uur.

Men gelieve in deze periode 's nachts zo weinig mogelijk water te

tappen of anders wat water in voorraad te nemen.

KEUH-VERF
Paradijsweg 2, Zandvoort.

Telefoon 5602.

G. KOL
scbuiiennHt riBt 7 i'ei saia

AI.I.Ü VhltXKKKKIN(il'..N
Auto - Uranrl . l.eTfin

METSELAAR
heeft aog tUd voor

ONOEaaovu cn
REPARATIE

Telefoon 02507-6ai2

Auto- en huissleutels
Wt) mnken uw reserve-

sleutel terwMl u wacht

SLFUTELSEKVIOE,
Versleege'iv Haltrstr 18.

Itel 02507-4499

Ornot en kirin vtnilPD

VAN DEK WEKFf»
brood FIJN !

GasthiiispiPiti S lel 2129

Krijgt U gasten?

Geen hpj-wsar!

WIJ VEKHUKEN:
I hertden. ledikanten, dekens

I

latcl.s sluolen glaswerk,

j
porcelPin enz voDr elke

gelegenheid!

Uoli verhuur van leuke en
praktische huisbara

DORPSPLEIN 2 - I'EL 2I«4
Of 3713 Privé QB 6 uur BBbB

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

Nu ook In Z.indvoort: KUNbTGKBll RirviiATlfcs

A. RITWiAN
Kelnwardtstrant 20 Telefoon 02507-5JCS

I In- en verkoop en opslag

I

ran inboedel, foederen.
I Oag geopend van 9 tot 18

I
uui en zaterdags tot 13 uur

I

Tel. 2164-3713 na 18 uur
6658.

I Pa. Waterdrinker.
Sousterrain De Witte Zwaan

j

Dorpsplein 2.

' •sssaom:i£smes,;

Alstublieft:

12 tekeningen van Peter van Straaten voor u.

Kent u iemand die zich op
Het Parool wil abonneren ?

Een familielid? Een kennis?

De buren ? Stuur ons dan even

onderstaande bon. Sturen wi; u
die map met 12 losbladige repro

-

duktics van tekeningen (groot

formaat : 21 x 30 cm !) die Peter van
Straaten speciaal voor Het Parool

heeft getekend. Een paar plaatsen

waar hij en zijn tekenpen zijn

geweest: Albert Cuypstraat,

Purmcrcnd, het IJ, Damrak, •

Muidccslot en Bijlmermeer.

Alstublieft:
een abonnee voor Het Parool

Geef mi) maar Het Parool. En ik krijg de tekeningen.

naam nieuwe abonnee naam aanbrenger

adres

plaats

bank/giro

Betaalt per kwartaal/week (ccn

van de tvvee doorstrepen).

adres

plaats

Bon in envelop zonder postzegel

naar: Het Parool,

Antwoordnummer 2470,

Amsrerdam. J

BLANKE FRICANDEAU van de ham 1 1 >B Q
500 gram van 648 voor 598 KILO I I T'O

VERSE BRAADKUIKENS KILO van 498 voor 425

MALSE BORSTLAPPEN 500 gram 475 KILO 045
FIJNE RIBLAPPEN 500 gram 525 KILO S98
EXTRA MAGERE RUNDERLAPPEN 500 gram van 698 voor 684
VARKENSSCHNITZELS of -OESTERS QQO
normaal 250 gram 250 gram 450 nu voor VvO
KATENSPEK of AM. CORNEDBEEF 150 gram naar keuze . 139
SAKS of HAUSMACHER LEVERWORST 150 gram ... 98
GEKOOKTE ROOKWORST 250 gram van 149 voor ... I 29

MALSE MAGERE KALFSLAPPEN 500 gram 650
NASIVLEES 250 gram 249
DIKKE VLEESKRABJES KILO 249

Alle aanbiedingen geldig t/m zaterdag.

C. J. SEÏERMISE

restauratie klassieke

meubelen

iuterieurverzorgisig

Lange Raamgracht 38-40, Haarlem.
Telefoon 312595.

VITRAGE EN GORDIJNHOEK
Doelstraat 14-15, Haarlem. Tel. 250323.

Onze gordijnen worden gratis op maat
gemaakt.

niVOS
voor een g;oed

GKBUUIKX
KUtVIEI.

CietsUaar»

Levering van nieuwe fietsen reeds vanaf ƒ 165, k

Inruil mogelijk.

Onze werkplaats is gevestigd in de Dr. Gerkestraat
omhoog bi] DE SCHELP box nr. 23 en 36.

Van maandag t.m. zaterdag geopend van 13 tot 20 u.

TELEFOON 02507-7255,

Voor een fiets voor groot en klein,
moet u bij de Vos zijn.

r

?s;^msaai / -J f

[ADIATOR
IROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

iecs^gieter en

sanltaÊr-

m
mmssssB^sss^Bsma

Lenen.
Ensteedsweerkunnen

opnemenwatu
hebt a%elost.

Dat kan. Met een ABN Plan-

Krediet. 't Werkt namelijk zo;

u spreekt met de ABN een bedrag

af, dat u kunt opnemen wanneer
u maar wilt. In z'n geheel of

gedeeltelijk. Rente betaalt u alleen

over opgenomen bedragen.

Aflossen gebeurt maandelijks met

een van tevoren afgesproken

bedrag. Maar als dat zo uitkomt
mag dat ook méér zijn. En 't

afgeloste geld mag u ook weer
opnemen. Is dat geen individuele,

flexibele manier vtin lenen?

Dat is nu eenABN Plan-Krcdiet.

CoUpOni Ik wil graag meer welen over het ABN Plan-Krcdiet.

Dhr./Mevr./Mcj,:

Adres:.

Woonplaats:- .Tel.;

Heeft reeds rekening bij de ABN- ja/neen.

Zo ja, ABN-kanloor in:

Tn ongefrankeerdc envelop zenden aan* Algemene Bank
Nederland, Antwoordnummer 3502, Anislcrdani.

Algemene Bank Nederland

Zandvoort, Grote Krocht 12. telefoon (.02507) 5341



j-iuiN Uüii-cuAur za^ UJ\Xl

r
a,Chrysler,Sunbeam zijn bij ons

@nt met hun 1076 modellen

Dat betekent dat wij nfeuws fn 37-voud te
,

tonen hebben. Van die 37 modellen hebben
wij er maar vijf afgebeeld. En die hadden we
ooic bestweg kunnen laten, want een auto
leren kennen is hem van top tot teen be-
kijken, betasten, erin gaan zitten, erin gaan
rijden En dan maar veel vragen stellen

waarop antwoorden moeten komen die feil-

loos richting geven aan uw keus.

Datwü gaarne bereid zijn al uw vragen te

beantwoorden spreekt vanzelf. En dan zullen

onze antwoorden gebaseerd zijn op deze
drie hoofdzaken:
1. op jarenlange ervaring en veel vakkennis
2. op de vele, vele mogelijkheden die onze
Simca-Chrysler-Sunbeam collectie biedt

3. op de top-klantenservice waarop u te allen

tijde kunt rekenen

Mogen wij u nu al inviteren voor een bezoek?
Welkom!

c

V.

CHRi'SM

Smaam

Autobedrijf VERSTEECE b.y.
Pakveldstraat 21 , ZANDVOORT, tel. 02507-2345

n AANRIJDING?
Geef uw auto in goede
handen.
Plaatwerk - Spuiten.

Voorruiten.

CARROSSERIE-
REPARATIEBEDRIJF
HAARLEM

^peldoorn&Zn

STEPHENSONSTR. 8-23 — TEL 023-244827

Motorenrevisie VAN RIJNvof.

— Revisie en reparatie van
— benzine- en dieselmotoren
— Krukas balanceren
— Cermogentestbank
— Motorafstelstation
— Race- en rallymotoren

(motorvermogenproefbank)
— startmotor-, dynamo en
— Vermogentestbank

Amsterdamsevaari 22

Haarlem— Telef. 023-32 14 48/32 21 17.

ZELFKLEVEND

TOGHTSTRIP
per meter 31 cent— 42 cent— 53 cent
op rubber basis, 6 meter voor ƒ 6,85

Ellen strip iri alluminium en wit ot bruin
plastic vanaf ƒ 2,65 per staaf.

J.H.VERMEIJSB.V.

IJZERHANDEL
Haltestraat 1 , Zandvoort, tel; 5204

BenaultS

UW service-zekerheid
bij rinko

De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurten en reparaties met de modernste
apparatuur worden uitgevoerd (o.a. electro-

nische diagnose). Dus snel. Door speciaal

opgeleide monteurs. Met vaste reparatie-

tijden zodat alle arbeidskosten u vooraf
bekend zijn.

Renault-service waar u als Renaultrijder op
kunt rékenea

een renault loopt langer op een liter RENAULT-

rinko
Oranjestraat 2-12, Zandvoort Tel. 02507-2323 en 2424

El
VAN LENT

OPEL
OCCASIONS

1975
1975 Chevrolet Camaro LT automaat Pover

Steering
1975 Opel Manta 1600 Luxe met radio Lime

Green
1975 Opel Kadett Coupé de Luxe slgnal geel

1974 Opel Rekord 1700 S brons, 22.000 km
1974 Opel Ascona 1600 metallic groen en

okergeel, 18.000 km
1974 Opel Ascona 1900 SR okergeel
1974 Opel Kadett wit, 21.000 km en oker,

33.000 km
1974 Toyota 2000 Mark Two
1974 Slmca 1100 Tl, goed
1974 Citroen Ami, als nieuw
1973 Opel Rekord, wit, n. model
1973 Opel Rekord oker
1973 Manta Bérlinetta d.blauw, 28.000 km
1973 Opel Ascona 1200 v.a. 5550,—
1973 Opel Kadett bestelwagen
1973 Opel Kadett HoZiday 1200

1974 Opel Kadett lime groen en geel en
oranje

1973 Simca 1000
1973 Toyota Carina 4 deurs, kleur rood
1972 Opel Ascona 1600 S sllver, n. banden,

eerste klas auto
1972 Opel Ascona 1600 beige

1972 Opel Rekord sllver

1971 Opel Rekord gold en groen, v.a. 4200,—
1971 Opel Manta groen metallic 5750,—
1971 Datsun de luxe crème
1971 Fiat 850 groen 2000,—

Heemsteedse Dreef 261, Heemstede.
Tel. 023-28 15 50*.

Oosteinderweg 110, Aalsmeer. Tel, 02977-2 09 90.

Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort,
Tel. 02507-53 46.

Financiering mogelijk via het GM ACN-pIan.

GLANDORF'S

MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

t/o De Vries

G SHIRT RECLAME
STICKERS
SHOWCARDS
AFFICHES

SCf=^EEN DRUKKERIJ OASE
KERKLAAN 55 HEEMSTEDE. TEL 023-285801

AutobedrijfST.BAVO
Amsterdamsevaart 28 — Haarlem,

tel. 023-313240-313241, privé 023-325039.

Inkoop - Inruil - Verkoop - Taxatie
In diverse kleuren:

Mercedessen 200 D - 220 D en 240 D 1975
Nieuw en nog enkele demonstratie-
wagens 1973-1974

OCCASIONS
dec. 1974

1975
1971

1974
1975

Mercedes 280 S Autora.
Mercedes 280 SE Autom.
Mercedes 200 benzine, 4 cyl. zeer mooi
Mercedes 280 S Autom., metallic groen,
led. bekleding
Mercedes 280 SE Autom.
Mercedes 230 4 benzine, Autom., div, extra's,

o.a. scliulfdak. radio etc, Nieuw met inter.

korting 1975
Mercedes 220 4 cyl. benzine 1970

Mercedes 280 SL 2 + 2 1970

Mercedes 280 S Autom. 1970

Mercedes 200 D 1973

Peugeot 504 D. 8-pers. Familiale nieuw 1975
Peugeot 504 TI, goud metallic, led. bekl.

etc. 1974
Opel Rekord 2100D, 5-deurs, Stationcar,
dlv. extra's 1975
Ford Capri GHIO II, 2,3 met div. extra's 1974
Ford Capri 2600 GT 1972
Ford Capri 2000 GTXLR, Autom. 1970
Amx Hornet Sportabout, 5-deurs
Stationcar. 6-cyl., Autom. 1974
2 X Clievrolet Camaro, 6- en 8-cyl. autom. 1974

Onze welbekende 10.000 km garantie.

Vlotte financiering 12-36 maanden.

Elke keuring wordt gaarne toegestaan I

AUTOBEDRIJF

SINT BAVO
AMSTERDAMSEVAART 28 - HAARLEM.

Telefoon 023-313240 - 313241 en
privé 325039.

Dagelijks geopend vanaf 9 uur

!

U kunt te allen tijde tereclit (ook
's avonds) want wij wonen boven de

zaak.

Volveaanbieding
VOLVO 244 DC 1975, 8.000 km ƒ 20.000,—

VOLVO 142 1973/74, 56.000 km ƒ 13.750,—

VOLVO 142 DL aut. 1973/74,
80.000 km ƒ 14.000,—

VOLVO 142 1972, 63.000 km ƒ 11.000,—

Aufobedrijf

W. G. Tweehuysen
Zijlweg 242 (hoek Randweg) , Haarlem.

Telefoon 023-326340.

Hoofdagent VOLVO-personenwasens.

ServiGei«aar¥olvo ^^g
wolledis achter sfiaat.^^

VAMOR AUTORIJSCHOOL

W. GROOT
Marnixstraat117— Haarlem— Tel. 023-262284.

U heeft de keus uit 7 verschillende merken auto's.

Wij lessen ook voor motor- en vrachtrijbewijs.

Ook het adres om Uw rijbewijs te laten vernieuwen.

LVO 66
UW DEALER

Brederodestraat6-10, Zandvoort, Telefoon 02507 3242

fmi
'*i;.''v

Wij hebben een nieuv^e Passat met extra veel ruimte
Naast de bekende Passat en Passat

Variant staat er bij ons nu ook een Passat

limousine met grote achterdeur. In styling,

zuinigheid, veiligheid en rijcomfort helemaal
de vertrouwde Passat. Maar... geschikt voor
nog meer nuttige en ontspannende doel-

einden.

Als de bonk in gebruik is, beschikt u voor
uw bagage over een ruimte met een vloer-

oppervlok van 1.21m' en een inhoud von

420 liter. Wanneer u de bonk wegklapt, hebt
u i320 liter bagageruimte.

Ook déze Passat is erg economisch. Niet

alleen in benzineverbruik - ca 1 op 14 bij

100 km/u constant -maar ook in onderhoud.
Diagnose: Ixper 15.000 km, olie verversen

lx per 7.500 km. Voor veel Nederlanders Is

15.000 km het jaartotaal!

Wanneer mogen wij óeze nieuwe Passat

voor O demoncfreren?

U hoeft ons maarte bellenvooreen afspraak.

De Passatda^ pas autorijdei

GARAGE H. STRIJDER
Burg. van Alplienstr. 102, Zandvoort. Tel. 02507-4565.
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TRAINER MSLO NANAI MIST SPELMAKER

Onervaren meeuwenploeg kan
nog niet routiniers
ZANDVOORT— Als trainer Laslo Nanai gelijk gaatr krijgen, dan heeft
Zandvoortmeeuwen zijn dieptepunt achter de rugi Een doelpuntloze
start in de eerste drie kompetitiewedstrijden deed. het eerste elftal

van Zandvoortmeeuwen reeds snel op de onderste sport van de kom-
petitieladder belanden. Maar het voetbalseizoen is lang en het ver-

trouwen van trainer Laslo Nanai groot. Toen er al stemmen opgingen
dat een ploeg als deze zich niet zou kunnen handhaven in de tweede
klasse west A merkte de trainer op: 'Alles wat de jongens nodig heb-
ben is twee a drie overwinningen achter elkaar. ^'Dat geeft ze hun
broodnodige zelfvertrouwen, want dat ze het kunnen staat voor mij
vast.' En de ploeg heeft nu twee zeges in suksessie, nota bene in uit-

ivedstrijden behaald. Van Ripperda werd met 1—2 gewonnen en zon-
dag werd in Den Helder tegen HRC dezelfde score behaald. Al met
al redenen om aan te nemen, dat Zandvoortmeeuwen zijn draai ge-

vonden heeft. \,

Zoals te verwachten, bleven na drie ne-
flerlagen de opmerkingen vanaf de tri-

bune niet uit en natuvirlijk gericht tegen

de trainer. Nanai zou een beroep doen
op te jonge en te oude spelers. Nanai,
echter, trok zich van de verwyten niets

aan en bleet spelers opstellen met voet-
ballers die hun vaders hadden kunnen
zijn.

Voor de Zandvoortmeeuwentralner
maakt leeftUd niets uit en hvi zegt: 'Ik

kijk nooit naar de leeftijd, maar naar
het spel; Als een speler goed voetbalt,

dan hoort hij in het eerste thuis. Neem
nou een man als Ab Koning. Op het
veld zie je zijn zevendertig jaren niet.

Die man staat een party te verdedigen,
waaraan menig jongeling een voorbeeld
kan nemen. Bovendien is op het ogen-
blik de aanwezigheid van routiniers in
de ploeg noodzakelijk. 'Pred Boom is ook
zo'n speler, die evenals Ab Koning rust

in de ploeg brengt.'

Jong elftal

Na ruggespraak met eerste-

elftalleiders Hans Jongbloed en Rob
Ganger heeft Nanai dit jaar bewust een
jong elftal binnen de Hjnen gebracht.

De trainer wist dat hU met deze keuze
een moeilijke twee jaar bij Zandvoort-
meeuwen tegemoet ging. Een jaar waarr
in men desnoods een stapje naar de der-

de klasse terug zou moeten doen.

Het waren vooral de A-junioren, waarop
Nanai een beroep deed. Gerard v. d.

Boogaard, Wlm v. Staveren, Chris Jong-
bloed, Ad Vastenhouw en Richard Kerk-
man, het zyn stuk voor stuk Jonge spe-

lers, die goed met een bal om kunnen
gaan, maar de ervaring missen. Lalo Na-
nai: 'Als je deze spelers het veld in

stuurt mag Je niet verlangen, dat ze di-

rekt prestaties leveren. Dat 'moet groei-

en en Ik verwacht, dat het elftal in de

tweede helft van de kompetitie zo gaat
draaien, zoals Ik me dat voorstel. Als je

hieraan begint, dan weet je dat het ver-

Ilespunten gaat kosten, maar je bouwt
inmiddels wel aan de toekoms. van
Zandvoortmeeuwen.

en tweede- Ik ben ervnn overtuigd, dat we nu over

een goede ervaren ploeg hadden be-
scliikt, als we het vorig jaar uit de A-
Junioren hadden kunnen putten, maar
toen kregen we helaas de kans niet. Ti-ai-

ner Hoogland (dit jaar naar Haarlem ge-
gaan red.) wilde zijn ploeg kompleet
houden. Ergens ican ik het wel begrijpen,
dat hij zijn junioren niet wilde afstaan
aan het eerste elftal, want zijn team is

kampioen geworden. Aan de andere kant
is het jammer, want dan hadden we nu
beschikt over het elftal, dat we op het
ogenblik aan het opbouwen zijn.'

Nerveus
Laslo Nanai vindt, dat Zandvoortmeeu-
wen vooral in de eerste drie wedstrijden,

maar toch ook tegen Ripperda, gehaast,
nei-veus en om'ustig speelt. Volgens de
trainer hebben de jonge spelers geen en-
kele reden om aan zichzelf te twijfelen,

maar ze doen het toch.

Op de vraag hoe dat komt antwoordt de
Hongaar die de afgelopen zeven jaar,

drie jaar trainer was bij Bloemendaal,
twee jaar Schoten trainde en by EDO
trainer Snoeks assisteerde: 'Wat tydens
de trainingen wel lukt, lukt in de wed-
stryd niet. De jongens gaan veelal het
veld in met de gedachte van dat fiksen

ze wel even, maar van dat voornemen
komt niets terecht, omdat men te ge-
haast speelt. Neem nu die wedstryd te.-

gen Ripperda. Het was onze eerste over-
winning en met een l>eetje meer geluk
hadden we met 1-4 gewonnen, want we
waren gewoon op alle fronten beter,

maar evenals in de voorgaande wedstry-
den bleven er te veel kansen onbenut.
Als de echte schutters, en namen noem
ik niet, deze kansen hadden gehad, dan
waren ze er beslist ingegaan, maar nu
ging het allemaal te haastig.'

Waarschyniyk doelt Nanai met echte
schutters op Engel Stobbelaar, de man

die in het verleden al heel wat kogels op
de vyandeiyke veste heeft afgevuurd.
Helaas voor Zandvoortmeeuwen is En-
gel dit seizoen nog lüet in het eerste op-
getreden, vanwege een blessure aan de
knie. Maar hy traint weer en speelt in
het tweede. Nanai hoopt dat hy er weer
zo snel mogeiyk by zal zyn, evenals zyn
broer Aaldert, die aan het begin van de .

kompetitie nog niet fit was, een euvel
dat nu over scbynt te zyn.

Symbool
Een Zandvoortmeeuwen zonder een Stob-
belaar is nu eenmaal zoiets als een ei

zonder zout en Nanai zegt; "Die Stobbe-
laars horen er gewoon by. De naam
Stobbclaar is een symbool voor Zand-
voortmeeuwen. Hoelang hebben Selne en
Arend niet meegespeeld. En nog hoort
dit tweetal erby, want elke dinsdag- en
donderdagvonden doen zy de keepers-
training.'

Dat Nanai bet dit jaar zonder Cees
Bruin en Frans de Vlieger moet doen
vindt hy Jammer, maar de trainernoemt
het vertrek van deze spelers geen echt
verlies. 'Ik beschik over een selektle van
een kleine dertig man en dat is voor my
een ongekende weelde. Het zya stuk voor
stuk spelers die erg ambitieus zyn. De
trainingen worden byzonder goed be-
zocht, omdat men weet dat de konkur-
rentle groot is en men allemaal de eer-
zucht bezit om in het eerste elftal te

spelen. Wegens werkzaamheden of
avondschool kuimen enkele spelers niet
op de vaste trainingsavonden komen.
Deze jongens komen echter wel op een
andere avond trainen. Kyk als zoiets ge-
beurt, dan zeg ik dat de zaak gezond is.

Men toont karakter. Men heeft zoals dat
heet hart voor dé zaak.'

Veel waarde hecht Nanai aan de weke-
lijkse bespreking na de training op don-

derdagavond met de eerste en tweede
elftalspelers, In het verleden werden deze
besprekingen gescheiden gehouden, maar
dit jaar bestaat de A-selektic uit siielers

van het eeiïte en tweede elftal.

Nanai: 'De sfeer is in de selektiegroep

erg goed. De spelers kunnen tydens de
besprekingen vryuit praten. Ze mogen
hun eigen mening verkondigen en dat
voorkomt spanningen. We hebben zelfs

spelers, die een feestkommissie hebben
gevormd en wekeiyks by de spelers geld
ophalen voor kadootjeis voor trouwpar-
tijen en geboortes en dergeiyke biyde
gelieurtenissen. Zo'n hechte band heb ik

nog niet eerder meegemaakt.'
Laslo Nanai is duideiyk niet ontevi-eden
over zyn A-selektie en de mensen die
daarmee te maken hebben. Over verzor-
ger/masseur Arie Loos zegt hy : 'Die man
is voor Zandvoortmeeuwen goud waard.
Tydens wedstrydcn en trainingen is hy
altyd van de party. Deze man leeft ont-
zettend met Zandvoortmeeuwen mee en
hy is van groot nut, als het elftal sa-
mengesteld wordt, want Arie weet pre-
cies welke spelers niet fit zyn voor een
wedstryd.'

Volle bak
Spytig vindt Laslo het, dat naarmate de
resultaten minder worden er steeds min-
der publiek komt kyken. Hy is van me-
ning dat het publiek meer achter de
vereniging moet staan, ongeacht of het
nu goed of slecht met het 'vlaggeschip'

gaat.

'In feite zouden we elke zondag een volle

bak moeten hebben. Dat stimuleert de
spelers. Ze gaan beter spelen, maar he-
laas biyven de toeschouwers weg, als het
slecht gaat. Weinig belangstelling ver-
dienen de jongens echter niet, want men
ziet niet, dat de jongens ook by slecht
weer elke dinsdag- en donderdagavond
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Sjccr in de -ploeg is ergLaslo Nanai:

goed'.

op het veld trainen voor de wedstrijd
van zondag. En dat allemaal voor niets,

voor hun plezier, want het zün tenslotte

amateurs.'

Tot nu toe heeft Laslo Nanai nog niet

zijn sterkste ploeg in het veld kunnen
brengen en als hij dit zegt doelt hu op
spelers als Gerard Koper, Dorrestein en
Aaldert en Engel Stobbelaar. VoorUs

hoopt de trainer nog wat meer felheid

in de ploeg te brengen. Niet zoals in vele

wedstrijden slechts in hot laatste kwar-
tier gebeurt maar direkt vanaf het be-
gin van de wedstrijd.

Bovendien mist Nanai een spelmaker en
hij y.ogt: 'Een speler als Ab Koning, die

missen we op liet middenveld.' Helaas
voor La.slo Nanai en Zandvoortmeeuwen
zulen deze uitspraken eerst hard ge-
maakt moeten worden, alvorens men
verzekerd wil zyn van een volle bak op
zondag.

ZHC neemt
revanche op alleeil Op kop
Rotterdam
ZANDVOORT — In de bekerwedstryd
tegen Rotterdam hebben de dames van
ZHC revanclie genomen voor de neder-
laag van veertien dagen geleden toen zy
met 2-0 verloren. De Zandvdortse dames
trokken nu mét 3-0 aan het langste eind.

ZHC was Van meet'af aan sterker, maar
kon toch In de 'eerste helft niet tot sco-,

ren komen.

In de tweede helft werd zo mogeiyk nog
feller aangevallen en dat resulteerde in
een treffer die ontstond uit een mooie
komblnatie tussen Vvonne Oovaa 'en

Pauliné Goll. Rotterdam van zyn kant
kwam ook enkele malen gevaarlijk door
maar door geweldige reddingen- van on-
der andere Wllleke Tengnagel en Renêe
Hagenaar bleef het Zandvooi-tse doel
sclioon.

• ZHC kwam op 2-0 via een strafcorner"
die werd aangegeven door Mieke Ha-
mann en door Mieke Levert in liet doei
werd gewerkt. In de laatste tien minu-
ten slaagde ZHC erin de revanche kom-
pleet te maken, üit weer een strafcorner
van Mieke Hamann, gaf Ineke Lacli de
Bère een slag, waarna de bal door Pau-
liné Goll in het doel werd gedeponeerd.

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
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Zandlaan 22, Ilillcgum

(grens Bennebroek)
Tel. 02502-6338-6954.

Ook bioembolien-

markf bij

CASH & CARRY

„DEOOSTEINDE"

lOOt
PuTGROND 40 liter van 6,— voor . . . ,

TURFMOLM 40 liter van 9,— voor . . . .

KOEMEST 30 liter van 8,50 voor

COMPOST 30 liter van 5,— voor

Genoeg voor 30 m2 gazonbemesting.

. 4,

. 7,

. 7,

4,

VERHUIZIHGEN

A. J. Behage & Zn

AzalealasD II, BeemsUtdc
Xelefoon 023 -2» «2 74

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

HOGE BELONING

voor hel tcrugbreiigeu

van een

LAP.TESPOES

Van 't Hofflaan 10.

Gelocrdenwijk, Heemstede,
telefoon 282471.

KUHSTGEBiTTEN-
REPARATIES

Tandtecho. laboratorium
K.. Ackeina, lordensstr. 60,

b/h Houtplein, Haarlem.

Teleroon 31.')934.

V TUIN
Nu planttijdvan BLOEMBOLLEN, HEESTERS,

KONIFEREN, VASTE PLANTEN en VRUCHTBOMEN.

BLOEMBOLLEN, TULPEN 100 stuks in 5 kleuren

maat 10-12 / 6,50.

CROCUSSEN in 9 kleuren pér 100 stuks maat 7 ƒ 3,75.

HYACINTEN in 6 kleuren,

per 30 stuks maat 14-15 7,25

NARCISSEN in 8 soorten,

per 50 stuks 6,50

CLEMATIS
in 6 kleuren,

per stuk 2,75

Alle BLOEMBOLLEN zijn op

soort verpakt. Dus geen
soorten gemengd.

MAGNOLIA
TOLPENBOOM

6,50

Goedgekeurde

POTGROND, ook prima

voor de tuin, per baal

van 50 liter 5,75

Let op!

VERRUKTE
KOHPOST, per baal

van 50 liter, goed voor

35 a 40 m2 9,50

HAAGPLANTEN
Groenblijvende

LlGtJSTRUM,
extra zware planten

65 CENT
RODE BERBERIS

0,85 en 1,15

ELZEN 0,85

,

HEESTERS— ROZEN— KONIFEREN en
VASTE PLANTEN in een groot assortiment.

Ook Uw adres voor KAMERPLANTEN.

Kwekerij Schipholweg
Telefoon 02508-1528 — Bij Haarlem.

Te bereiken via Boerhaavclaan (Schalkwijk)
over de Ringvaartbrug 200 meter rechts.

Geopend iedere dag', ook zaterdag van 8 tot 18 uur.

Parkeren geen probleem.

OKTOBER - TUINMAAND
Tips voor de tuinier

In gedachte zie ik u door de tuin lopen: profiterend van een mild naj aars- zonnetje, hebt u net het
gras gemaaid. Nu loopt u rond te kijken, wat nogeen beurt nodig heeft en wat u eigenlijk wilt
veranderen. Staat er nog iets in de tuin, dat niet tegen 'vorst kan? Hebt u Azalea's overgehouden:
die moeten nu naar binnen. In het begin niet te warm zetten.

Fuchsia's en Geraniums kunt u overhouden. TJ moet ze dan wat inkorten, Cvoor stekken bent u
eigenlijk te laat, maar u kunt het nog proberen) u zet' de planten vorstvrlj. Rond kijkend ziet de
tuin er nog aardig uit: maar let u wel op: van dahlia's en knolbegonia's kunt u de knollen bewaren,
maar dan wel oprooien, voor er flinke nachtvorst komt. De knollen in de zon laten drogen en
daarna ojitaergen in een laagje turfmolm in een droge ruimte, als u de stengels ongeveer 5 cm
boven de knol afgeknipt hebt.

ir merkte de laatste week al, dat veel struiken en bomen hun bladeren gaan verliezen. Als dit

proces zich heeft voltrokken, dan kunt u deze struiken planten of vèrplanten. De groenblijvende
planten zoals rhododendrons, azalea's, erica's en coniferen, die over het algemeen kluit houden,
kunt u al vanaf augustus vèrplanten. Bekijkt u eens in uw tuin of er voldoende groenblijvende
planten, opgaande en dwergsoorten, aanwezig zijn. Dit is vooral in de wintermaanden belangrijk,
daar er dan weinig groen is en ze de tuin veel gezelliger maken. Plant u ook eens wat dopheide:
er zijn soorten die de hele winter volop bloeien.

De zomerplanten zijn nu langzamerhand lelijk geworden, hetzij door nachtvorst, hetzij door de
koude en natte nachten. U krijgt nu heel wat kale plekken in uw tuin en die ruimten kunt u nu
mooi benutten om wat 2-]arige planten zoals violen, muurbloemen en natuurlijk bloembollen te

planten. Zo zorgt u dat de tuin er in het voorjaar weer fleurig uitziet

!

U vindt misschien de rozen, vooral de klimrozen wat wild geworden.

Toch moet u ze niet gaan snoeien, hooguit wat erg wilde takken inkorten, maar de snoei vindt pas
in februari en maart plaats.

Denkt u ook bij het reorganiseren van de tuin om de bemesting, in de vorm van kompost ot
koemest. Zonder een goede bemesting is het resultaat vaak zeer ontmoedigend.

Bekijkt u eens of het moeite loont een bepaalde plek in uw tuin te verlichten, bijvoorbeeld door
middel van spots vanaf het huis of terras. Koopt u wel een verlichting die solide en waterdicht is,

anders is de ramp niet te overzien.

Om op de bloembollen terug te komen: dat Is een hoofdstuk op zich !

Weet u er ixelemaal geen rfiad mee, gaat u dan naar een goed tuincentrum toe en laat u zich daar
voorlichten. Over het algemeen geldt: dat u in een klein tuintje geen hoge soorten bollen moet
planten. Probeert u ze niet op strakke rijtjes of keurig in vakjes te planten. XJ kunt ze overal
tussen en onder planten: tussen de struiken de narcissen, laat ze maar verwilderen, tussen de
vaste planten en rozen, mits u verantwoord kombineert en in groepjes plant. Denkt u vooral aan
het bijgoed: blijft over het algemeen laag en bloeit vroeg: sneeuwklokjes, winterakonietjes, scilla en
chionodoxa, te veel om alles op te noemen.

Ook bij de botanische tulpen zijn er soorten die erg vroeg bloeien en ook niet te hoog worden:
vraagt u naar de kaufmannia-soorten.

Nogmaals: hebt u moeilijkheden. Iaat u vakkundig voorlichten!

Ter afsluiting nog iets, waarop u moet letten bij het planten van tulpen ter bestrijding van het
zogenoemde vuur: gebruikt u altijd brassikol en let op de gebruiksaanwijzing!

Holle Bolle met
z'n allen naar ,,Fleur''

voor een herfst met kleur
VIOLEN per kist 8,50

MUURBLOEMEN per stuk 0,60

VASTE PLANTEN 1,50

CROCUSSEN 100 stuks . ; 2,50

NARCISSEN 10 voor 2,—
HYACINTEN 10 voor 2,50

PAMPUSGRASSEN met Pluim 7,50

SIERKOLEN 1,75

BERENKLAUW in pot 3,50

Tuinbedrijf„FLEUR'\
Ramplaan 24A, Haarlem-West.

P.S. U kunt ons ook bellen en bestellen. Telef. 243482.

Eindeloos (is daar Uw) keus • • •

VOOR

EN

NAAR

myiriairihaV

Een domein voor

Uw kindei'en

ieHbGdicn/nqê^^tuincefilrüi

Viaamse¥weg.Haar|em.tei.24 32 83

HERFST!
nu

PLANTEN!
Eenmaal
voorjaar,

dan genieten !

f^lontnü
^ voorde frisse lucht

vanmorgen

Straks zituop rozen! ->§§

KWEKERIJ HARRY
Houdt ook een mooie wintertuin met o,a.

VIOLEN. VASTE PLANTEN EN VELE
SOORTEN BOOMPJES.

Verder gespecialiseerd In diverse kamer-
planten en snijbloemen.

Voor kwaliteit en service naar:

KWEKERÜ HARRY
Glipperweg 38, Heemslede, Telefoon 286720

. V 't ^ ^ -* • -

Waarom

zo ver gelopen

om voor Jcamer of tuin

een plant te kopen.

Kom naar ons sfeervol

ingerichte tuinbedrijf

geheel overdekt en

heerlijk warm.

KWEKERIJ EN

TUINBOUWCENTRUM

FA. GEERLINGS

Tevens:

J. V. d. Bergstraat naast nr. 13

Heemstede

Plaatarmband
ruime keus in zov\/el

gouden als zilveren

uitvoering

Juwelier
Treur
Jan V. Goycn-
straat 22,
Heemstede
Telefoon
(023)-2SS668

Leer deze winter

TENNISSEN IN
CLUBVERBAND

Inlichtingen 02520-15436.

Te koop;

N.S.U. 1200 T.T. 1970
in zeer goede staat.

Nieuwe banden + radio
en autogordels.

Vraagprijs ƒ 1350,—.

Tol. na 18.00 uur 02520-
16414.

HOUTWORM — RATTEN
EN MUIZEN
Dan even üellen 02550-15154.

VIOLEN, MUURBLOEMEN
HESPERIS, KAARDEBOL.

Levering van alle planten.

P. J. TERWOERT
TUINAANLEG EN ONDERHOUD

Raadhuisstraat 3, Heemstede. Tel. 023-281728.

Het hele assortiment

BOLLEN
voor binnen- en buitenkultuur.

Tevens leveren wij alle soorten

HEESTERS en CONIFEREN

.ZADEN PUV7ëN"Bt5gri@r

Binnenweg Winkelgalerij, Heemstede

DE GROOTSTE SORTERING OP
TUINBOUWGEBIED.

In tuingereedschap, bemesting,
bestrijdingsmiddelen enz.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrusend grote

koUektie echt DAMeSKONFEKTIE.
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrtje keoce.

KLEINE HOUTSTRAAT 11 — HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

ANTIEK

DE ANNA'S HOEVE
boerenantlek, klokken,

kasten, biu'., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
weg 755, Bijsenhout.

Vrijdag tot 2U0 en
zaterdag tot 17.00 uur.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwUl u wnctit.

Ook autosleutels

Volgens codenummer i

TEL. 023-280490
BlnnenweB 73. Heemstede.
Zaterdag 's mlddnga gesloten

Jong studerend echtpaar
zoekt "

WOONRUIMTE
met kookgelegenheid.
Heemstede of omgeving.

Brieven onder nr. H 424
bur. van dit blad.

BLOEMEN en PLANTEN
in allerlei soorten en groten

Voortuin en achtertuin

Voor kamer of keuken

Laat U eens Adviseren door:

BLOEMEN-
MAGAZIJN /AERICAn

GROTE KROCHT 24 - ANN0 1908 — TELEFOON 2301



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD E^4 AERDENHOUT

35e JAARGANG — NO. 44

Uitgavp BV. Kanrtï-rad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 204.

Kantoor Slatlüiiswpg 38, AaUme'r,
teleloon 02977-25141, 5 lijuen.

AbonnPK-.entspi-ijs ƒ lfc,t'0 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschynt op donderdag.

Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleip 12. Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Adverter.tietarief 22 cent per mm.
Aantrek-kelijke kontra Scttaneven op
3p aanvrage. Ook komblnatletarle-

t^en met de overige hladen van R.P.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,

rek 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Schoolhoofden in brief aan Schooljeugd gaat

kamerplanten kweken

tot twee

éhQE andpë
voor een gezellig avondje uit

de gehele week geopend
van 20.00-3.00 uur.

H.W.GOSTER

Makelaar o.g. üdNBM

Burg. Engelbertsstraat'U,
Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- ot verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties Hypotheken
Assurantiën

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en naclit bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TROüWWAGENS.

DORPSSLAGERU

4f?

^

Haltestraat 3, Zandvoort.

Telefoon 2994.

Zie onze advertentie elders.

'CHINEES INDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

— GespeclaUseerd In alle chlnees-

Indlsche gerechten.
— Ook voor af te halen geopend van

12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3643.

„WUEF-FRAET"

3
WULLUM V. d. WURFF
Zal Roy'et morrege in Mexico waer

gaen maeke? NaetuüriUk!

ZANDVOORT — Op de' valreep heeft het bestuur van B.C. Lotus de

naam schoolbadmintontoernool veranderd in schoolbadmintondag.

De organisatoren moesten hiertoe wel overgaan als men tenminste

vrijdag verzekerd wilde zijn van deelname van alle Zandvoortse ba-

sisscholen;".zeven in totaal.

Een boycotaktie was namelijk niet ondeAkbaar geweest omdat de

schoolhoofden vinden, dat er in Zandvoort jaarlijks teveel sporttoer-

nooien voor scholieren worden gehouden. Basketbal, voetbal, badmin-

ton, handbal en hockey, is volgpns dè schoolhoofden een beetje teveel

van het goede.

Daarom hebben de hoofden van scholen gezamenlijk een brief ge-

stuurd naar de lokale sportraad. In het schrijven verzoekt men de

sportraad de sportverenigingen te willen meedelen, dat de hoofden

van de basisscholen' twee toernooien per jaar voldoende achten, waar-

onder het schoolvoetbaltoernooi. .

'.'/'•li,-'

Sportraadsekretarls en ambtenaar van
sportzaken de heer Pannekeet door ons

om opheldering gevraagd, stelt uitdruk-
kelUk dat de zaak niet in de rellensfeer

getrokken moet worden. In de brief komt
men namelük met argumenten, die de
besturen van 'de yerenigingen nu een-

maal niet zonder meer naast zich neer
kurmen leggen.

Dat deze brief overigens hard aan komt
by de verenigingen valt te begrUpen,
want waar men goed denkt te doen,

daar krijgt men de kous op de kop. De
sportraad heeft in feite niets met de
zaak te maken, maar. men Is erin be-
trokken geraakt doordat de brief ver-

stuurd is naar de sportraad en niet naar
alle sportverenigingen afzonderlUfc. Dit
heeft ertoe geleld, dat de sportraad een
bemiddelende partU In de affaire is ge-

'iforden. _, v.
' '• .• .- "'" \'

de s^órt. Dat de jonge sporter via goede
prestdties zijn school aan een beker kan
helpen, vindt de heer Pannekeet niet de

-belangrijkste fattor.

Handicap

Begrip
De heer Pannekeet ziet de zaak niet zo

somber en hy zegt: 'We komen heus wel

tot een oplossing, temeer daar de school-

hoofden met argimienten komen waar-
voor'de sportverenigingen begrip moeten
kunnen opbrengen. Het zou heus zo'n

vaart niet hebben gelopen, als er van
spreiding sprake was geweest, maar mo-
menteel worden de toernooien teveel

achter elkaar en in dezelfde periode ge-

houden. Een buitenstaander heeft er

geen notie van, hoeveel onrust een toer-

nooi op een school teweeg brengt. Voor-
al bU de teamsporten worden veelal de

beste, dus dezelfde jongens en meisjes

geSelekteerd. Hierdoor komen kinderen,

die graag mee zouden willen doen nooit

aan de bak en dat leidt uiteraard tot

grote teleurstellingen. Daarom valt er

veel te zeggen voor de zogenaamde open
dagen bU individuele sporten. Die maken
het namelijk voor elke scholier mogelijk

om In te schrijven. Wat de teamsporten
betreft moeten we afwachten wat de

scholen willen, maar ik geloof dat als we
de zaak meer gaan spreiden, de school-

hoofden zich niet vasthouden aan hun
els van maximum twee toernooien per

jaar.'

De heer Pannekeet tilt er niet zo zwaar
aan in wat voor organisatorisch jasje de
sportontmoetlngen worden gegoten. HiJ

is het met de besturen van de sportvere-

nigingen eens, dat de opzet van het hele

gebeuren Is, de jeugd te betrekken bU

Hans van Brero, voorzitter van de jeugd-
kommlssle van BC Ijotus, deelt deze me-

'

nlng. Htj zegt niet de idee te hebben dat •

kinderen vrijdag voor hun school hebben",

gespeeld,' maar hoe kan dat ook anders,

als In de sporthal Pellikaan geen onder-

wijzer te vinden "was. Hans van Brero'

weet zich nog g"oed" te heritmeren. hoe
,

. het het vorig jaar gescandeerd Nlcqlaas- •

school klonk.uit.de kelen van ,^e na'ar^de

sporthal gekomen' scholieren. ,

•

^De , Nicolaassctiool was de laatste 'twee

jaar ,oppermacl)tlg- gewee^t,^inaar Trril-

dag'jnoest men de«yisselbekeV' afstaan
1aan"'d¥ifiüinlé Scliattscnöol.^ Ovërièens
heeft BC-IiOtus met aesehdertlg deelne-

mers.geen reden tot klagen. Het toerhooi-

van vorig jaar trok slechts acht spelers

(sters) meer. Het betekent echter niet'

dat het ' voor de badmintonklub 'geen

verschil maakt of er nu een badminton-
dag of badmintontoemooi .gehouden
wordt. Hans van Brero: 'Organisatorisch
gezien Is een open dag erg moeilijk. Men
kan zich tot op de wedstrijddag nog in-

schrijven. Je moet maar afwachten hoe-
veel kinderen er komen, terwijl je' bij

een toernooi alles van tevoren weet. Da-
gen voor de wedstrijden zijn de baan-
'schema's al gemaakt. Nu moesten we al-

les op die ene vrijdag regelen en dat
geeft een hoop extra moeilijkheden.'

Set verbod voor Jeugdleden van BC Lo-
tus om deel te nemen aan de schoolwed-
strijden, maakte het voor de scholieren

interessant om aan het evenement deel

te nemen. Er waren vrijdag zelfs school-

kinderen bil, die volgens Hans Brero nog
nooit een shuttle hadden geslagen en
die wetenschap alleen al, maakt een
schoolbadmintondag vobr alle scholieren

toch wel zeer aantrekkelijk.

De uitslagen: dajnes dubbel: 1. Esther
Jochems/Chama Verheugen (mr.' G. J. v.

Heuven Goedhartschool) ; 2. Mirjam
Pannekeet/Hellen Boot (Nicolaasschool)

.

Heren dubbel: 1. Peter Smit/George Pol-

man (Hannle Schaftschool) ; 2. Simon
Molenaar/Jeroen Schuring (Plesman-
school). Gemengd dubbel: 1. Mirjam
Pannekeet/Peter Rulgrok (Nicolaas-

school); 2. Joyce Wlebus/Paul Gebhart

ZANDVOOnT — In hotel Keur had

woensdag 22 ofctoöer de jaarlijkse ajde-

Itngsledenvergadering plaats van de af-

deling Zandvoort van de Koninklijke

Maatschappij voor Tuinbojiw en Plant-

kunde te Den Haag.
De voorzitter, de heer W. M. B. Bosman,
die deze funktle voor een jaar had aan-
vaard, was door omstandigheden verhin-

derd do vergadering bU te wonen.
De vice-voorzltter, de heer B. Rudenko
nam deze avond zijn plaats in en Het in

zün openingswoord een optimistisch ge-

luld horen. De afdeling groeit nog steeds,

telt thans 51 leden en beschikt over een
batig kassaldo van ruim ƒ 700,—. Dat het

werk van de vereniging bij de bevolking

steeds meer begint aan te slaan is bo-
vendien duidelijk merkbaar aan het feit,

dat algemeen veel meer aandacht wordt
geschonken aan de groen- en bloem-
aanplant. De Zandvoortse tuinen gaan
er steeds mooier uitzien. De statuten en
het huishoudelijk reglement werden met
algemene stemmen vastgesteld.

Daar de thans twee jaar bestaande ver-

eniging nog steeds werkte met een voor-

lopig bestuur, werd thans overgegaan
tot de vaststelling van een definitief be-

stuur. BÜ acclamatie werd de vice-voor-

zltter. de heer B. Rudenko tot voorzitter

benoemd. Mejuffrouw B. Roozen blijft

sekretaresse en de heer J. Hoogendoorn
penningmeester. Een viertal leden, die de
funkties nog onderling zullen verdelen,

werd aan dit dagelijks bestuur toege-

voegd. Na stemming bleken te zÜn geko-
zen de hei'en G. P. G. van Elteron. Ing.

W. J. van der Heijdt, J. van Honschoo-
ten en J. Warmerdam.
In de -kascommlssle werden benoemd de
heren C, Davlds en N. Castien.

ber een bijzondere propaganda-avond te

beleggen. Onder andere zal dan de uit-

slag van de tuinkeuringen worden be-

kend gemaakt en de prijsuitreiking

plaats vinden.
Algemeen was men van oordeel, dat een
ledenaantal van 51 nog te weinig moet
worden geacht. Daarom zal aan propa-

ganda voor de vereniging via pers en ge-

schrift in ,de komende maanden ruime
aandacht worden besteed.

Tenslotte bracht de voorzitter aan het

lid van het voorlopig bestuur, mevrouw
J. M. Schmldt-Tamlnlau, die haar funk-

tie t"r beschikking had gestold, dank
voor het vele en belangrijke werk dat zy

in de afgelopen twee Jaar voor de ver-

eniging had verricht.

Geen spreekuur
ZANDVOORT — Wethouder K. C. van
der Mije Pzn. (gas- en waterbedrijf en
sociale zaken) Is verhinderd woensdag
5 november spreekuur te houden.

Broedertwist
ZANDVOORT — In de Flemlngstraat is

zondagavond bij een steekpartij tussen

twee broers de 22-jarige A.B. gewond
geraakt aan zijn arm. HtJ moest naar het
EG in Haarlem worden vervoerd, maar
eerst heeft een verpleger hem een kal-

merend middel moeten toedienen om
hem mee te krijgen. De 17-jarlge G.B.

is door de politie gearresteerd.

Werkgroepen

Peter Smits en George Polman nemen
voor de Hannie Schajtschool de wissel-

beker van Hans van Brero in ontvangst.

Een drietal werkgroepen word gevormd.
De werkgroep 'tuinkeuringen' zal staan
onder leiding van de heren Davlds en van
Honschooten, de werkgroep 'Duinwande-
lingen' onder supervisie van de heren
Castien en van Honschooten. Voorts zal

nog een werkgroep 'Floralia' worden ge-
vormd, die zich in hoofdzaak zal bepa-
len om'l de schooljeugd bij het werk van
de vereniging te betrekken. Daarvoor zal

op alle scholen propaganda worden ge-
maakt en een jaarlijkse tentoonstelling
worden georganiseerd van door de jeugd
gekweekte kamerplanten, die als jonge
plantjes zullen worden verkrijgbaar ge-
steld. De leden van deze wekgroep zul-

len binnenkort worden benoemd, terwijl

de bestaande plannen dan nader zullen
worden uitgewerkt.

Tuinkeuring
Besloten werd op woensdag 19 novem-

lajN'GS de vloedlijn

^t
Snel zUn Is geen kwestie van haas-
tig handelen, maar van weten wat
Je wilt.

(Cicero 106—43 v. Chr.)

(Oranje Nassauschool). SchoolpriJs: 1.

Hannle Schaftschool; 2. Nicolaasschool/

Oranje Nassauschool; 4; Plesmanschool;
5. Van Heuven Goedhartschool; 6. Bea-
trixschool/Marlaschool.

Noorderlingen wachten tot prinsenbal

Pas vo
LET OP

4 NOVEMBER

Café Wapen
van Zandvoort

aar

ItyZlllI

DE OUDE
DRAAIDOOS
de weckenden geopend

:

vrydaffs vanaf 5 uur,
zaterdags en zondags vanaf 1 uur.

Res. tel. 02507-5985 of 4892.

prinsver
ZANDVOORT — Als zaterdag 8 november in de Zandvoortse Beach
Club prins karnaval wordt gepresenteerd en de karnaval.<!hits uit de
kelen en blaasinstrumenten van de Scharrekoppen en Kwalletrappers
galmen, zal het stil zijn en blijven in het prinsdom van prins Erik
de Tweede. Karnavalsvereniging 'De Noordeling' wil het namelijk
anders doen dan anders en in het kort komt het erop neer, dat de
nieuwe prins van de Noorderlingen pas eind januari gekozen zal wor-
den. Dat de Noorderlingen van het gebruikelijke karnavalspatroon af-

wijken heeft twee redenen. Ten eerste wil men geen financieel risiko

lopen en in de tweede plaats mag de nieuwe prins pas een maand
voor het. grote karnaval worden bekendgemaakt.

Expositie
ZANDVOORT — Gedurende de maand
november exposeert .de Nederlandse
Opera Stichting in het Huis in de Dui-
nen aan de Herman Heyermansweg 1.

De expositie '.streling' is dagelijks gra-
tis toegankelijk van 9.00 tot 21.00 uur.

De Kapselen bevindt zich in tiet achterste gedeelte van
de boetiek, Kerkstraat 10, telefoon 3653.

Opbrengst kollekte
ZANDVOORT — De jaarlijkse kollekte

van de vereniging voor het welzijn der
dieren, heeft in Zandvoort een bedrag
opgebracht van vijfenvijftighonderd gul-
den. Van dit bedrag zal vijfhonderd gul-
den bestemd worden voor de zeshonden-
babys en driehonderd gulden voor het
vogelopvangcentrum te Bergen.

Rond de verkiezing van de nieuwe prins

hangt een mysterieus stilzwijgen. Het
moet dan ook een grote stunt worden.
De voorzitter van 'De Noordeling' Henk
Sebregts vertelt erover: 'De prins waar-
mee we op het ogenblik in rnderhande-
ling zijn Is een bekend radio en tv ar-

tiest. Als we hem nu al prins zouden
maken, dan zou zo'n man verplichtingen
In Zandvoort hebben en dat is een on-
mogelijke zaak voor een zanger, die vrij-

wel elke avond moet optreden. In de
karnavalstijd heeft hij het echter min-
der druk en daarom maken we hem pas
vier weken vnn tevoren bekend. Mocht
het niet lukken, dan hebben we altijd

nog een bekend toneelspeler achter de

hand, dus een stunt gaat het zeker wor-
den.'

Overigens komt deze late verkiezing de
noorderlingen goed van pas, want voor

volgend jaar wil men geen financieel ri-

siko lopen. Henk Sebregts: 'In het dorp
wordt volgende week zaterdag toch al

karnaval gevierd en twee van die feesten

op dezelfde avond in één dorp zien wij

niet zitten. Daar komt nog blJ, dat de

bewoners van Noord in november nog
niet warm lopen voor het karnaval en
een financiële strop willen wij nu niet

lopen, wy willen in noord een goed kar-
naval draalen en daarom beperken wij

ons tot twee grote feesten: Het prinsen-
bal eind Januari en het grote karnaval
op 27. 28 en 29 februari.'

Op de vraag, waarom het in het dorp
wel lukt en in Noord niet antwoordt de
voorzitter van 'De Noorderlingen': 'Velen
denken dat onze feestzaal bar-bodega
Noord is, maar dat is niet het geval.

Onze residentie is de grote garage van
reisbureau Kei-kman, die de heer Oonk
ons elk Jaar gedurende drie dagen be-
langeloos afstaat. Met deze ruimte zijn

wij erg gelukkig, want ik zou niet weten,

waar wo in Noord anders terecht zouden
kunnen.
In Noord heb Je geen grote zalen. Wc
kunnen natuurlijk wel naar grote zalen

in het dorp gaan, maar we heten niet

voor niets noorderlingen. Die ene keer
dnt we voor het pi-lnsenbal naar het
dorp gaan is al meer dan genoeg.'

Voorts merkt Henk Sebregts op, dat het

Bekijken rij deNieuwe
Middenklasse.VqIvo66. Bij:

Autobedrijf

H.P.KOOYMAN
Brederodestraat 6-10, Zandvoort.

Telefoon 02507-3242.

dorp een grotere achterban heeft nu l

zijn vele winkels en horecabedrijven. In
noord doen de winkels ook wel inco,

maar alle middenstanders in noord af-
gaan ben Je nu eenmaal snel klaar. 'Wi(
kunnen niet zoals in het dorp gebeurt,
de cafés om een financiële bijdrage vra-
gen. WiJ moeten het hebben van enkele
giften en de entreegelden en daarom
willen we de financiële risiko's zoveel
mogelijk uitsluiten. Wat dat betreft heb-
ben we veel van verleden jaar geleerd.
Toen hebben we wel de prinsverkiczlng
in november gehouden met het gevolg
dat er geld blJ moest. Gelukkig kwam de
zaak weer in balans doordat we er bij

het grote karnaval financieel uitspron-
gen," aldus Henk Sebregts.
Desondanks gaan op de elfde van de
elfde de beentjes van enkele Noorder-
lingen toch van de vloer, maar dat ge-
beurt in be.?loten kring, als de raad van
elf. de adjudanten en de vorst aan de
circa dertig vereniglngsleden worden
voorgesteld.

Als men in het openbaar verschijnt wU
men de zaak goed voor elkaar hebben.
Henk Sebregts: 'We willen een grandioos
prinsenbal brengen, waarvoor zeven kar-
navalsvcrenigingen worden uitgenodigd.
Zelf beschikken we over de boerenkapel
van de Haarlemse PTT en onze zeven-
tien dansmariekes uit IJmuiden 'De
Dandy's'.

Voor het karnaval eind februari heeft
men grootse plannen. De kinderziektes
van verleden Jaar In de garage van
Kerkman schijnt men te boven te ziJn.

'We hebben enorm veel geleerd van vo-
rig Jaar' zegt Henk Sebregts. 'Het tocht-
te toen erg en de ruimte was /liet warm
te krijgen. Nu beschikken we over extra
verwarming en de hele ruimte is tocht-
vrij gemaakt.

Op het ogenblik zijn er al mensen bezig

om decors te bouwen en bovendien is de
ruimte nu al voorzien van een brand-
beveiligd verlaagd plafond. Waar we mee
bezig zijn, Is de zaal oen geheel eigen
gezicht te geven. Ook aan de buitenkant.
De karnavalsvlerders moeten door de
mond van een geweldige kop naar bin-

nen. Ze worden als het ware opgeslokt.'

LJ
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Peeters verkoopt ze voor:

Tuner/versterker Quadro

Nivico versterker . . . van 598,— voor

Thorens-md. dyn. Ortophon el. TD 166
van 598,— voor

Thorens-md. dyn. Ortophon el. TD 160
van 698,— voor

398.-

398."

398.-

498.-

798.-

398.-

448.-

398-
278.-

698.-

598.-

De enige BOSE vertegenwoordiger in Kennemerland.

7.95

Sony draaitafel . . .

Technics md. dyn. el.

.

Philips draaitafel R12 .

Lenco L78 md. dyn. el

Sony versterker . .

Interaudio stel . . .

van 1298,— voor

van 589,— voor

van 598,— voor

van 548,— voor

van 1196,— voor

Pioneer master tuner/versterker

van 998,— voor

Vele platen o.a.

.

Shirely Bassey etc

van 21,90 voor

U weet toch wat we nog meer in ons klein warenhuis verkopen. Voor elk

die met deze advertentie in de zaak komt en iets koopt ter waarde van
/ 10,— krijgt een leuke verrassing.

PEETERS Haltestraat 56, Zandvoort,
Telefoon 02507-3618.

cEta^Mr
bijts I.Q.

t Behoud van hout buiten.

Bijts I.Q. Kleurechte houtveredeling. Bcjochermt en
verfraait. Vochtregulerend, conserverend on
impregnerend.

Bijts I.Q. Transparant

I Accentueert de hputstruktuur op alle soorten 1iout.

Bi/ts I.Q. Dekkend
"^ Zichtbare houtstruktuur, bescherming vooi nieuw of

oud kaal hout

Blits I.Q. Unikleur
Afwerking en universeel onderhoud op elke
transparante ondergrond.

Verkrijgbaar bij

:

R-VERF
Paradijsweg 2, Zandvoort,
Telefoon 5602

Lenen.
Ensteedsweerkunnen

opnemenwatu
hebta^elost.

Dat kan. Met eenABN Plan-

Krediet. 't Werkt namelijk zo:

u spreekt met de ABN een bedrag

af, dat u kunt opnemen wanneer
u maar wilt. In z'n geheel of

gedeeltelijk. Rente betaalt u alleen

over opgenomen bedragen.
Aflossen gebeurt maandelijks met

een van tevoren afgesproken

bedrag. Maar als dat zo uitkomt
mag dat ook méér zijn. En 't

afgeloste geld mag u ook weer
opnemen. Is dat geen individuele,

flexibele manier van lenen?

Dat is nu eenABN Plan-Krediet.

Coupon: ik wn graag meer weten over het ABN Plan-Krediet

Dhr./Mevr./Mej.:—

,

.

Adres:__
Woonplaats: Tel.:

Heeft reeds rekening bij de ABN: ja/neon.

Zoja, ABN-kantoor in:

In ongefrankcerdc envelop zenden aan: Algemene Bank
Nederland,Antwoordnummer 3502, Amslcrdara. D1V3

Algemene Bank Nederland

Zandvoort. Grole Krocht 12. telefoon (02507) 5341

WACHT NIET TOT DIT U

OVERKOMT!

LAAT VANDAAG

NOG EEN SLEUTEL

BIJMAKEN

SLEUTELS VOOR WAGENS^ HUISDEUREM,
'

APPARTEMEHTEH, 'KANTOREN. HANGSLOTEN..,

WBiOUVANDAASVUJGTOT

DTTADRES

VERSTEECE b v.
TWEEWIELERBEDRIJF
HAITESTRAAT 18 — TELEFOON 4499

ONZE EXTRA AANBIEDING

HENKES JONGE

GENEVER 9,95

HENKES VIEUX

9,95

WIJNHANDEL

VAN DEURSEN B.V.
KERKSTRAAT 12 — TIELEFOON 2552

AIlLE
LOODGIETERWERKEN

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 51 - 71 S8

Snellere service door
mobilofoon

i

Wij zijn weer terug
van weggeweest

Vanaf 3 november is het weer feest
voor onze bloemen en planten.

BLOEMENHTJIS

„y. d. MEY"
3. BLurs

Haltestraat 65, Zandvuort.
Telefoon 2060.

Mode van NU
voor U

Exclusieve kleding

uit Parijs,

Londen en Milaan

Tegen betaalliarc prijzen.

1-Ialte.nrant 28. Zandvoort.

Telefooh 02507-5849.

TOOK EEN HEERLIJKE PAK SOEP

OSSESTÜART
OVERAL 5.- QF MEER

PRAGHTIOE

LAMSBOUT
KLEIN BEENTJE 500 GRAM 550

Iqrstlappen
IETS DOORREGEN 500 GRAM 475

MAGERE DIKKE

RIBLAPPEN
506 GRAM 598

MALSE RUNDER-

;

BIEFLAPPEN
SFECIAU 500 OBIH 748

(*SPECIAA[*1

KILO

KILO

KILO

KILO

NU

SAPPIG

PEKELVLEES
UIT EIGEN KEUKEN

VOLGENS OUD RECEPT
NORMAAL
150 GRAM
169 NU-

VOOR DE ERWTTENSOEP

HAMSCHUF 9^Q
500 GRAM fttJf

KILO 125POOTJES

STUKJEVERS -500 -«fto-
MAGER SPEK GRAM298
DOBBELSTEENTJES

SPEK ' 250GRAM. 98

BRABANTSE-
FRIKADELLEN ooQ
PER STUK 50 lOSTüKSOüO
GEK. VARKENS

- 1QA
LEVER 150 GRAM lw«f

CERVELAAT- ---.
WORST 150.GRAM 119
GEBRADEN ,, ttltk
ROSBIEF 100 GRAM 10«f

AANBltDINGiN GELDIG J/M ZATCRDAG

je hunt het héter hij

DIRKVAN DEN BROEK halen I

o
8URG.€NGëL8SfiTSTRAAT - ZAII/D¥OORT

SHOWROOM VOL

1976 NIEUWS!
^^^<

Onze 1976 SImca's
zijn er: niet minder

,dan 31 modellen, die
allemaal op zoveel
mogelijl< details zijn

aangepast aan wat ;

1976 op autogebied
verlangt; veiligheid,

zekerheid, rijplezier.
:

En waarvan de prijzen

allerplezierigstzijn

gebleven.

:Welkewensen u ook *''

heeft.;... eerj Simca
die daaraan optimaal
voldoet Is er! 't Kan
een Simca 1000 zijn

met z'n kleine prijs en
vierdeurJs-comfort. Of
leen van de 16
iSimca'sllOO,

Of een Simca' 1301
die meer biedt dan'
welke vergelijkbare
aiitóOÖk." i'f^'''-y >

OokdéMatra,
Simca Bagheera valt

bij ons te bewonderen.
Kortom:Komnaar '

onze show. Zoveel
nieuws zietu nergens
anders!

(MISUERi

AUTOBEDRIJF VERSTEEGE BV
Pal<veidstraat21, Zandvoort. Tel. 02507-2345

•panïngctijden

:

OÖ
De enige manier om üw uren te sparen Is ze goed

te öeBteden.

Coolldge

Horlogerie G. WAANING
HET KLOKHUIS, MET PIT
SOPHIAWEO 4 — TELEFOON 23 07

bl) de Köstverlorenstraat.
tovert tJ uurwerken, die een nauwges^ette controle

leveren op Uw uren, zodat U ze vnnzclf goed Besteedt.
Uurwerken, die U nooit in de RteeK laten.

Komt V maar «cns kljketi in zijn showroom.
's IS een belevenis ! Eigen reparatie-afdeling met

elektronifiche apparatuur,

ALLES VOOR UW
HUISDIEREN

jSl

ÈA

NIEUWE SORTERING:

VOGEL-

KOOIEN
ruihulp

conditie en krachtvoer, .

troseie^st, meelwormen.

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK
BODWES PASSAGE 17 — TEL. 5734 — ZANDVOORT

mm

iE^s |as6p©R8miqMes
Er zijn drie plaatsen'waar U heilekkerst eet: Bij U thuis en bij ons

Restaurant La Reine - Patisserie Parfait Hotel Qiieenie- Rotisserie Fran^aise

Dinsdags en Woensdags gesloten Donderdags en Vrijdags gesloten

•««•M^:«'-*

KERKPLEI^v] 8, ZANDVOORT, TELEFOON 3599 KERKSTRAAT 15, ZANDVOORT, TELEFOON 2253

WÊÊÊmammtÊmÊÊmiÊÊÊtÊÊammÊmÊmÉimÊmimiÊmÊÊÈimÊmimmÊiÊm
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Voor de achtste keer
', .

,

'^
;

RUÏNE VAN BREDERODERIT
KENNEMERIAND — Voor de achtste
keer organiseert Autoclub Oe Spaamc-

'

rijders De Ruïne van 'Brcderoderit èh
\t el op zaterdag 15 noTénibcr. Deze rit, .

die een . zeer goede reputatie heeft en
beschouwd nrfirdt als'<ecn .uniek evene-
ment in de autosport, telt ook dit jaar
weer mee voor het kamiiiDenschaii. van
de Regionale Automobiel Club (RAC)-
west en «;ordt Verreden volgens de be-"
palingen van het Nationaal Reglement
Betrouwbaarhridsritien ak alle lióg na- -

der Ic verstrekken reglémióiten.^é'start
is vanaf het Kopje te 'Bloemendaal by

,{

restaurant dé Vitkyk.
"'""'

'
' - •

!

Oriënteringsrit ,

'

De Ruïiné van Brederoderit is.eén.oriën-
teringsrit op bqsis van; routebeschj;UvJng
en bestaat uit;'twee trajektèn van res-

pektiei'elük 50 . en "ZS .kHomèter. Tussen
deze twee, trajekten is een korte.-^iist in-
gelast. Ev kau wórden ingeschMven in
drie klassen; A-klasse- voor .gerqutlneer-
c^e equipes. B-klasse voor gevorderden en
C-klasse 'voor beginnende equipes. De
oi-ganisatoreu behouden zich het recht
voor al te bescheiden inschrijvers in een
hogere .klasse te 'plaatsen, dan waarvoor
zU hebben ingeschreven. De deelnemers
dienen in het; bezit te zijn van een gel-

dige startlicentie. Eén voorlopige start-

licentiè zal In' beperkte mate aan" de
starttafel verkrijgbaar zUn.
Deze starttafel bevindt zich in café-res-

taurant'De Uitkijk op het Bloemendaalse
Kopje aan de Hoge Duin en Daalseweg,
waar de eerste deelnemer start om 17.01

uur. Rust en finish: in café-restaurarit

De Zoete Inval, Amsterdamsevaart 95,

Haarlem.. '' '

In elke klasse zijn bekers te verdienen
voor de best geklasseerde equipes. De
prijsuitreiking vindt, plaats op zondag-
avond 16 november in pe üitktJk te

Bloeraendaal, 's avonds om 8 uur.

Jaürlijks hoogtepunt
De Ruïne van Brederoderit vormt voor
de Spaamerijders iiet jaarlijks hoogte-
punt maar deze middelgrote klub. die op
6 juni 1966 werd opgericht en op 3 sep-
tember. '1968 koninklijk goedgekeurd, ór-

Gastfronotnië)
!fu de viildtijd weffr is aangebroken, is

er weer Ae mögelijklieid tot aiiüias'é-

ling van hei restaurant metiu.

Niet alle restaurant bedreven zullen-

echter wild op de kaart voeren, aan-
gezien een behooriyké a/rrf tian he;t

wild in verbaiui met dé versheid van
het loild eni een vakbekicamé bedie-

ning en bereiding essentieel djn toor

de verkoop van wild.

Immej-s, mild vereist vèelixl een be-

handeling bij de gastaan tafel rtran-

ceren) en niet ieder restaurant is

daar op ingesteld.

Het mld, dat men óp hét inenu.kém
tegenkomen is; hasebout, hvs/enng,

hazepeper, koulijn, reerug, reepeper,

fazant, eend, patrijs, xvildivAjn en 'm

minder mate kuiarteil, houtduif ew ta-

ling.

De meeste restaurants beperken ack
lot haas, ree, eend en fazant. Haze-
bmit en hazérug xoordèn opgediend
m^t kastanje puréè of geglaceerde

kastanjes appel of peer met preisel-

beren /bessengèleij en éen véfdéré

garnering, die veel van de chefkok ca!

afhangen, maar zelden in twee zaken

gelijk zal zijn.

Hazepeper óf reepeper is ten pittige

wildgoulash, dié peélal mét ie^lfdt

,
garnering, als de vorige hadsdilHi

wordt opgediend.

Men kan deze gerechten doen bege-

leiden door een volle Bourgogne of

'Rhöne wijn. Fazant mét zuurkool, de-

braden fazant mét veis^ piurkoèl Uit

het vat, aangemaakt mét een vHtte

wijn en het sap van éen ananas is

eveneens een delicatesse.

Een uilstekeride begeleiding van dit

Sferechi.ia. de Iflsêssêr wijn mei nhiie
'

een Rlèsliiig xvijn.
,

Canarè a VOraiige, jonge gebraden
eend (ffetraneeard cmj oyafgotern met
eari loarme siniaasappelsicMs afge-
m/uM met o.a. Grand Marnier ti-

qaetii; én, begeleid, mei pq?/(me coU-
vrctie, een aardappel.variant in wafel
model irn ean cómpóte vaii b.v. man-
dergnen.
Ê^ dit (lereDhi Huil u b.v. een v^tlle

Bórdéèiuc (irt»fe«n.

Recept
ipildsaus vóór haas én 'rie (4 perso-
nen)

. , .

.

Benödigiheden:
1 fijn gesjudmi Ui

1 ons gesneden ehainpignóna
1 piis mdger reolUfek (dóbbilstéerti-

tifs)

1 eetlepel i<vnateikpar<è

i eetlepels bessengélH
1 fléj ffoede rode !«4w en wentueel

icat knoflook.

Bereiding:
De fijn gésnedek ui. de cha.mpiffn.ims

en de rooksrpeic aanfruiten, in dé jjo-

ter. Strjooi hierover iioee flinke eet-

lipéls blóéin «n laat dit gtzamenlijk

gaar woféhi.
,

i)e tchnaténpureé wtrdt ér vervolgens

doorgeroerd, toaapid het geheel afge-

btust wordt met drie glazen rode uiijn

èn uiat ontvette wiïdjits.

De saiis zachtjes, Jaten doorkoken en

op smaak brengiii mét wat zout,

peóér.én wórcéstér saus,

Oni/eslagin room . én knoflook kan
naar behoefte vxyrien toegevoegd.

Verkoopdag

Heemhaven ï
*

HEEMSTEDE — Op zaterdag 8 no- ^
vember van 10 tot 12 en van 2 tot 4

uur wordt in het bejaardencentrum
De Heemh&ven aan de Von Brücken
Poclilsan in Keemstede een verkoopdag..

sehouden van handwerken, modernen
kinderkleding, bloemen en planten en"
%'elerlei gebruiksvoorwerpen. Natuurlijk"
is er ook koffie en thee en kunnen de'^

kinderen hun liart ophalen In eèn

"

ouderwetse grabbelton.

Indien mogelük zouden de bewoners ^e.

gekochte artikelen tot het einde vaji

de dag willen behouden zodat ook mea- .

sen die niet zo vroeg aanwezig kunnen
zijn kunnen zien wat er gepresenteerd is.

De artikelen zouden dan kumien wor;

den afgehaald tussen 4 en 5 uur. Eveu:
tueel kunnen nabestellingen worden
gedaan.

Verkoop
Boshoek
BLOEMENDAAL — De jaarlijkse ten-

toonstelling van rust- en verpleegte-

huis De Boshoek heeft in totaal

f 3.729.50 opgebracht. Dit geld zal wor-

den besteed voor de aankoop van nieuw

materiaal.

De belangstelling voor de tentoonstel-

ling, dit jaar voor het eerst in het onj,-

móétingscentrum van de r.k. kerk te

Bloemondaal, was groter dan ooit. Vele

bezoekers moesten voor wat de verkoop

betreft teleurgesteld worden daar za-

terdag al bijna alles verkocht was.

ganiseett meer. Per jaar worden ongp-
' veer tien' avondrltten verreden mei een
gemiddelde afstand van 50 ki!oinel:er.

, Specialiteit van de AC de SpaarnerUders.
' aangesloten bü de RAC-west onder aus-
'piiciën van de KNAC,' is het- organiseren
van orlëntcringsritten op basis van rou-
.tebeschrüvlngen. Het is echter niet al-

leen het rallyrüden dat aantrekkings-
kracht uitoefent op steeds meer auto-
niobilisten: de gezelligheid en de sfeer

zijn minstens zo tielangrijk. Daartoe dra-

gen zeker bij de jaarlijkse feestavond in

februari en het eigen 'praathuis' De
Zoete Inval.

Wie inlichtingen wenst over de Auto-
club en/of de Ruï:ie van^ Brederoderit
kan nevensti.ande coupon' invullen en
opsturen iiaar postbus 55 Bloemendaal,
waarna vlot nadere infonnatie en een
inschrijffonnulier worden toegezonden.
In.schrijving voor de Ruïne van Brede-
roderit dient uiterlijk 10 november te

gebeuren, onder . gelijktijdige betaling
van het inschi'üfgeld è ƒ27,50 per equipe.

Geert extra

geld Haarlems

OPVALÉEND onderwijs

Wilt u mij nadere infonnatie sturen over de
Auto Club De .Spaamerijders
en deelname aan 'de

Ruïne van Brederoderit;

Naam ;^.;

Adres

Woonplaats

Telefoon ...

— Mi»»

Deze coupon in brief sturen' naar; Postbus S5, Bloemendaal

BLOEMENDAAL — Tijdens de maan-
dagavond gehouden ledenvergadering
van de Vrijwillige Bloemendaalse Red-
dingsbrigade hebben vijf leden- een
bromen speld 'ont-vangen omdat zU
vijftien ' jaar lid , zijh van de brigade.

Een zilveren spald,,was voor de heer A.

Teepe, die zich reeds vijfentwintig jaar

inzet voor het. werk van de brigade. H;
Tollenaar werd lid van verdienste.

In de plaats Van Tollenaar, die aftre-

dend was en niet meer herkiesbaar,

werd W. G. "Wlegers benoernd tot kom-
missaris. Penningmeester J. H. van de

Kop werd herbenoemd.

IMYSTERIE
KEVNEMERtAND — De Haarlemse

Smalfilmliga heeft veel eer ingelegd met
de film 'Het zilveren roos mysterie' tij-

dens het filmfestival De ZilTeren Roos
te Alkmaar.

Het roos-mysterie is een persiflage op de
Wrekers — in deze versie Emma Peen
en Jan Staal geheten. ''Trudy Vermeulen
en Frank >Ilchels vertolken de hoofdrol-
len, onder regie van Hans Plas, hoofd-
redakleur van het blad 'SmalfUmen als

hobby'. De cameravoering, was in han-
den van Ton SchravendUk, «erwyi Jo-
han Stevens heit lipsynchrone geluid ver-
zorgde via het bekende Kasy-systeem.

Met deze vijftien minuten durende speel-

film op Super 8. lipsynchroon opgeno-

. meni hebben de makers bewezen dat met
dé huidige fUniappMalwr vóói' 'de anu,.-

teurs professioneel Is *té werken. In bét
kader van , de ingezonden 20 films viel

deze produktie op vanwege het perfektc

beeld en het live-geluide

HAARLEM — Burgemeester en wethou-

ders van Haarlem hebben verleden weet

tijdens een bezoek aan minister Van
Kemenade te horen gekregen, dat ér op

'Korte termijn geen extra verhoging tè

verwachten Is in de rijksultkerlngén voor

ondei-wljs. Er is geen financiële ruimte

bulten dé rijksmeèrjarenrimlngen toor

onderwijs. Het tekort op dé óriflêHfiJB-

begrotlng van de gemeente Haarlem is

dit jaar gestegen tot 14 miljoeii jfulden.

Het gesprek volgde op ó'vérleè met
staatssekretarls Polak van binnenlandse

zaken. Uit dat gesprek was gebleken dat

het raadzaam zou zijn een nader overleg

te voeren met minister Viin Kemenade
over de post onderwijs, dié estra fc*aar

drukt op de Haarlemse begroting.

Het antwoord van dé minister is vóór

Haarlem aanleiding opnieuw en wel op

korte termijn, een èèsprelc «ail té '^rA-

gén niet de staatssekretarls Van Binnen-

,landsé Zaken en oók mét gedeputeerde

staten van Noord-Holland. Dit in ver-

band met dé financiële tóekottst *4w de

GEMEENTE-POLITIE
AFD. VOORLICHTING

ifïét iÉ helaas nog steeds zó, dat oók Iri onze. gemeente veel bromfietsen en

fietsen ontvreemd 'worden. Voorheen waren de bromfietsen meer 'in trek'

dtn de fietsen, maar thans blijken de rollen omgedraaid en verdwijnen er

meet fietsen dan bromfietsen. Misschien is dit een gevolg van het feit, dat

dé bromfietser verplicht 13 een helm te dragen. Hoe het ook zij, er zijn

• iltijd ttiehséA, die hét op U* vervoermiddel voorzien hebben, ongeacht

(tt dit. nu éen liéts. éen bromfiets, een motor of éen auto Ls.

Hét Is daarom goed er nog eens op te wyzen, dat u zelf in eerste instantie

maatregelen kunt nemt-n om dei;e ongeoorloofde praktijken tegen te gaan.

V4.n een auto, een motor of een bromfiets zi)n meestal wel diverse ken-

niérkèti békénd bij de eigenaar, maar van een flete-signalement weet men

dóoitaaiis wéinig éf. Het iè échter belangrijk om verscWUende kenmerken

van üw voertuig té kminèri noemen bij de aangifte van de vermissmg

daarvan.
, ,,,,.,.

Indien u in hét bezit bent van een fiets of er juist ècn gekocht hebt, no-

teert ü dan voor u zelf die kenmerken, -welke van belang kuncn zijn.

Dit 2ÜÜ ó.a. niéfk. framenummer, kleurfen), model frame, model stuur,,

rhe^k Icoplamp, niérk dyïiamó, merk versnelling, soort rem, chroom-delen,

merk slot ena. Óók eventuele bijzonderheden zijn belangrijk om te noteren,

b.v. een bepaalde beschadiging: of een bepaald voorwerp, dat op uw fiets

Sjémonteerd la.
, , ^ , » < „„„

E*n veWlsté is natuurlijk, dat uw flete van èen goed werkend slot is voor-

zien en dat u dat slot oók gebruikt! Het is al zeer eenvoudig om een niet

afgesloten fiets mee te nemen en er nieteen op weg te rijden. Ook als u

maar even in een winkel moet zijn, zet din uw fiets op slot. Dat kan

veel narigheid vooi'komen. Bovendien is het ingevolge de Algemene Pol tie

Verördeniné verboden rijwielen op twee wielen op de openbare weg onbe-

heerd té plaatsen ol té hebben, teasü de fiets door middel van een deug-

delijk slot op voldoende ünizk is vistgezct.'
'

Moeht u, nietteöenslaandè aan dit voorschrift te hebben voldaan, toch

uw fiets kwijt zijn, daA is het goed om de gegevens met betrekking tot

üir flets ergens genoteerd te hebben.

^mADIATOR
VjiROENESTEIN
Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
'cfoilfleter er

sanitair-

snsJaUsteur

.:;:^

Vis en delicatessen SCHUT
KERKSTRAAT 21 — TELEFOON 02507-2121

WIJ ZIJN WEER TERUG VAN VAKANTIE
EN ZIJN DONDERDAG 30 OKTOBER WEER OPEN
Dagelijks verkrijgbaar vers gerookte
paling, verse garnalen, Holl. gerook-
te zalm, gestoomde makreel, Engelse
bokking enz.

In de vishal alle soorten verse zeevis
zoals:

Baktong 5,50 per i kg
Kooktong . 8,— per è kg
Schelvis, „kabeljauv/, schol, schar,

stoofaal.'

Verse bakharing 2,50 per kg
Vei'se mosselen, zak van 2 kg.

Garnalen in de dop.
Gebakken bokking.
Gebakken hom en kuit,

Verse hom en kuit.

Vrijdags bij uw gebakken vis gratis

remouladesaus. >

Wij starten weer met onze overbekende garnalen-kroketten, iedere vrijdag er
zaterdag. Ook verzorgen wij uw vis-ho rs d'oeuvre.

Postzegel-

ruilbeurs

„DISCO"
houdt op dinsdagavond

4 november 19.30-22.30 uur

een ruilbeurs

Inlichtingen Zandvoortse-
laan 128, Zandvoort.

üw kopje koffie staat klaar

CRILL-SNUiaiOUNTER

„DE SMICKELBAR"
stationsplein 5 — telefoon 4651.'

'

Vrijdag 31 oktober weer geopend.

Bij het OPENBAAR SLACHTHUIS van de
GEMEENTE HAARLEM 'wordt gevraagd:

EEN BEDIENDE SLACHTHALLEN
voor werkzaamlieden. in de slachtlial.

Het bezit van het rijbewijs B.E. strekt tot aan
bevellng. Salaris tot maximaal ƒ 1.842,— bruto per

maand.

Mondelinge sollicitaties na telefonisch overleg bü de
directeur van de dienst, telefoon 023-312550,

t Iktnder) WINKEL.TJK
heeft fQne kleren «oor

kleuters, peuters, teeners

"en KTOte mengea met
kleine maatje».

Buuretres 1-3, tel. 69M.
zilstraat v. d. Kerkrtniat

Wethouder Attcma

Maandag 3 novénlbér geen spreekuur.

r

Enorme sortering

DIEPVKIEZEKS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek

met grantie. Bijzonder
iRgc prilzen.

Martex .Holland B.V.,
Koudenhorn 82, Haarlem.
Telefoon 02.1-31 53 00.

KUNSTGEBITTEN
SPOEUREPARATIES

J. A. HESSEliS
Leldsevaart 82. Haarlem.
Telefoon <02»i 316092.

VOOR UW PKiVé.
VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
Drtikkerij E. M. v. Oear«en
Schoolstraat - Teler. 25 •)

CENTRALE VERWARMING
Technisch Installatie bureau

[ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/lioei£ KahierllnRh Onnesstraat
Postbus 49. Zandvoort. Telefoon 5«45».

. Gedipl. inslall - Erk A.C.1 lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
;WARMWATERVOORZIENING
,ADVIES EN LEVERING
.ZELFBOUWPAKKETTEN

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn

Azalealaan 11, Heemtlede
Telefoon 0S3-S««t74

SPECIAAL
PIANO TOANSPOBT

SNACKBAH „DE TOL".

Tolweg 18, telefoon 3903.

's Maandags gesloten.

EELTINrS
SOUVENIERSHUIS
Eig. mevr. E. v. Zandvoort-

. . Eeltlnk.

Speeltoed - Wenskaarten

Stnkttdartlkelen - Stabo-
banni.

Alle SDorteo üpellen.

Grote keoze.

StBtlonsslrBRt 16 - Tel 26S8

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: OASTHUISPlHÏlli lAMDVOOet

Kantooruren:

, Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 15-15 uur

TELEFOON 0»e7-nM.

HET ILAD VOOR UW KEKLAMf

t«0«n t««r v«*Kl*lt«e.a<l*«rtMti«Mri4iv*n, ••«

voor kentraktttA.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan liet Icantóor.

evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSÉIAD

levert het meeste resultaat voor uv/ bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws

tedere leeftijd heeft zijn charme .

.

.

tmtuiT buit dié charme dan ook uit

!

"^

An^ frP I '^111ff Huidverzorgingrkllö KTKL-iltl^ Kuurbehandeimgen
Pannlculosebehandellng

Esthoticiënno "^'^«"'*" - ''*^*="^*":

Burg. Vftü PeilemapleUï 22-1. Zandvoort.
"

Telefoon 02507-6481.

V. .^

Auie* en huissleutels

vViJ maken uw reserve-

sleutel tcrwttl u wicht.

SLEUTELSEBVICE.
Versteego b.v. Hattegtr. 1».

tel. 02501-*499.

BROTHER

BREIMAGHINES

De compltié sortériny van
eenvoudigste t*t het
modernste goochtl

ilpparaat.

Vraae demonstratie.

DAMES
per 1 december gaan T«1j in onze datttéssalon

tlTSLUITEND op AFSPRAAK werken*

SPOËLDERS KAPPERSHUIS
Haltestraat 14, telelobn 2462.

I. KOL
Sebuitengat fUt 7. Tel. iavi

ALLé veifczieiieKiNGeN
A«t« - Mraai • lie*M

BBaAMUBK

KKUOeNMAKK*

J. VAN DER MS
BUdeWi«k«tir. 8. fel BTM,"

VAN 6i» wiKlir»
HMMI njtt!

GaMbülapleui 8. Tel. Tia

KANmoUBTSB
OTTtAA«TVefteN»OING
«««ratcnit - OteMMIt
' ' TwB«»«rt

tcMatMüMt cL T*l. lUl
eaa4*«*rt

Di» ètt tiacht tt OAtbitdén

té huur éevraaid voor
permanente bewouitig

ZdMKltOVIS Ot EtAOE
TeleïotMi Ö256'?-46é«.

SNACKBAR „DE TOL"

Tolweg 18— Telefoon 3909

's Maandags gesloten

MET6GtA.AR
heeft nog tüd voor

ONDERHOUD ËN
REFARATIË

TelefoöH 02507-6812.

Wil hebben *eer nieuwe
voorraad
WÏNlERStOtTEN

StoffenhuÜi Bromet,
Vlnkenstraat 30.

Oeópend rtia. t.m. vrijdag

vAn a tot S uur.

Tc huur gevraagd:
GARAGEBOX

Telefoon 5993.

Voor bet iras.<>en, knippen,

trimmen, scheren en nagels,

knippen van uw hond •

MEVR. WEZENBEEK, '

Volgens afspraak tel. 4310.
'

Tc koop: w1t laque

SLAAPKAMER-
AMEUBLEMENT
VLEESSNIJMACHINE
I eiland).

Tliorbeckestraal 46.

telefoon 02507-3079.

Oudere dame 65+ biedt

zich aan bU eveneens
oudere heer voor c

H«Lr EN GEZELSCHAP
Brieven onder va. 684 bur. .

van dit blad. '

iühd. dTfllTe^ vBfötonv^en

%m'-<immm

%



5 mi

'W*'\V®-* rtoond !!

Exclusief bij

de Meubelhal:
Zeer fraaie

SALONKAST van
bloemmahonie,
245 cm breed, met
vitrine-gedeelte,
TV-l<astje, inge-
bouw/de mogelijl<-

heid voor bevesti-
ging luidsprekers.

Zolang de voorraad
strekt.

.

Massiefeiken bankst
losse kussens met ijzersterke Draion
velours bekleding van 1950,- voorde
meeneemprijs

EPPO^VSlBSinlraaje'BEP'pEPBOUur. . - p .,„ fraaie

OUD^.^gSirraad strekt)

van
ijsll

.(Zolang de
VOO!

n.uten van haarlems vol geparkeerde centrum

~ GEWOON XE GEK!!! TEENER TOPPER:
Net nieuw
van de
Meubelbeurs

• # • # • é é

24 slaapkamers
"Cleopatre" in

hyp. modern zwart/wil

Ook leverbaartnet ing.

wekker-klok-radio.

2-persoons ledikant

140 X '190 (200) 2 nacht

kastjes ">
NU

Opbouw kompleet met

verlichting, boekenplank
en toilet-lnbouv/spiegel

Minimum
prijs

kompleet 550,-

Ledikant 1-persoorTS
Geheel massief. tvl§t latten-

bodem. Geheel konnpleet

NU 139?o

Kijk en vergelijk!
NIEUW
Bijp. opbouw inSuitv. . . - .

KIEL t=U[
Ledikant 2-persoons

met boekenplank, 2 nachtkastjes tezamen

LINNENKASTEN2 3 4,
S-, 6-deurs, 3 uitvoeringen. Bijpassende
toilettafel. Opbouw in 3-uitvoeringen v.a.

Lits-Jumeaux 30,- extra 160-180 x 190-200. Alleonderdelenlosverkrijgbaar.

369,"

249,-

MERK- MATRASSEN

èTÜNT:
Zojuist ontvangen nog
60 orig. AUPING matrassen, met
aang.matrasdek,
1-persoons
van 185,-'voor

NORMAS MATRASSEN

Nu 55,-79,-109,-

matrassen, met

129,-
'^hm

9

Keihard vergelijkbaar
in kwaliteit, uiiVoering en... prijs!
1 -2-persoons en lits-jumeaux. '.

LINNENKAjSTEN, 1-2-3-4-5-
\

deurs en 2 hoogten, 5 kleuren.

Model grenen -

groen, Taiga groen
NU slechts

I, 9 IVICUICU.

498,-

- Het luxe slapen met BOX SPRINGf! Ds
originele Box Spnngs Kombtneren met
alle onderdelen van onzeenorme
slaapkamerkoilektie. En zijn lever-
baar met bijpassende spreien on
gestoffeerde achterwanden.

NU compleet NU connpleet
l-persoons
van 515,- voor

2-persoons
van 895,- voor

389,-698,-

ZO JUIST ONTVANGEN * ZO JUIST ONTVANGEN*ZO JUIST ONTVANGEN 'ZO JUIST

Teenerkamers
'n hele serie, alle kleuren en modellen.

STUNT !

!

Jl jj^M III II .^ 11 "T TTflTOiri 11T -"
--

<,

Meubelhal Cruquius

Teenerset Amsterdam, in

geel/zwart. Ledikant, nachtkastje.
en een orig. orgelsecretaire
Van 317,50
NU
tezamen 258,-

Boekenkasten

. Aanbieding
^*==^ linnenkasten
geheel wit pol. laque-leg/hang

1-deurs 50/ nu lÜD," 2-deurs 100

145,-3-deurs150/nu 215,-nu
175 cm hoog, 53cm breed, 50cm per deur.

2-deurs lo9,- 3-deurs Zo9,' Ook leverbaar in andere hoogten

Slaapcombinatie
"PETRA" bankbed
met ombouw, compleet, in 2-kleuren,

Nu voor de
-^qq cq

meeneemprijs van Jlo",

ferJüi&jgte

Bij P.-Poly-DRAKA -|j
matras NU vanaf »>!>,"

^ HET

SLAAPKAMER
- CENTRUM

OFF. DEALERS: AUPING * DRAKACEL * ZAALBERG * IDEENS
De Grootste, Nieuwste en meest Verleidelijke slaapkamer-kollektie van de gehele randstad.

het slaapkamer \tUen centrum
Bezoek nu ook onze nieuwe show^room met lederen en klassieke bankstellen.

U kunt op uw/ gemak vrijblijvend rondkijken. Alles direct uit voorraad leverbaar.

Extra lage meeneemprijzenü!
'

Geerlings keukens
kwaliteitskeukens . .

.

onderdee giild^es- goedkoper

*S»övèriif'

joon cik g: h> u

VOOR DE GEHELE RANDSTAD
Geopend dagelijks van 9 tot6 uur. 's Maandags gesloten, 's Zaterdags tot5 uur. Zie extra koopavonden.

CRUQUIUS:
Industrieterrein "Cruquius'

Bij Heemslede Spaameweg 75b
Telefoon 023-283674
Koopavond vrijdags

LISSE:
Grachtweg 59-61-63
Telefoon 02521-12949

Koopavond donderdags

BODEGRAVEN:
Noordstraat 78
Telefoon 01726-7600

Koopavond vrijdags -

QUQh
Intarzia nylon
tapijt - 400 breed, in

2 gemêleerde kieu
ren. (gratis gelegd) 69,-
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ROY SCHUITEN DOET MORGEN REKORDPOGING

Het uur der waarheid
ZANDVOORT — Maandar is voor de
Tierentwlntlrjitiiee Roy Schuiten uit

ZandToort liet Mexicaanse avontuur be-
tonnen. Uitgewuifd door zqn moeder,
de baancoacb uit z(jn axnatenrtUd, Frans
Ma]in„ Willem Reuter, de wielrenner, die

Nederland Tcrtecenwoordirde op de
Olympische Spelen in 1936, Klaas Koper
en Henk MeOer van zUn supportersklub
en een enkele buur, verliet Roy de wiJn-
handel van zÜn moeder aan de Grote
Krocht en stapte in >ün rode Mercedes,
op v/eg naar Schiphol, vanwaar een
vïiectui; hem naar Brussel zou brengen
om vanuit België met ploegleider Peter
Post, mecanicicn Jan Ie Grand, soigneur

Gust Naessens en meesterknecht Ferdl-
nand Bracke te vertrekken naar Mexico.
Naar de stad waar Roy morgen de vUf-
enlwintigste werelduurrekordboudcr
hoopt te worden.
Daar In het verre Mexico staat Roy een.

ontzettend zware klus te wachten. Een
uur lang fietsen tegen de klok, tegen je-

zelf en tegen de twyfel en dat alles in de
yie lucht va.a de op tweeduizend meter
hoogte gelegen Olympische Agustln Mel-
garpiste van Mexico-Stad. Op dezelfde

wielerbaan waar Eddy Merckx In 1972

het 'lier jaar oude uurrekord van de

Deen Ole Ritter met zevenhonderdacht-
enzeventlg meter verbeterde en bepaal-

de op 49,431 kilometer.

Vijftig kilomeier
In de Mexicaanse ochtend probeert Roy
Schuiten morgen, mits de kondlües opti-

maal zijn, vijftig kilometer In een uur te

rijden. Als het weer t«?genzit zal hij zün
rekordpoging uitstellen tot zaterdag of

zondag. Het ligt in de bedoeling, dat Roy
maandag In Zandvoort terugkeert.

In Nederland kan men de strijd van Roy
tegen de klok vrüdaBHuridag op de tele-

visie meebeleven. Boy Is er zich terdege

van bewust, dat het de moeilijkste rit uit

zün wielerkarrlère gaat worden. Solory-

den Is weliswaar zün specialitcdt, maar
dit keer wordt het een achtervolging

vïaaraan geen eind zal schijnen te komen
en daarom ook wordt het een gevecht

tegen de twijfel, want zelfs met de man
die als enige coureur In de wereld in

staat wordt geacht om het rekord van
Meickx aan flarden te rijden, rijdt de

angst mee, in elkaar te klappen.

5,5 kilo
Boy streeft naar vijftig kilometer en dat

betekent, dat de 333.333 meter lange piste

honderdvijftig maal gerond moet wor-

den. In een uur zal Roy de kracht moe-
ten opbrengen om de pedalen twecën-
zestighondcrdzevenennegentlg keer rond

te laten wentelen., want met zün ver-

snelling van 54 X 14 legt de Zandvoortse
coureur bij iedere pedaalomwenteling
7,94 meter af. Merckx reed met eenzelfde

verzet, maar de wetenschap, dat Jan Ie

Grand erin geslaagd Is de 5,5 kilo zware

tweewlelcr twee ons lichter te maken,
dan de fiets van Eddy Merckx moet Roy
ongetwijfeld goed doen. .

,

Voor de buitenwereld komt :Roy '.-tame-

lijk nuchter over, als hij in zün auto

stapt, op weg naar Schiphol. 'Ik zie wel

wat er van komt zegt hij voordat hij het

portier dichttrekt. Maar zijn moeder
verklapt, dat Boy op het ogenblik éën

bonk zenuwen is.

En Boy mag zenuwaehlig zUn, want hü
weet maar al te goed, dat er voor een

werelduurrekordhouder vette konfrakten

klaar liggen. Bovendien wil Roy met de

beste papieren voor de dag komen als

Peter Post de TI-Baleigh-ploeg samen-

stelt.

Peter Post hoopt nameiyk zUn ploeg te

versterken met wereldkampioen Hennle
Kuiper. Gerrie Kneteman en Gerben
Karstens en dat betekent dat de ploeg

met Schuiten en-Thiirau vijf azen ga^t

tellen en Roy voelt er nu eenmaal niet

veel voor om als waterdrager te fungeren.

Roy Schuiten neemt afscheid van thuis. Het Mexicaanse avontuur is begonnen.

Heriiiiieriiigeii aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD

Specialiteit

"Willem Reuter twijfelt er niet aan, dat

Roy met die "beste papieren' maandttg In

de badplaats zal' terugkeren. 'Solo-rijden

Is die Jongen zün specialiteit. Dat is toch

het mooiste wat je hebben kan op dit

zwaarste onderdeel.van de wielerq»rt.

Voor mU komt hU nog boven de vüttig

kilometer.'

Ook Frans Mahn heeft goede verwach-

tingen en de baancoach kan het weten,

want hil heeft de laatste weken veel op-

getrokken met Roy, om hem gcestelUk en

Hchamelük voor .te bereiden op de aanval

van morgen. Elke morgen fietste Roy
honderd kUonieter en "s middags nog

eens tachtig achter de bromfiets van

Frans Mahn. . .

De rit kan morgen een erg spannend

verloop krijgen, omdat Roy bekend staat

ais een slow-starter. Roy zal zich dan

ook niet houden aan het schema van

Merckx, die naar Boys oordeel te snel is

vertrokken. Roy bepaalt zün eigen sche-

ma en dat betekent, dat de Zan(}voorter

in de eerste kilometers waarschünlük

iets prüs zal geven op Merckx. maar ho-

pelük zal ook nu evenals tüdens de we-

i-eldkamploenscHappen" achten'olging, de

Grand Prix des Natlons en de Grote

Pi-üs van Lugano, de machine Schuiten

steeds sneller gaan. lopen,
. .

Mocht Roy Scliulten In zün rekordpoging

slagen (en zün supporters hebben daar

alle vertrouwen in) dan zal de suppor-

tersklub Boy Schuiten in de loop van

volgende .week huldigen.

In hel bekende boek JjGort met stroop'

handelend over de geschiedenis van
Zandvoort schrijft Za^dvoorts historie-

kennis bii nitstek, wijlen de heer F. van
der Mije Kczn. over de bezettingstijd on-
der meer het volgende:

'De jaren 1942-1945 zullen tot in lengte

van dagen in de geschiedenis van Zand-
voort met zwarte kool worden geboek-
staafd. Op 23 mei 1942 werd de toegang

«tot het. strand verboden. Dit vonden de
Zandvoorters heel erg, maar het was
nog maar het begin. Op 6 november 1942

werd de evacuatie afgekondigd, die op 31

december 1942 moest zün voltooid. Daar-
na bleef er een triest, verlaten oord over.

waarin nog slechts een kleine groep in

een beperkt gebied mocht wonen.

Na de voltooiing van deze evacuatie werd
Zandvoort overstroomd door slopers. Als

een furie heeft de sloopdrift van de be-

zetter hier gewoed. Met een groot deel

van het dorp werden ook alle badhotels

en pensions afgebroken en zelfs de belde

Boulevards en de achterliggende straten

werden ogerulnid. Van de 2700 huizen
die Zandvoort In 1942 telde, vielen er

;- meer dan 800 onder slopershanden.

ült de lege huizen. dle.men",niet afbrak,

werden de lichtleldlngen, het sanitair

en dergelüke weggeroofd. Pulnvlakte en
ruïne, dat was de aanblik die Zand-
voort bood, toen op 5 niel 1945 de dag der

, bevrüdlng aanbrak.' 1 >

^oi zover de heer varfvder MUe. U be-

merkt ook van hem wel, dat eV niet veel

lol meer aan was om In Zandvoort te

mogen wonen, maar toch, bleven dege-

nen, die niet behoefden te evacueren, dit

als een groot voorrecht beschouwen, hoe

gek dit welliclit ook moge klinken.

Geen verveling
Ik sprak er In het vorige artikel reeds

over, dat er van verveling geen sprake

was. Integendeel, elke dag bracht weer

iets nieuws. Iets onvei^wachts. Dit was
vooral van het begin van de bezetting in

mei 1940 af tot einde 1942 het geval.
Openbare vergaderingen mochten al spoe-
dig niet meer worden gehouden. Voor
een aantal enthotisiastellngen werd dit

een reden om de' 'Tob niet klub' op te
richten. Men kwam In besloten vergade-
ringen büeen. eerst in Zomerlust, toen in

'Kerkoerle', (Queenie> daarna In 'De
Loeflioek' op de Boulevi.rd.

Jan van Honschooten schreef er zelfs

een4clublied voor. zoiets in de geest »van

'optimist. tot in mün kist'. Het was elgen-
lük een soort besloten sociëteit en aan-
vankelük grepen de Duitsers niet in tot

Ieders grote verbazing. Trouwens, om
acht uur moest Iedereen binnen zün. dus
veel tüd om kJeine feestjes te bouwen,
had men niet.

Na de evacuatie, begin 1943 werd 'Zo-
merlust' tot klubhuls van de NSB gepro-
moveerd en 'Kerkoerle' en 'De Loefhoek'
werden afgebroken. Nee. die eerste tüd
van mei '40 tot half 1942 was nog wel
door te komen. In Monopole mochten
nog regelmatig filmvoorstellingen wor-
den gegeven, maar het waren vanzelf-
sprekend Duitse films, die werden ge-

draaid, 'hlmnielhoch Jauchzend' over de
verdelingen die het Herrenvolk maakte.
oorlogsjournaals en Duitse speelfilms,

vanzelfsprekend met een zwaar aksent
op hetgeen Duitsland in die eerste ja-

ren, toen het hen. al was het dan maar
betrckkclük, nog naar den vleze ging.

Het was ook in deze tüd dat er een ka-
barctgezelschap in Monopole mocht op-
treden. Midden onder de voorstelling

kwam een horde NSB'ers met aanver-
wante vakgenoten de zaal binnen en be-
gon een schandalige berrie te schoppen.
Dat namen vele Tjezockers niet en een
komplete vechtpartü werd er het gevolg
van, eerst in de zaal, later bulten. Er
sneuvelden heel wat rulten. De oorziuik?

In het ge'zelschap trad ook Johan Kaart
op en dat mocht niet, want Johan
Kaart was een Jood en derhalve niet ge-
wenst. Tenslotte wist de politie aan het
tumult op drastische wüze een einde te
maken, maarvanóafv'tlat moment Is geen
kabaretgezel.ïcl«|gf^, de oorlogsjaren
meer in Zandvoort geweest.

Gevaurlijke JSrand

Er zün ïö-vanljïfe-dltigen.'die Je altijd

"büblUven. Zo herinner l^ mU nog, dat op
een regenachtige avond In november '44

's avonds om een uur of zeven plotseling
de alarmsirene begon te loeien. Het was
geen lucht-, maar brandalarm. Een fel

rode gloed aan het eind van de Kostver-
lorenstraat, aan de rand van de daar
liggende münenvelden. wees de plaats
aan, waar de brand woedde. Een brand-
weerwagen onder leiding van komman-
dant Dirk van Noort rukte uit. Zelf ging
ik ook mee.

Het bleek, dat het grote tuinhui": van de
onbewoonde villa, staande aan de over-
kant van het huidige dr. Plantinghuis in
brand stond. Tevens bleek dat het ge-
bouw vol lag met münen. de meeste van
die grote platte pahnekoeken. die op de
palen van de zeewering werden vastge-
bonden. Het gebouw brandde fel, maar
met ware doodsvcraohtlng zaten Duitse
soldaten In en op het gebouw en gooi-

den elkaar de levensgevaarlüke münon
toe, die men in de tuin wierp. De Zand-
voortse brimdweer spoot wat men spui-

ten kon en na ruim een uur was het

groot.ste gevaar geweken. Hier werd nu
werkelük een ramp vooikomen. De
Zandvoortse brandweer kreeg later nog
een bedankje van de Ortzcommandantur
voor het moedige optreden.

(wordt vervolgd I

C. KUYPEB SR.

Jacques Juillet

KENNEMERLAND — Op donderdag
30 oktober zal de heer Jacques JuiIIet

een voordracht houden voor de Alliance

FranQaisc Kenneoierland over het on-
derwerp:

LA VIB QUOTIDICNNE DVN MAIRE
RURAh EN FKANCE.
Deze bücenkomsi zal plaatsvinden in

de 'Paerdestal' van Restaurant 'De
Lantaern', Frankeslraat 33-37 te Haar-
itin, aanvang 20.30 uur.

20 jaar

Huis in

de Duinen
ZANDVOORT — Met veel fecstvertooji

hebben de ongeveer tweehonderd beuio-

7iers van het bejaardencentrum 'Stich-

ting Het Huis iii de Duinen' aan de
Herman Heijcrmanswcg no. 1 maandag
het twintigiarig bestaan van dit te-

huis gevierd. De driekleur hing in top

in de fraaie voortuin cii er was een
groot aantal bloernsttiklcrn opgesteld,

getuigend van het medeleven van zeer

velen. De grote rckrcatiesaal was tol

de laatste plaats bezet. Onder de aan-
wezigen berond zich wethouder K. C.

van der Mije Pzn. ran Sociale Zaken,
tevens beüuurslid, vergezeld van zün
echtgenote.

De voorzitster van de bewoncrs-kom-
ml.ssle. mevrouw P. F. Meylis-Hartman
opende met een enthousiast welkomst-
woord de büeenkomst en memoreerdi'
onder meer dat er nog maar drie be-

woonsters over waren, die de gehele

iwintigjarige periode hadden meege-
maakt. Dit waren de dames Calirels,

Polderman en Dekker, die een fraaie

bloemenhulde ontvingen. ''Wü wonen
hier hcerlük', zei spreekster. 'De reno-

vatie van het tehuis, onlangs begonnen,
opent nieuwe perspektleven. doch voor-

dat deze geheel zal zün voltooid, zui-

len er nog wel een Jaar of acht ver-

strüken.'

Als geschenk van de bewoonsters en
bewoners van het tehuis schonk zU
vervolgens een achttal moderne ver-

plaatsbare Ilcht-ornamenten. die overal

kunnen worden opgesteld, ook als

'spots' kunnen worden gebruikt en met
de verstelbare lampen van groot nut

zullen blüken te zün.
De direkteur van hot tehuis, de heer

C. J. Reinalda. memoreerde In 't kort
de historie van' de stichting. Spreker
roemde de goede sfeer en prettige on-
derlinge samenwerking en sprak woor-
den van liulde tot het hoofd van de
hulshouding, mejuffrouw van der Müe,
die. deze taak nu ook al van het begin

af aan vervult en thans binnenkort
met penisioen zal gaan. Spreker her-
innerde voorts aan de talloze verbete-

ringen, die in de loop der jaren reeds

weidden aangebracht, onder andere de
pïfttaitige exposltieruimte-en uitbreiding

van de medische dienst.

Wethouder van der Müe bleek even-
eens onder de ' indruk te zün van de
prettige .sfeer, die er altüd in het te-

huls heerts. Al wordt er vanzelfspre-

kend wel ecnsj een wanklank verno-
men, deze wordt altüd In onderling

verband opgelost. Spreker wees op de
toenemende aktiviteit inzake de reno-
vatie en eindigde met het aanhalen
vart een strofe uit het Zandvoorts
volkslied: ''Wü zün gelukkig en tcvrée,

om'dat wü wonen aan de zee." Moge dit

tof in lengte van Jaren zo blüven", zei

de wethouder.
Peestgebak en koffie begeleidden deze

opening-sbüeenkomst, die des middags
van 4 tot 5 uur werd voortgezet met
een gezellige büeenkomst met liclite

muziek en een aperitief.

Drs avonds volgde in dezelfde grote

zaal een kabarct-avond, waaraan di-

verse . scmi-profartlstcn medewerking
verleenden. Ook hiervoor was de be-

langstelling zeer groot.

Het werd voor de vele bejaarden, die

dit Intieme feest meemaakten.' waar-
onder ook zeer vele bewoners waren uit

de omliggende hulzen, een onvergeto-

lUke dag.

Direkteur Reinalda bedankt de bewo-
ners van het Huis in üc Duinen voor hun
kado, dat aan weerskanten van hem
slaat opgesteld.

Internationale

meubelshow in

Hollandsche huis
HAARLEM — Ter gelegenheid van het

veertig jarig bestaan van "t Hollandsche

huis' in de Lange Veerstraat 25-33 te

Haarlem, gal van 31 oktober tot en met
15 november een internationale mcu-
belshorc worden gehouden.
Veertig Jaar geleden begon de heer Dolt

van Graas in het pand aan de Lange
Veerstraat 28 een meubelzaak, en onge-

veer veertien Jaar geleden-betrok hij het

huidige p nd van de Pa. Kort.

Na een grote verbouwing is het assorti-

ment meubelen overgegaan op gematigd
klassiek. Tlians bezit 't Hollandsche Huls

zes monumentale gebouwen met louter

klasse meubelen van nationale huizen.

Deskundig personeel staat geheel ter be-

schikking van de kllèntélc, om adviezen

te geven over de woninginrichting. De
kracht van het bedrüf is. dat de ge-

- kochte goederen vrüwel direkt uit .voor-

raad leverbaar zün. De bezorging ge-

schiedt met eigen vervoer.

Programma

huisvrouwen
ZANDVOORT — Hei nieuwe seizoen is

goed begonnen voor d« Nederlandse ver-

eniging van huisvrouwen afdeling Zand-
voort. Op hel eerste koffieuurtje kwa-

men ruim honderdtien. dames.

De grote opkomst heeft men waarschün-

lük te danken aan de verschuivtag van

het morgenuurtjo naar de middag.

De Zandvoortse lilusvrouwcn sChüncn er

overigens 's middags meer zin hi te heb-

ben, want ook de mlddagwandclingen

vinden dit seizoen meer aftrek dan de
ochtendwandellngen van vorig Jaar.

Het maandprogronmia luidt als volgt:

Vrijdag 31 oktober:

FILMAVOND over de reis naar Indone-

sië voor de dames en heren die mee ge-

weest zün.

Woensdag 5 november:
' KOFFIE-UTJRTJE in hotel-café-rest.

Keur, Zeestraat 49-51. Aanvang 14 uur.

Woensdag 12 november:
RONDLEIDING door het Frans Hals-
museum. Aanvang 10 uur. Vertrek met
bus 80 om 9.30 uur.

Woensdag 12 november:
LEZING met dia's en film over hot Ko-
ninklijk Huis. Aanvang 14 uur in het
Oemeenschapsliuis.

Donderdag 13 november:
EXKURSIES bespreken. Aanvang 10 uur
In hotel Keur.

VrUdag 14 november:
WANDELEN in de Waterleidingduinen.
Vertrek "met bus 80 om 13.30 uur.

Woensdag 19 november:
EXKÜBSIB naar BOÜWMATRON te

Haarlem. Vertrek 13.30 uur van de Grote
Krocht. Kosten incl. ƒ 5,—.

Dinsdag 23 november: -

KIENEN'. Aanvang 14 uur in het Ge-
meenschapshuis.

Met oog en oor

de badplaats door
85 jaar

Margen — vrijdas 21 ok<<i)ier — hoopt
onze plaatsgenotc, I.conie Molken-
boer, in een nog goede ,gccsteUik«' en
lirhamclükc gezondheid haar S.'iste

verjaardag te vieren.

In zeer brede kring geniet zü een
grote bekendheid. Als zang- en mu-
ziek-pacdagoge en ook als spraak-
lerarps heeft zü voor Zandvoort veel

betekend. Vele jaren was zii als

spraaklerares .lan de Zandvoortse
.scholen verbonden. Wü leerden haar
pas goed kennen toen zü deel uit-

maakte van de .stlclitlng 'Culturele
kring 't Helm' waar zij een belang-
rüke Inbreng had bü de opbouw van
het kulturele leven in onze badplaats.
Van haar uitermate deskundige ad-
viezen werd meerdere malen een
dankbaar gebniik gemaakt. Zü wil

aan haar 85ste verjaardag geen open-
bare aandacht besteden. Zü noemt
hel feit, 85 Jaar te worden, geen ver-

dienste. Dat is het in wezen ook niet,

maar vermeldenswaardig voor deze
begaafde vrouw achten wü het wel.
Sleclits in .strenK be.slotoii familie-
kring zal het lieugelük feit vrüdag-
avond worden herdacht in hel ver-
enigingsgebouw 'De Krocht'.

Er komen zo'n kleine 50 mensen, al-

lemaal f.amllie en zeer intieme ken-
ni.ssen. Als ceremoniemeester zal een
broer van wülen Godfried Bomans
optreden, haar neef de heer N. Bo-
mans. Bovendien zal liaar neef. de
lX!rocmde koncertpianist-componlst
Daniel Waayenberg met enkele .soli

aan de vleugel de feestelükc bücen-
komst opluisteren. Zelfs uit Amerika,
waar zü nog niet zo lang geleden en-
kele malen vertoefde, komt speciaal
voor deze gelegenheid familie over.
Hel zal dus wel een Rrandioos feest
worden. Van harte feliciteer ik haar
namens zeer velen in onze gemeente
met hel bereiken van deze hoge lecf-

Ujd.

Een uurtje fietsen
Eveneens morfen, vrijdag 31 oktober
gaat Roy Schuiten in Me.\ico-city een
aanval doen op het werelduurrecord
fietsen zonder gangmaking, dat sinds
2.'; oktober '72 met 49.408 km op naam
staat van Eddy Merckx (België).

Of hü het halen zal? Ik ben ervan
,
overtuigd, dat dit zo zal zün en daar-
bü zal hem de magische aantrek-
kingkracht van 50 kilometer per uur
Ijeslist wel door het hoofd spelen.
Morgenavond zullen wü het weten, of

liü op zün peperdure, .speciaal voor
hem gebouwde fiets het resultaat be-
reikt, waarop hü hoopt.

Maar zelfs als hel hem niel lukt. dan
nog is het feil. dal hü dit aandurft
deze poging te wagen, van grOte bete-
kenis,' die Roy Schuiten tot de groten
onder de groten in de Internationale
wlelerwereld stempelen. Wanneer het
hem lukt, dan gaat een geheel nieu-
we wereld voor hem open. Sukscs Roy.
Wü leven met Je mee! Zandvoort mag
hel wel eens een beetje meer gaan
waarderen, zulk een man onder zün
inwoners te mogen rekenen.

TIerfsllochl
Z.atrrdag over ccn weck — 8 novem-
ber — zal een herfsttoclit worden ge-
organiseerd door de afdeling Zand-
voort van de Koninklijke maatschap-
pij voor tuinbouw en plantkunde.

De tocht gaat weer door de Amster-
damse waterleidingduinen en vangt
onder leiding van de lieren Jan van
Honschooten en Jan Warmerdam aan
's morgens om lialf negen bü de
hoofdingang aan de Zandvoortse-
laan. Nu het weer zo rustig bluft, is

er nog veel schoons te zien in onze
duinen. Profiteert u ervan. Er moet
op ongeveer drie uur tippelen inklu-
sief een rustpauze worden gerekend.

Tocpkampiocnschap
De heer Theo de Boer. eigenaar van
café 'liet wapen van Zandvoort' aan
hel Gasthuisplrin 10 heeft het lumi-
neuze idee opgevat wal meer leven in

de l)r«u«erij te gaan lirengen.

Daarom organiseert liü op dinsdag 4

november 's avonds om 8 uur in zün
café een wedstryd om het eerste of-
liciele open toei)kampioenseliap van
Zandvoort. De kampioen zal beloond
worden met een geheel verzorgd Ioiir

weekend (reis per vliegtuig plus ho-
tel), verzorgd door het reisbureau
'Eurosol'. naar Londen of Parü.s. Theo
de Boer lieeft voor de winteniiaan-
dcn nog meer ijlannon op stapel
.slaan. Hü wil laten zien. dal in Zand-
voort heus nog wel wat te orgmiise-
ren is en te beleven valt. U kunt voor
de komende toeiiavond reeds nu oti-

geven en ook nog op de avond zelf.

De prüs is vastgesteld op .f5.— per
declnemer(stcr). En kunt u niel toe-
pen? Tlieo leert liet u in tüd vnn een
mum. Hel is ccn eenvoudig en ple-
zierig kaartspel.

gebruik /.il worcli;ii genomen '.lerd ik

gi'lioeid dcior de fraaie aanpasbiiiRs-

vorm die de <)nt«er|>er van liet pand
ir. Wagcnaar iiier heelt «clcii te be-

reiken.

Hu heeft liier bL-wc/en. dat er m de
lookoiri.si \an de/e Nuorübuuri, iets

heel moois ie makin valt.

Dat er daarvoor uo? wel hel oi'U en
ander zai moeien worden (;e.'>l"Opt. is

aan Been twijfel onderhevig, maar als

we daar dergelijk nioois voor in de
plaats krijgen, dan is dtil zeker ver-

antwoord. Huldo heer Wageuaar. Mo-
BC dit eerste begin van herbouw nog
door veel mooi.s worden Rcvolgd.
Wanneer koinoii liicr ook een.'- andere
aicliiteklen'J Het woidl loch geen
'Wasen.uir-buurt?'

tV

*

Zakcni^.•^cn
In ons voripe nummer noemden wij

verscheidene raken die in Zandvoort
gaan verdwijnen of van eigenaar
gaan vrruisselen.

Daarby was ook Boekhandel Lorciiz

en wü sclu'even. dat de eigcnares-se er

per 1 Januari uitstapt omdat ze er

genoeg van heeft, nog langer voor de
belasting Ie werken. Dal heeft Truus
Lorenz mü een beelie kwalijk geno-
men, want ze vroeg zich imi.s.scluen

terechtl af. waarom iii dit verband
nu jui.sl haar naam moest worden
genoemd. Dat was ccn toevallige .sa-

menloop van om.standii;heden. want'
WO wilden met liet noemen van haar
naam gewoon Rpnorali.seren en aan-
tonen, dal de Middenstand op belas-
tinggeljied voor enorme lasten staal.
We hadden nel zo noed een ander
kunnen noemen, maar het kwam Incr
zo goed iii de praat te pas. Intussen
IS hel gesclii! alweer bügelegd, en zün
we na perboonlyke gesprekken weer
dezelfde goede vrienden als voorheen.
We .schreven ook, dal Wira Peeters
uit de Haltestraat de zaak van boek-
handel van Petegcm in de Kerk-
straat, (alleen de boekhandel en niet
de drukkerü» per medio januari gaat
voortzetten.

Van verschillende kanten heeft men
Wim Peeters benaderd met de vraag,
of hy nu zyn zaak in de Haltestraat
gaat opheffen. Daarvan is geen spra-

ke. Hü neemt de boekhandel, er .al-

leen bü, om daardoor de band met
Zandvoort te verstevigen. De zaak m
de Haltestraat bhjft dus bestaan' en
'Snoople' ook!

ir

Kranige prcslalie

Voor de negende maal organiseerde

zondag de Utrechtse wielervereniging

'Het Stadion' de zgn. 'Gentlcmemv'cd-
strijd' in 't Goy, (ccn plaatsje bij

Utrecht) een koppelwcdstrijrt voor

veteranen.

Er namen 65 koppels aan deel, waar-
onder 4 boven de CO jaar. Er werd.ook
aan deelgenomen door .het koppel

Herman Smit (amateur) 'en Jan van
Honschooten (veteraan). Jan reed op
zün oude Peugeot, de 20 kilometer uit

en eindigde als 35 stc. Een kranige

pre.slatie, wanneer we bedenken, dat

Jan van Honscliootcn al ruim zestig

jaren telt.

Overigens is Jan van Honschocten op
licl gebied van de wielersport geen
onbekende. In 1935 werd hü kam-
pioen van Zandvoort in een wegwed-
strüd. uitgeschreven door de wieler-

sportvereniging 'De Kampioen'. De ,

beker en de licentie toont hü nog al- i

tüd vol trots. Gefeliciteerd Jan met 5

Iiel sukscs, wie weet, word .ic nog wel 'I

eens een tweede Roy Schuiten!
,|

i^

Mooi pand
Nu het bedrijfspand (fabriek en
woonruimte) \'an de Zandvoortse
thcrmomptcrfabrick aan de Pakvcld-
straat-Swaluëstraat-Smcdcstraal of

hoc het daar verder in deze Noord-
buurt maar heten mag, zo goed als

geheel is voltooid en binnenkort in

jNIcuwc eigenaar il

Zondagavond 19 nklolier had de ver-
j

wisseling van eigenaar plaats van dc;[

bar-daneing "I Auberge' aan hctci

Gaslhuisplrin,
'j

De zaak werd na de sluiting van de I

BabbelwaBcn in 1973 overgenomen '

door de heren J. Golllieb en 13. Nees,
j

in ons dorp geen onbekenden. In twee
'

Jaar tijd heeft de heer Nees rAubeiKc,'
oen reputalie gegoven.dic tot ver in I

de omtrek bekend is. Nu na twee jaar il

werd hel te druk voor Bobby Nees.jj

reden waarom hü de zaak heeft over-

!

gedaan aan de jonge, enlhousiasteji
Paddel Kiers. Hel is diens bcdoclinR,l|

oj) dezelfde weg voort te gaan. 'Clubll

Pomme in de Kcrkstecg, onder leldlngij

van Tlieo van Teeseling bestaat thans';

vier jaar. ter gelegenheid daarvan js

de zaak geheel verbouwd. De aanne-l,'

nier. H. Koper, heeft er iets zeer bü-';

vonders van gemaakt. ,i

Onder grote belangstelling vond op'l

28 oktober heropening plaats. Onder'!
de uitgenodigde artislen waren Con-i
ny van den Bos en Palricla Lavlla. De.!

gastheer was Hans van WilliRcnburg.!
Zeer vele gcnodigricn licbbcn de opo-.'

ningsavond büpewoond. 'Club Pom-J
me' is met ' TAubergc' hel bewUs dat^

ondernemers in Zandvoort vertrou-i

wen hebben en houden. 'l

C. KUYPEE SR.'

Regionale foto-expositie
i

AMSTERDAM — Foloklub 'Nlcuwen-

dam' organiseert in het weekend van 8-9

november a.s. de Regionale Foto-exposi-

tie Noord-Holland 1975.

Deelname staat open voor alle bü de
Bond van Nederlandse Amateurfotogra-
fen Verenigingen aangeslotth foto-ama-
teurs.

;n kllu-

In liet

De expositie omvat zwart /wit en
rendla's en wordt gehouden In tiet

Buurtcentrum '"t Zwancnmcer' aanSde
Alkmnarstraat 170 te Amsterdam (Nlpu-

wendam). i

Opcnlngstüdcn zün van 12.00 uur Hol
22.00 uur. De tocga. 3 is grati".. i

/'

li

•*!}
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INTERNATIONALE KLASSIEKE MEUBELSHOW I
van 31 oktober t/m 15 hovembeb

Onze collectie HANDVERVAARDIGDE STIJL-

MEUBELEN bestaat uit o.a.:

KOLOMMENKASTEN— RANKENKASTEN—
KUSSENKASTEN— LOUIS XV en LOUIS XVI

BBBHBHBBnHn^MBSmHa

EETHOEKEN en BANKSTELLEN ~ INTARSIA
ZILVERKASTEN en EETHOEKEN — FAUTEUILS
in leder en stof.

Grote collectie KLEINMEUBELEN.
UNIEK IN NEDERLAND

't Hollandsche Huis
LANGE VEERSTRAAT 35—33 — HAARLEM

DOIF VAN GRAAS
TELEFOON 023-320606

nderen

geen
eniËtgen

uw
Koop tussen nu en 31 december a.s. een

Vauxhall Viva, ongeacht het type, en twee
jaar (en/of 40.000 km) krijgt u

"'

van ons geen rekeningen
Voor onderhoud niet.

Voor reparaties niet.

Voor servicebeurten niet.

Voor onderdelen niet.

Zelfs voor arbeidsloon

niet. En dat geven wij u
zwart op wit.

DeVauxhall Viva.
Tweejaar lang dit alles gratis.
U heeft al zo'n ruime Viva v.a. f. 9.999.- (inltl. BTW).

UwVauxhall/GM Ranger/Bedford dealer:

VAN LENT - VAUXHALL - BEDFORD
Raadhuisstraat 49-65, Heemstede. Tel. 023-28 15 50*

Heemsteedse Dreef 261, Heemstede. Tel. 023-28 15 50*

Oosteinderweg 110, Aalsmeer. Tel. 02977-2 09 90 - Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort. Tel. 025Ö7-53 46.

Financiering mogelijk via het GM ACN-plan.

SMUXHUX
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Zandvoortrneeüwen begint te draaien

Derde
ZANDVOOKT — Voor hef eerst dit sei-

zoen op eigen veld en voor de derde maal
in suksessie lieeft Zandvoortrneeüwen de
zege behaald. Met de kleinst mogelijke

cUfers werd van OVVO gewonnen, maar
het veldoverwiclit van de Zandvoorters
komt in de 1-0 eindstand niet-tot uiting.

Daarom ook was trainer Nanai na afloop
matig tevreden over de prestaties van
zijn spelers. Over de inzet had Nanai
niets dan lof, 'maar' zo zei hij, 'aanval-

lend kan het beter. Deze wedstrijd, had
In minstens 3-0 moeten eindigen.'

En inderdaad waren er zondag hèèl wat -

aanvallen, nodig geweest om tot die- ene''

treffer van Gerard Koper te komen.
Zandvoortrneeüwen toonde vechtlust en
er waren dan ook beslist betere- kansen
geweest, dan in de vijfentwintigste mi-
nuut, toen Gerard Koper op rechts utt

zeer moeilijke positie raak schoot. Het
was een schoolvoorbeeld van bet feit dat

doorlopen op elke bal soms 'tot sukses

kan leiden, '. r

Initiatief

Vooral In de eerste helft toonde Zand-
voortrneeüwen bijzonder veel Initiatief,

Men was voortdurend tn het offensief,

maar men slaagde er niet in de Amster-
damse verdediging te doorboren. Aaldert
Stobbelaar, Richard Kerkman en Chrjs
Jongbloed waren dikwijls in het OWO-
doelgebled te vinden, daar in vele geval-

len nog geassisteerd door Gerard Koper
en Wlm van Staveren.
Het kon allemaal, want Ab Koning,
Teun Vastenhouw, Engel Koper en Pred
Boom maakten achter dit vijftal een
vertrouwde indruk. In de vijfentwintig-

ste minuut van de tweede helft glngeti

voor Ben Puls de handen op elkaar van
de paar honderd toeschouwers. Voor die

tyd had het Puls niet veel moeite gekost

zijn doel schoon te houden.
De eerste vijfenveertig minuten speelde

de wedstrijd zich voornamelijk af op de
Amsterdamse speelhelft. Na twintig mi-
nuten kreeg Chris Jongbloed een reële

kans, maar In volle vaart achter de bal

werd hti op wat harde wijze door een
verdediger weggeduwd. Chris Jongbloed^
kon pas echt gevaarlijk worden als hij

de ruimte kreeg en persoonlijke duels
uit de weg ging. Bil konfrontatles met
tegenstanders laat Chris zich nog te ge-
makkelijk van de bal Zetten. '

•

Als gevolg van het speloverwlcht was
verdediger Ab Koning veelal tot over de
middellijn mee naar voren gegaan. In de
vijfentwintigste minuut wilde hiJ vla een
voorzet van Aaldert Stobbelaar berei--

ken, die zich op de rand van het straf-

schopgebied had opgesteld. Een Amster-
damse verdediger onderschepte echter
met zijn hand de bal en Aaldert mocht
de vrije trap nemen. Aaldert schoot over
de muur, maar helaas voor de Zandvoor-
ters draaide de bal langs de verkeerde
kant van de linker doelpaal weg.

Builenspelval

Het laatste kwartier van de wedstrijd
heeft OWO nog geprobeerd om de stand
geluk te trekken, maar echt gevaarlijk

kon men toch niet worden. Van paniek
in de Zandvoortse defen.sie was dan ook

suksessie

Konsert

bejaardenkoor
ZANDVOOBT — Het Zandvoorts Be-
jaardenkoor met medewerking van het
dames Vocaal ensemble, onder leiding
van mevrouw F. Nierop-Petiet zal voor
het ?erst in zijn bestaan een openbaar
koncert geven op vrijdag 7 november,
aanvangend om 8 uur in de hen'ormde
kerk aan, het Kerkplein. De toegang is

gratis. Tijdens dit koncert zal ook het
Haarlems amateur-symfonie-orkest on-
der leiding van de heer Henri ter Voort
optreden en waar nodig, de zang ook
begeleiden.
Een aantrekkelijk programma van licht
klassieke muziek werd samengesteld, met
wer'ien onder andere van Gluck, Bort-
nianski. Handel, Mozart, Beethoven,
Grieg en Elgar. Als solisten vermeldt
het programma de heer G. van Beekho-
ven klarinet en J. Broekhuizen fluit.

Het bestuur van de algemene bond van
bejaarden hoopt met dit initiatief een
aanzet te geven voor een Jaarlijks te-
rugkerend evenement.
Voor hen die moeilijk op eigen gelegen-
heid de hervormde kerk kunnen bereiken
kunnen zich voor vervoer per auto opge-
ven op maandag 3 november tussen 18
en 19 uur bü Thorbeckestraat 12, tele-
foon 2926.

Koffiebar
HAARLEM —, Op zaterdag 1 november
treedt de groep Kerugma op in 't Turf-
schip, de koffiebar van' Youth for
Christ. Begin om half negen, deuren
open om acht uur.

Zaterdag 1 november
VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
Zandvm-DSC'74. 14.30 uur
DCO Bl-Zandvm BI, 14 uur
EDO B2-Zandvra B2, 14 uur
Haarlem Cl-Zandvm Cl, 15.15 uur
Zandvm C2-DCO C2, 12 uur
HiUegom C3-Zandvm C3, 13.15 uur
Zandvm C4-Hoofddorp C4. 12 uur

TZB
OG Bl-TZB BI. 14 uur
TZB B2-DIO B3, 14 uur
TZB Cl-OG C2. 14 uur

Zandvoort'75

HBC l-Zandvoort'75 1. 12 uur
Jong Hercules 2-Zandvoort'75 2. 12 uur
Zandvoort'75 3-Tweede Jeugd 1, 14.30 uur
Zandvoort'75 4-Kennemerland 10, 14.30

uur
SIZO Al-Zandvoorf75 Al, 10 uur
Zandvoort'75 A2-Keiinemerland A2, 12

uur

HOCKEY
ZIIC
Meisjes

Rood Wit Al-Zandvoort Al, 14 uur
Haarlem Bl-Zandvoort BI, 15 uur
HIC Cl-Zandvoort Cl, 14 uur
Jongens
Bloemendaal A2-Zandvoort Al. 15,15 uur

Royale 6-0 winst
voor Zandvoort '75

Mflï^HïfSfcJpiiM

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

geen sprake. Niet één hoekschop heeft
men weg hoeven geven.
-Aan de andere kant kreeg Zandvoort-

-

meeuwen enkele corners en vrije trap-
pen te nemen, maar doelpunten kwamen
er niet van. De hard werkende Chris
Jongbloed liet zich' nogal eens door
OVVO in de tang nemen door veelvuldig
in de bultenspelval te lopen. Tegen het
eind van de wedstrijd had de jonge spe-
ler geen lucht meer en moest vervangen
worden door Alex Heesemans.
Door drie overwinningen in suksessie is

Zandvoortrneeüwen de twee koplopers
Ilpendam en KPC tot op twee punten
genaderd. Aangetekend dient echter te

worden, dat de Zandvoorters tevens
slechts één punt boven de degradatie-
zone hangen. Een bewijs dat de kaarten
nog lang niet geschud zijn in de tweede
klasse west-A.
Zondag gaat Zandvoortrneeüwen in Cas-
tricum op bezoek bU 'Vitesse'22. Trainer
Nanai over zondag: ."Vitcsse is voor ons
altijd een moeilijke ploeg geweest, maar
kansloos zijn we zeker niet. De ploeg gaat
elke weck beter spelen.'

De stand:

Ilpendam 7-9 DEM 7-7
KFC 7-9 Zandvoortm. 7-7

ADO'20 6-8 Kennemers 7-6
•Vitesse'22 7-8 Rlpperda 7-6
HRC 6-7 Vélsen 7-6
VSV 7-7 'OWO 7-2

Gerard Koper ... zijn doelpunt was vol- doende voor de zege'

HOOFDDORP — Het zag er in het begin
naar uit dat Zandvoort '75 een zeer grote
overwinning zou gaan behalen, want
binnen 5 minuten hadden Gerard Nij-
kamp uit een vrije trap en Dirk Koper
met een solo reeds de stand op 2—

O

gebracht.
Hierna begoa HlUegom evenals vorige
week RCH noodgedwongen' de bulten-
spelval open te zetten. De Jeugdige
sprintgrage spitsen trapten hier veel te
veel in, daardoor kon de schade voor
HlUegom beperkc blijven. Toch kregen de
Zandvoorters nog enige scoringskansen
en vooral Wlm v. Straten was heel dicht
bij een treffer.

HlUegom hield ook na de rust nog vrij

lang stand, maar toen de verdedigers
Jan Swart, Hans Kreuger en Buut
Krijgsman zich ook in de voorste gele-
deren gingen vertonen, moest HUlegom
buigen. Gerard Nijkamp scoorde twee-
maal en gaf Koper hierna gelegenheid
om 5—0 te maken. Uit een corner van
Ab Bol wist Veenstra de bal in het doel
te werken; O—6.

De laatste minuten speelden zich voor-
namelijk af in het doelgebied van HlUe-
gom, maar lat en paal en in laatste In-

stanHc de Hillegom-doelman stonden
meer treffers in de weg. Het veldover-
wlcht van de Zandvoorters kwam ook in

de comervcrliouding 13—1 tot xiitdruk-

king.

Zandvoort '75
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Zacht en kalm is hedpn van ons heent-Pgaan
mijn lieyé vriendin en huisgenote, onze lieve
moeder, oma en tante

Jannetje Keur

-op de leeftijd van 78 jaar.

Uit aller naam:
C. van Son

y,! Zandvoort. 26 oktober 1975.

.,:.Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 16.

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Efe dag van ons 50-jarig huwelijk is een onver-
getelijke geworden.

Door deze danken wij allen die door hun aanwezig-
heid en/of het schenken van bloemen' of cadeaus
flaaraan hebben bijgedragen.

P. Kerkiuan

E. Kcrkinan-Scliaaj)

Zandvoort, oktober 1975. -

Kostverlorenstraat 1.

VOOR MODE MET PLEZIER
NAAR

Zandvoortselaan 371, Bentveld. Telefoon 242312;

Tornado wijnfBessenrekken

Voor 24 flessen 27,50

Voor 36 flessen 35,00

Voor 60 flessen 55,00

Voor 90 flessen 75,00

J. H. VERMEIJS B.V.

IJZERHANDEL
Haltestraat 1 , Zandvoort, tel. 5204 '

AUG.v.d.MIJE
Marisstraat 15a, telefoon 5182,

.

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloercoatings

levering en reparatie van gla.s, glas in

.

lood, glasplaten en thermopane.

QE VOS
voor een goed
/ÏEBBUIKT
rfllXWIEL

Jy.a, ƒ 50,—
kfietsklaar.

Levering van nieuwe fietsen reeds vanaf ƒ 165,—

.

Inruil mogelijk.

Onze werkplaats is gevestigd in deDt Gerkestraat
I omhoog bij DE SCHELP bojc^tf/^» eO 36.
" Van maandag t.m. zaterdag geopend van 13 tot 20 u.

t

—

TEtEFOON 02507-7255.

Voor een fiets voor groot en klein«.
moet n bij de Vos zijn. ' *

'' "^ "

ema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

BLOKKAAS
400 gram met of zonder Komijn
per stuk ƒ 2,59 nu

GEBRADEN GEHAKT
200 gram 1,42 nu ... .

HEMA

2.45

1.29

Wij zijn tot uw spijt met vakantie,

maar staan per 1 november weer'
geheel tot uw dienst.

CHINEES RESTAURANT

Fong Lie
Zeestraat 55, Zandvoort, tel. 02507-4681.

Welke vereniging of bedrijf

In Zandvoort-Noord

kan ons helpen aap

een
(min. 150 pers.) voor de ma'at^iden

april en mei 1976.

Van 17.00 tot 22,00 uur.

,
Gaarne reacties telefoon 023-310591.

A •>

* I

'
I

•
I II' irlii, I

'
I 1 lir 1 r r til lVi>

'««'. M

GEMEENTE ZANDVOORT
De Burgemee.ster van Zandvoort maakt bekend, dat met ingang van maandag
3 november .IPY'S gedurende eenm^and voor ^en, ieder ter inzage ligt op het
birt-eau volkshiilsvesting e'n rülmtelijkfe ordening van'de gemeen'tesecretarie een
aanvulling der' voorschriften behorende bij ' de bestemmingsplannen voorheen
genaamd uitbreidingsplan-in-onderdelen der gemeente Zandvoort en de daar-
op gevolgde- partiële 'wijzigipgen •w^^rdoor het in bepaalde gevallen mogelijk zal
worden gemaakt vrijstelling te verlenen van de voorgeschreven afstandsmaat
tot de zijerfscheiding met dien verstande, dat deze afstand, niet minder dan 3 m
mag bedragen.

Bedoelde bestemmingsplannen liebben vTri.C betreldcing op de omgeving oud-
Noord, Prinsesseweg. Haarlemmerstraat. Tol'weg, Julianaweg, van Stolbergweg,
Kostverlorenstraat, Dr. Schaepman^traat ei; pr. Kuyperstraat.

Gedurende de termijn .van d© terin^agelegglng .kan een ieder schriftelijk bij de
gemeenteraad bezwaren tégen' de v'oorgestelde aanvulling van de voorschriften
indienen.

Zandvoort,""24'~óktóber'l'975.
'"

-••-. ...-.™. •.... ,, .. „ . , Dg Burgemeester voornoemd.
A. Nawljn

ZOEK JE LEUK WERK?
Wij hebben nog plaats voor

2 LEUKE MEISJES
•i' '' .lil

voor de afdeling verkoop en hët' verzorgen van de
vleeswaren.

Zij die ervaring hebben kunnen rekenen op een zeer goed
salaris -"J- vleespakket.

Zij die de partiële Ifeetplfcht v^olgen-enS dagen
per week werken komen öok in aanmerking.

EEN NOODHULP
voor de vrijdag en zaterdag

' Ben jé gëïnteres^erd, kom dan vrijdagavond 31 oktober
''''

S!*,'" - ..V ,
tussen 19.0ben 20.30 u.ur naar:

.
RESTAURANT LA REINE

- ^'.i'Kèrkstraét 15, Zandvoort, vragen naar dè heer Veer.

Ben jé verhi'riderd?..Maak dan telefonisch een afspraak met
de chef van de afdeling Slagerij van Supermarkt Dirk van

"'/ ' deh'Brbék, de heer B. van Maurik, tel.*'02507-7520.

VAN DEN BROEK

DeVW-Goif:slap indeze ruimte-auto
Als u reist moet u dof comfortabel ruim doen. Dus in een

Golf. Meet voor de aardigheid maar eens met ons mee.

Zowat 2 meter lang van gaspedaal tot achter-rugleuning.

Overal 1.30 m breed. Achter een ruimte van niet minder dan
één meter. En dan staan de stoelen in hun normale stand!

Onder de achterdeur een ruimte van 350 liter. Klapt u de
achterbank op dan heeft u 700 liter, tot de onderkant van de
ruit. Tot aan het dak laadt u makkelijk 1100 liter.

En bekijk nu eens z'n buitenmaat. Maar 3.70 kort. Daarom
is de Golf: de Compact-VW. Maarwe zouden de Golf net 20
makkelijk de veiligheids-VW kunnen noemen. Door de solide

kooiconstructie en kreukelzones voor en achter. Door z'n

krachtig^schijfremmen vóór en z'n pittige inhaaiaccelerotie.

Het ontsponnen rijplezier van de Golf moet u zelf ontdekken.

Maak eéh afspraak voor een proefrit.

O

Volksjffagen,gew€pn even rekenen: z

Bij Volkswagen is uw oufo in handen
van vakmensen. Zorgvuidig op een spe-

ciale bedriifsschool opgeleide monteurs.

Zij kennen uw auto door en door'. Werken
dus efficiënt . En dat scheelt in de kosten.

rcKBnenz z

EEN HEEL JAAR GARANTIE, ONGEACHT HET AANTAL KILOMETERS • EEN HEEL JAAR GARANTIE, O^^

GARAGE H. STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102— Zandvoort — Telefoon: 02507 - 45 65

64.

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN. GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. FABER. BENRAAD GASHAARDEN.
r:-> -

Toonzaal: Scbelpenplein. Tel. 5068, 3612.2518.

Dr. JoshuaBierer Stichting
Boulevard Paules Loot 1, Zandvoort.

Vraagt voor spoedige indiensttreding

zelfstandig werkende

kok
Bekendheid met de banketbakkerij
strekt tot aanbeveling.

Zi.1 die interesse hebben in deze baan kunnen
zich schriftelijk of telefonisch onder nummer
02507-4941 met de chef-kok dhr. do Baar in
.verbinding stellen.

Dr. Joshua Bierer Sticiiting
Boulevard Paules Loot 1, Zandvoort.

Vraagt voor (Het Strand Hotel) een

verpleegkundige

voor de nacht
Haar/Zijn taak zou bestaan uit het
overnemen van de verantwoording
per avonddienst, waarna verder ge-
sproken kan worden van een slaap-
waclit.
Voorts is een nachtportier aanwezig.

Voor inlichtingen mondeling of telefonisch
02507-4941.

Tiende u zich tot de heer 'W. Lammers.

Techn.Bur.A. VADER
Prinsessew^eg 52a, tel. 02507-6747 of

• 3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,
Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Nu ook In Zandvoort: KUNSTGEBIT REPARATIES

A. RITI\»''.AN
Reliiwardtstlant 20 Telefoon 02507-4365.

DORPSSLAGERIJ

< Hal^islraat S - Telefoon 2994 - Zandvoort.

LENDEr,HAASBIEFSTUK IQ QQ
heel kilo . ^ I %M m%M%3

holLajndse biefstuk 1 i: QQ
heel kilo I WawU

I
VOOR DE SOEP

OSSEStAART Q QQ
per kilo OaOU
SCHENKEL IVIET BEEN Q AC
500 gram .

°
. . ÖbTTw

100 gram ACHTERHAM
ïOOgrasnFRIKANDEAU t MO
150 gram SCHOUDERHAIM I .40
Tevens alles voor hond en poes (hart, long, milt, lamsvct, nieren).

Kwaliteit vraagt u, bi.i ons slaagt u. — Zaterdag tot 16.00 uur geopend.

Protestants Coöp, Begrafenisvereniging U.A.

Goedgelceurd bi] Kon. Besluit

Begrafeflis - Transport - Crematie
Haarlem, Laan van Berlijn 118, telefoon 023-331975.

Kandvourt, Keesomstraat 61 _ Teteroon 53 51

DAG EN NACHT TE UNTBIEDEN.

GULDENS VOORDELIGER. STEEDS HET NIEUWSTE.

HOGE HAK BANDSCHOENTJES, kleur zwart en brique 39f95

MODERNE MEISJESBANDSCHOENTJES 49)9S

PRACHT KINDERSCHOENTJES met steUnzooI .... 32|95
Sterke leder l£\MESVETERSCHOENEN, LAGE HAK, . 47 AC
zwart en brum .•...,.., vl)w9

MEISJESLEDER-LAARZEN ' y9f90

PANTOFFELS, kleur goud én zilver ......... l9}90

SCHOENBOETIEK HARMS
Oiaconiehuisstraat 5a (Zijstraat Haltestraat), Zandvoort,
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Zendamateurs te gast
bij padvinders groepen
ZANDVOORT — Op 18 en 19 oktober
hebben een vijftigtal Nederlandse pad-
vindersgroepen via de radio het interna-
tionale spel van verkennen gespeeld. Aan
de achttiende 'jamboree on the air' na-
men ruim zeventig landen deel. In ons
land waren het de leden van de VEKON
en de VRZA voor zendamateurs, die met
hun zendapparatuur de padvinders in

staat stelden Internationale kontakton
te leggen met vele scouting-groepcn.
Voor het eerst in de geschiedenis van
de Nederlandse deelname had scouting
Nederland toestemming gekregen vai) de
staatssekretaris van Verkeer en Water-
staat dr. M. van Hultcn om de padvin-
ders onder toezicht en verantwoordelUk-
lieid van zendamateurs persoonlijk in

kontakt te laten treden met hun kolle-

ga's in binnen- en buitenland.
Rondom Zandvoort werd aan de Jota

deelgenomen door de 'ïcouting groepen
'Witte van Haamstede' in Haarlem, 'Els-

wout' in Bloemendaal, de 'Pieter Hasse-
laer groep' uit Haarlem ,en de Zand-
voortse 'Buffalo's'.

Het was voor de Zandvoortse padvinders
de eerste maal, dat aan het radiospel

werd deelgenomen. The Buffalo's had-
den versterking van de Pieter Hasselaer-
groep, die met vyftig man liet weekend
hebben doorgebracht in het klubhuis op
het binnenterrein van het circuit, waar
men de beschikking had over de appara-
tuur van de Heemsteedse amateurzender
Van Koppenhagen en de Zandvoortse
amateui-zender Wlm Drommel. De bU de
vereniging voor experimenteel radio on-
derzoek In Nederland aangesloten Heem-
steedse amateurzender had toestemming
van de radlokontroledienst in Den
Haag om op een andere lokatie dan de
gebruikelijke (pao-det) uit te zenden
via de tachtig, veertig en, twintig meter
band.
Over de resultaten was de heer Van
Koppenhagen niet ontevreden, de kon-
dities in aanmerking genomen, want die

waren volgens de amateurzender aan de"

arme kant. 'Tussen zaterdagmorgen tien

uur en zondagmiddag drie uur kwamen
vele radiokontakten tot stand met pad-
vindersgroepen in Nederland, Luxem-
burg en Italië. Het afstandsrecord van
het weekend was de Portugese plaats

Tomar.
Ook Ton van Schagen, vaandrig van de
Pieter Hasselaergroep vindt het kontakt
met Portugal een redelijk resultaat. Het
vorig Jaar, toen hy met zijn groep voor
het eerst deelnam aan de Jota kwam hij

vanuit het Donkere Spaame 34 in Haar-
lem tot Oost-Duitsland.
Ton van Schagen heeft niet meegedaan
aan de wedstrijd om zoveel mogelijk ra-

diokontakten in het weekend tot stand
te brengen en hU zegt: 'We hebben het
in Zandvoort gezellig gehouden. We zijn

niet konstant aan het zenden geweest.

We hebben 's nachts in het duin met z'n

allen het spokenspel gedaan, waarvoor
anders geen tijd zou zijn geweest. Ik had
natuurlijk 's nachts jyel .kunngn door-

kachelen aan de zender, maar' daar zie

ik geen winst in. Bovendien houd ik

meer van een gezellige babbel over de
radio en dat is er beslist niet bU als Je

zoveel mogelijk kontakten wilt leggen'.

De Heemsteedse zendamateurs Van Empelen (links) en Van Koppenhagen leggen 'jota'-kontakten.

Zondag 2 novembei

HERVORMDE KERK
Kerkplein
10.30 uur ds. C. Mataheru, viering h.a.,

gemeenschappelijke geref./lnerv. dienst

Jeugdhuis
10.30 uur jeugdkapel, spreker
hr. L. K. de Vries

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
10.30 uur gemeenschappelijl<e geref./

herv. dienst in de herv. kerk; voorganger
ds. C. Mataheru, viering h.a.; 19 uur '

ds. O. Meyer, Beverwijk, voortzetting h.a.

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Brugstraat

10.30 uur prof. dr. C. W. Mönnich,
Amsterdam, evang.-luthers

ROOMS KATHOLIEKE KERK
parochiekerk si. agatha
zaterdag 19.30 uur stille eucharistie-

viering; zondag 11 uur eucharistieviering

met orgel en samenzang, dames en
herenkoor

Bijkerk noord
,

9.30 uur eucharistieviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zodang 9.30 en
16 uur. woensdag 20 uur, san^enkomston
in gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-N.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
maandag 3-11, 15 uur samenkomst in

huize 'Pniël', Zuiderstraat 3

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
dinsdag 4-10, 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15

JEHOVA'S GETUIGEN
van 9.30 tot 11.30 uur openbare
bijeenkomst in het gemeenschapshuis,
ingang Willemstraat

(

Sluitingstocht
KENNEMERLAND — Op 15 en 16 no-
vember a.s. wordt in het kader van door
de NHWB te organiseren wandeltochten
de SlultinfeStoclit gehouden. De start van
deze tochten • vindt plaats vanaf het
Jeugdgebouw pan de Donkerelaan in

Bloemendaal.
De starttijden zijn op zaterdag van 12.00

—14.00 uur en de afstanden 10 en 15

km., en op zondag van 10.00—12.30 uur
en de afstanden van 10, 15' en 25 km.

Weekend 1-2 novembei

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. Mol, Koninginnevi/eg 34a,

telefoon 5091

verdere inlichtingen 'omtrent de week-
enddiensten worden 'Verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen:

Anderson, telefoon 2058
Drenth, telefoon 3355
Flieringa, telefoon 2181

Zwerver, telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr, g. Havers, . .

Gasthuishofje. 27,' telefoon 2791

Apotheek: van vrijdag 31-10 17.30 uur tot

vrijdag 7-11 17.30 uur:

de Zeestraat apotheek. N. van Berkel,

Zeestraat 71, telefoon 3073

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,

Linnaeusstraat 3, flat 2, telefoon 4437

Hulpdienst: telefoon 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend'

telefonisch de Veeartsendienst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon 3737,

ook buiten kantooruren

Politie: telefoon 3043.

Brandweer: telefoon 2000 t

Taxi: telefoon 2600

Jarige Willibrordus-

groep vierde feest

'i^irS'.'

20.000

VLIEGUREN
AMSTELVEEN — Op leoensdag S ok-
tober werd in het KLM Uoojdkantoor
te Amstelveen een groot aantal KLU-
ers onderscheiden voor hun gcle-êerde

uren in de lucht. Onder hen bevond
zich gezagvoerder L. G. Metz uit

Zandvoort, die voor zijn 20.000 vlieg-

uren de gouden speld met tmec bril-

janten door de President Dirckteur
van de KLM, Drs. S. Orlandini, kreeg
opgespeld. Voor de goede orde kuwien
20.000 vlieguren vergeleken worden

met een non-stop verblijf in de lucht

van ruim twee jaar.

Naast gezagvoerder Metz kregen nog
negen vliegers, twaalf boordiuerktuig-

kundigen en vijf pursers gouden vleu-

gels met briljanten. Een gouden speld

voor 15.000 vlieguren viel te beurt aan
acht vliegers, negen, boorduierktuig-

kundigen en tien pursers, terwijl voor

64 'beginners' met 10.000 vlieguren,

een bronzen penning lag te wachten.

Al met al waren deze 118 KLM-ers
tezamen goed voor ruim andcrhal]
miljoen uren in de lucht.

Gezagvoerder Metz ontvangt uit han-
den van Drs. S. Orlandini zijn gouden
vleugels met twee briljanten.

ZANDVOORT — Een groot aantal vlag-

gcmasten waaraan om en om de natio-

nale en Zandvoortse vlaggen «apperilpn,

geplaatst %'oor do St. Agathakcrk op dr

Grote Krorht en het Verenigingsgebouw

'De Krocht' duldden er zaterdag 18 okto-

ber op dat er iets bijiondcrs aan de himd

was. Dat was ooit inderdaad het geval.

De Rooms Katholieke geüniformeerde

jeugd herdacht haar dertig jarig be-

staan en hcett, dit teit op luistcrriiKe

wijze gewerd.

Het begon zaterdagavond om half acht

met een mis van dankbaurlicid. een Eu-

charistieviering, die geheel aan dit ge-

beuren gewijd was en geleid werd door

pastoor H. Kaandori'. De feestelijk met
kunstbloemen versierde kerk was zo goed

als geheel bezet. Het opmerkelijke van

deze viering was dat de kinderen een

groot deel van de tekst zelf hadden .sa-

mengesteld, er was een eigen combo, die

op voortreffelijke wijze voor de begelei-

ding zoi-gde en in zijn predikatie wees

pastoor Kaandoni op het grote belang

van geleid Jeugdwerk in deze tijd van

verwording en vei-wildering.

Fccslavond
Dé Ro()ms Katholieke geüniformeerde'

Jeugd, verenigd in de' Sint VVillibrordus-

padvindersgroep telt thans ruim hon-
derd leden, verdoold In welpen, kabou-
ters, gidsen en verkenners. De feest-

avond werd teven bijgewoond door hop-
man Akkermans van de padvindersgroep

'The Buffalo's', met welke groep een

nauw kontakt wordt onderhouden.
Hopman "John Lemmens stelde de vol-

ledige St. WllUbrordusgroep. opgesteld

pp het toneel, aan de dlstriklsvoorzltter

en de aanwezigen voor.

Hienia werden achtereenvolgens door de

welpen, de gidsen, de kabouters en de
verkenners diverse sketches ojjgevoerd.

Het hoogtepunt daarvan werd het to-

neelstukje, .waarmee de ,
avond besloten

werd Öoor dé verkenners, die onder re-

gie van Alle Bol een leuke opvoering,ga-
ven van 'De domme soldaat en de ge-
heimzinnige kist'.

Illilfliging

Tussen de opvoeringen door hadden di-

Vcrae huldigingen en toespraken plaats.

In sympathieke bewoordingen richtte

jiastoor H. Kaandorp het woord tot de

pioniers, de leidsters en de leiders en
sprak er zijn bewondering en vreugde

over uit, riat men dit moeilijke maar
dan'^b,\re werk zo dapper weet vol ie

hoiideu. Vcvvnl''pns sprak de voorzitter

van de Ka hoüekc jeugdiaarl, de heer

Hu.vskens. ZU'i woorden werden acvolgd

door oen zeer n;)arte b'ocmenhukle. die

tot uiteindelijk doel had tic huldiging

van mevrouw Blu.vs. 'die reeds meer dan
25 Jaar optrad als assistent van haar

echtgenoot, de oprichter eu groepsleider,

de heer Bluys. Voorts schonk hij de wel-

pen een pakket handenarbeid-artlkelen,

terwijl kabouters, verkenners en gidsen

voet- en handballen ontvingen.

De heer Huyskens deelde vervolgens me-
de, dat de Katholieke Jeugdraad een

grote tent had beschikbaar gesteld,

waarvoor- certificaten in omloop wer-
den gebracht, die gekocht konden wor-
den voor Sb,—, ƒ10,— en ƒ25,—. De
opbrengst van deze certificaten-verkoop

kwam op ƒ 1200.— , zodat zelfs twee ten-

ten in het vooruitzicht konden worden
gesteld.

Na de pauze huldigde de voorzitter van
het dlstrikt Haarlem, de heer Pieters

diverse personen die zich in de loop der

Jaren bijzonder voor de groep verdiens-

telijk hebben gemaakt, waarna de heer
C. Vreeburg het bruidspaar, de heer en
mevrouw Bluys feliciteerde en geschen-
ken aanbood.
De heer van den Hout hield namens de

ouders een enlho.usiaste 'toespraak. 'WU
ziJn trots op Jullie, ga zo door', eindigde

hij. Ten.slotte sprak hopman John Lem-
mens een slotwoord, bracht dank aan
allen, die deze onvergetelijke avond had-
den verzorgd en schonk Joke van Dam
en Vera Adegeest die de algehele verzor-

ging van de feestavond op zich hadden
genomen een fraai boeket bloemen.

Wandelrally
De feestviering werd besloten met een
wandelrally, zondagtóorgen om 10 uur
aanvangend bij het klubhuis 'De bunker'
aan de van Lennepweg. Diverse op-
drachten moesten hierbij worden uitge-

voerd, waarbij handigheid, denkvermo-
gen en slimheid een grote rol speelden.

Ook voor deze rally was de belangstel-

ling zeer groot zodat al met al de Sint
WllUbrordusgroep te Zandvoort op een
zeer geslaagde feestviering kan terüg-
ilen.

Verkenners Jeroen Bluys cv Pieter v.

d. Hout als 'de slome soldaat' en de

baron.

/kBURGERLIJKE,
STAND
ZANDVOORT
Geboren;
MarUke Maria Catharina, dv J. C, Met-
tcs en A. A. M. de 'Wilde; Pascal, dv J.

J. P. Bomian en I. Bermon.

Geboren- buiten de gemeente:
Blba. dv J. Paap en A. H. Visser; Michèle

Alexandra. dv E. C. Ph. Deinum en L. de
Zwart: Marcel, zv H. M. Sol en C. van
Koningsbruggen; Isabella Rebccca, dv
H. Korthof en A. E. Kuijlaars; Boisalin-

da Mariëlla, dv C. J. Bruijnzecl en J. M.
de 'Wit.

Oi!(fcrtro!iw;d:

P. P. van Gooi en G. A. Riemer.sma.

Gehuwd:
P. Bouinaii en M. van der Vliet.

Overleden

:

Florus J.'Ales,sie, 71 Jr., geh. m. R. M.
Baggen; Jan Roos, 72 Jr., (Het Huls in

de Duinen) : Frederlka P. Jacobs, 81 Jr..

geh. gew. m. D. A. Teerlink.

Overleden buiten de gemeente:
Jannetje Keur. 78 Jr. rBcJaardcuhuis
Kostvcriorcn).

WATERSTANDEN
ZANDVOORT —

De hoogwaterstanden zijn als volgt:

vrijdag 31 oktober / 12.53-12.26 uur

zaterdag 1 november / 12.51-13.18 uur

zondag 2 november / 1.42-14.03 uur
maandag 3 november / 2.30-14.51 uur

dinsdag 4 november / 3.14-15.34 uur
woensdag 5 november / 4-16.19 üuf-

donderdag 6 november / 4.46-17.05 uur

vrijdag 7 november / 5.32-17.49 uur

springtij / 5 hovember
doodtij / 13 november

Voor het berekenen van de laagwater-

standen gelieve men bIJ bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.

TOZ start

ledenwerfaktie
ZANDi GORT — In verenigingsgebouw
'De Krocht' hield het Toonkunst Orato-
riumkoor Zandvoort (T.O.Z.) vorige
week maandagavond de Jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering.

De voorzitter, de heer C. Kuyper memo-
reerde in zijn openingswoord, dat de ver-
eniging, — die sinds de oprichting in
1967 -i een voortbestaan van nauwelijks
twee jaren leek beschoren, zoals in ver-
enigingskringen Werd beweerd, sinds die
tijd Tich in acht Jaar heeft ontwikkeld
tot een der meest toonaangevende ver-
enigingen in de )adplaats. Het afgelopen
verenigingsjaar was daar wel een spre-
kend voorbeeld van.
De uitvoering van de Johannes Passion
werd een grandioos suksos. evenals de
medewerking aan deze Passion in het
Concertgebouw te Amsterdam, waarbij
het Zandvoortap koor toonaangevend
bleek, de medewerking aan de radio-uit-
zending van Radio Bloemendaal en aan
de medewerking tijdens de herdenkings-
dienst voor de gevallenen op 4 mei 1975.

Ook aan uitvoeringen van de Johannes
Passion in Apeldooni en Enkhulzen
werd door vele koorleden enthousiaste
medewerking verleend. Men kan dan ook
wat de muzikale prestaties betreft, die
alom in de pers werden geprezen, op
een zeer gunsti? jaar terugzien.
Dit bleek ook uit het Jaarverslag van
de penningmeester, die een batig saldo
van ƒ 1.007.27 kon vermelden.

Zorgenkind
In de loop van de vergadering bleek dat
het ledenaantal het grote zorgenkind
van de vereniging blijft. Men beschikt
thans over een enthousiaste kerngroep
van 50 personen, terwijl bij de oprich-
ting in 1967 dit aantal bijna honderd
bedroeg. Het werd een onderwerp van
langdurige bespreking, met het gevolg,
dat een intensieve propaganda-aktie zal

worden gevoerd om het ledenaantal, —
dat overigens geen zorgen baart, doch
gaarne zou worden verhoogd, — uit te

breiden. Dit alles naar aanleiding van
hel jaarverslag van de sekretarls.

Periodiek aftredend waren de dames
m°vrouw Romkes Wellensieck en me-
vrouw Stokman, die werden herkozen.
Een vacature was ontstaan door het be-
danken van de heer R. Drommel. In
diens plaats werd gekozen de heer H.
de Hoop.
De Jaarlijkse 'Bingo-avond' ter verste-

viging vm de kas werd vastgesteld op
de voorlaatste wijdag in Januari 1976.

Movrouw Schuiten, in nsM"'" sani"''W"--
Ifini» met h-ït bestuur "n diverse loden
-..voji 2,\c\\ hlormee belasten.

Uilvoeringen
In elk geval in de maand mei (de Juiste

datum moet in overleg met het be-
stuur van het Noordhollands Philhar-
monlsch Orkest nog worden vastgesteld)

zal het Oratorium 'Elias' van Mendels-
sohn worden uitgevoerd in de Her-
vormde kerk, een werk, dat men thaus
in studie heeft.

Het werd algemeen betreurd, dat door
financiële omstandigheden de zo graag
traditionele uitvoering van de Johannes
Passion in de aan de lijdensweken voor-

Genealogie
KENNEMERLAND — Programma van
de Ned, Genealogische vereniging, afd.

Kennemerland

:

Op ^T^ldag 31 oktober spreekt de heer
E. J. C. Boutmy de Katzmann, biblio-

thecaris/conservator bij het Koninklijk
Nederlands Genootschap van geslachts-
en wapenkunde over De verzamelingen
van hei genootschap en haar toeganke-
lijkheid.

Op \Tijdag 21 novemb-r .spreekt mejuf-
frouw drs. Ariotte Schippers over Wat
komt er k\iken als ik mijn genealoo'srh
o-nfler:.oek in een publicatie wil vastleg-

gen.

Op maande g 15 december voorllchlings-
avo-id voor nieuwe leden on belangstel-
lende'-

.MIp bitconkomston worden gehouden in

h-'t gebouw van de VorenigHg van Vrij-
zi'.inig Hervormden aan de Vestestraat 1

te TTaarlem en beginnen 's avonds om 8

imr.

Expositie

in Eijlders

V'"['
^

I < I.-' .. !

'' \i' 'i

"

""""

ZANDVOORT ~ In galerie EijUlrrs

aan de Haltestraat "7 exposeren Ans
Wortel en Anke Blankevoorl in de
periode van 1 lot 2S november.
De in 1929 te Alkmaar geboren Ans
Wortel is autodidakl en won met haar
gouaches een prijs op de Parijse Jeugd-
biennale in 1963. De kunstenares woont
en werkt in Bergen en exposeert regel-

matig in binnen- en buitenland.
Anke Blankevoorl is In 1931 in Harder-
wijk geboren en volgde opleidingen aan
de kunstnijverheidschool te Amsterdam
en het atelier van Lucy Bakker.
De expositie van gouaches en keramiek
is op de woeiLsdagen tot en met vrij-

dagen te bezichtigen van 13.00-16.00

uur en zaterdags en zondags van 13.00

lot 17.00 uur.

afgaande weken dit Jaar geen doorgang
zal kmuien "inden. De voorzitter zegde
toe in dit opzicht kontakt te zullen op-
nemen met het kollege van b. en w., om
met med. werking van het gemeentebe-
stuur deze uitvoering alsnog in 1976 te
zullen kunnen plannen.
Aandacht werd tenslotte nog besteed aan
de leiding van de huidige dirigent de
heer Piet Halsema. Algemeen was men
over diens direktie zeer tevreden, al
baart zijn huidige gezondheidstoestand
enige zorgen. Dat hij de vereniging naar
een steeds grotere muzikale prestatie
heeft gevoerd, stond bü alle leden bui-
ten kijf, evenals zijn vervanger biJ ziek-
te, dp heer Lourens Stuifbergen. in wie
men een eminent vervanger vond.

Openbare

bibliotheek

Zandvoort
ZANDVOORT — Dankzij het besluit van
23 september van de gemeenteraad van
Zandvoort, waardoor de Bibliotheek aan
nieuwe hulsvesting is geholpen, (Prin-
sesseweg 34) zal binnen afzienbare tijd

de beschikbare ruimte 5x zo groot ziJn
dan de huidige. Dit zal de dienstverle-

ning aan het publiek aanzienlijk verbe-
teren. Deze dienstverlening kan daardoor
ook st'-rk worden uitgebreid.
De toenen-.ende werkzaamheden, als ge-
volg van het in werking treden van de
Wet Bibliotheekwerk, hebben ertoe ge-
leld dat in (tijdeiyke) dienst zijn getre-
den mevr. E. Berkhout en mej. L. Schut-
te. Nadat op woensdagmiddag 3 sep-
tember het 2500-ste lid van de Biblio-
theek is ingeschreven, is liet aantal
sindsdien weer belangrijk gestegen: in
september zijn 202 nie\iwe leden geboekt,
leen maand eerder, augustus. 1361). Het
aantal leden schommelt nu om de
2750. De bibliotheek blijft zo de snelst

groeiende vereniging in Zandvoort!
Het uitleencijfer is in september voor
hel eerst boven de 10.000 uitgekomen. •

Het aantal uitlenirigen over de afgelopen
maanden van dit Jaar ligt nu al bijna
11.000 hoger dan over dezelfde periode
in het vorig jaar.

Tot bestuurslid is benoemd de heer G.
Loogman, hoofd van de H. Schaftschool.
Voor de verbouwing tot bibliotheek van
het pand aan de Prinsesseweg 34 heeft

het bestuur een Bouw Begeleidingscom-
missie (BBC) Ingesteld bestaande uit
drie bestuursleden, twee stafleden, twee
deskundigen van de Prov. Bibliotheek
Centrale, twee door de gemeente Zand-
voort aangewezen deskundigen, alsmede
de architekt. Als architekt van de nieu-
we huisvesting van de bibliotheek heeft
het bestuur de heer 'W. Ingwersen (arch.
BNA), alhier, bereid gevonden op te tre-
den.
In de kinderboekenweek (van 15 tol 25
oktober) zullen evenals in vorige jaren
weer enkele aktiviteiten plaats vinden,
zoals twee voorstellingen van het Pop-
penthpater MIJKO op vrijdagmiddag 24
oktober voor de bibliotheek-jeugd en een
wedstrijd voor kinderen, die in het te-

ken van de nieuwe hulsvesting zal staan.

Lezing over

parapsychologie
KENNEMERLAND — Prof. dr. \V. H. C.
Tenhaeff, hoogleraar in de Parapsycho-
logie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht
.spreekt op donderdag 30 oktober, des
avonds om 8 uur, over: Kant's filoso-

fische mensbeschouwing en de parapsy-
chologie. Hü doet dit voor de Studiever-
eniging voor 'p,sychical research'. De le-

zing wordt gehouden in het Coornhert
Iveeiun. Inlichtingen over de vereniging
v'-'-'-ekt m"vrouw B v. d. Wal-Btgot.
.' C van Oostzanenlaan 4-6, telefoon

281773

Dia-klankbeeld

over Venetië
H^ARLi^M — Tn de Doon.cee^inde kerk
te Haarlem, insnng Penzelaarsstocg 3.

wordt on vrijda<! 24 oktober, aanvang 20
u'ir. een dl.i-klankbeeld met lezing ge-
L'even over- Venelió. ontmoeting met het
verleden.' Toeliehting verzorgt de heer
P. Kunimel. De lezing wordt georgani-
seerd door Inol centrum voor internatio-
nnle lezineen en het Unesco comité
Haarlem en nmslreken. Op deze avond
zullen Uni'-efknarten en agenda's wor-
den \'erkooht. Ook Introducés zijn har-
telijk welkom.

Centrum
HAARLEM — Op vrijdag 31 oktober, za-

terdag 1 en zondag 2 november geeft to-

neelgroep Centrum een uitvoering van
Monoloog gevolgd door Keofman in de
Toneekchmir in Haarlem.
Monoloog i.s van Harold Pintcr en ver-

taald door Hans Roduin, regie Jacqucs
Commandeur.
Keofman is een stuk van Jan Arends,
geregissor d door Peter Oostlioek. De
spelers 7,ijn in beide één-akters: Jacques
Commandeur en Peter Oosthoek.
Pinter .schreef zijn Monoloog oorspron-
kelijk voor de televisie. Een man roept
beelden op uit hel verleden en legt er al

a.ssociérend verbanden tussen.

Jan Arends Keefman Is geschreven als

verhaal-in-de-vorm van een monoloog.
Door deze vorm kan hel zonder enige
dramaturgische Ingreep als dramati-
.scho tekst gebruikt worden.
In Keefman .spreekt een 'patiënt' zijn

zwijgende psychiater toe en formuleert
hij de hoogst aktuple noodkreet van ie-

mand die zich niet au serieux genomen
voelt.

Prijs: J 7.50. CJP-houdcrs/65-, : ƒ 3,75.

Aanvang: 20.30 uur.

Bejaardeiipaspoort
ZANDV<X)RT — Met ingang van heden
kunnen de bejaardenpaspoorten worden
afgehaald ter gemeentesekretarie. afd
Burgerzaken, Schoolstraat 6.
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ZOEKT U EEN ORIGINEEL KADO?

Denk eens aan een

GEBRAüDSCHiLDERDE

ƒ25-
ATELIER VOOR
GLAS IN LOOO

4^&S ^chtniH

Wolstraat 5 (acliter de Gierstraal).

Telefoon 023-314599.

UW SPECIAALZAAK
44 ANEGANG 44

TELEFOON 023-321625

Pantalons — Kolberts - Leder

de nieuwste modellen.

WESKSTEÜ gevraagd
voor de avonduren.

B.V. Foto-Litho Drommel
Flemingstraat 100. Zandvoort, tel. 02507-3046.

t/m 22 november in de Prentenkamer

^S=ss*

KUNSTZALEN HEERKENS THIJSSEN
Houtplein 13, Haarlem, tel. 023-312Ï25

Autobedrijf ST.BAVO
Inkoop - Inruil - Verkoop - Taxatie

In diverse kleuren:

Mercedessen 200 D - 220 D - 240 D 3,0 5 cil. 1975
Nieuw en nog enkele demonstratie-
wagens 1973-1974

Mercedes 280 SE Autom. 1975

Mercedes 250 C Coupé 1971

Mercedes 280 S Autom. zeer veel extra's

nieuw, blauw metalic 1975
Mercedes 280 S elektr. schuifdak, radio enz.

byzantijns goud 1975
Mercedes 240 D 3.0 1. byzantijns goud
veel extra's jan. 1975
Mercedes 240 D goud metalic, scliuifdak, etc.

10.000 km, 2 mnd. oud 1975

Mercedes 240 D met schuifdak, div. extra's
25.000 km 1975
Mercedes 230 4 benzine. Autom.. div, extra's,

o.a. scliuifdak, radio etc. Nieuw met inter.

korting 1975
Mercedes 280 S Autom. 1970
Mercedes 200 D 1973
Peugeot 504 diesel,, S-per.?. Familiale nieuw

1975
Peugeot 504 TI, goud metallic, led. bekl.
etc. 1974
Opel Rekord 2100 diesel, 5-deurs. Stationcar,

B.M.W. 3.0 1. CS Coupé, autom., div. extra's 1973

Peugeot 504 GL 36.000 km 1974
Chevrolet Chevelle Malibu Clas.sic Coupé
met gasinstallatie 22.000 km 1974
Ford Capri 2600 GT 1972
Amc Hornet Sportabout, 5-dours
Stationcar. 6-cyl., Autom. 1974
2 X Chevrolet Camaro, 6- en 8-cyI. autom. 1974
Diverse inruilauto's o.a.:

Mercedes 280 SE 1968
Renault R4 1970
Fiat 500 1970

Mercedes 350 SLC autom. goud metalic,
air-cond. 1975 voorzien van alle mog.

extra's, totale nw.prijs ƒ 87.000,—
Nu zeer Interessante prijs.

Onze welbekende 10.000 km garantie.
Vlotte financiering 12-36 maanden.

Elke keuring wordt gaarne toegestaan I

AUTOBEDRIJF

AMSTERDAMSEVAART 28 - HAARLEM.
Telefoon 02i-313240 - 313241 en

privé 325039.
Dagelijks geopend vanaf 9 uur

!

U kunt te allen tijde terecht (ook
's avonds) want wij wonen boven de

zaak.

zitsensatie

inleenwonlt

Deze
2-3-zilskombinalie

is leverbaar in

verschillende
kleuren Toro-leder
voor de meest
vriendelijke

LeoluX' prijs 2985r
Ook leverbaar mei eksira hoold-
steunen.

Een vorstelijke tweezits en drie-

zitskombinatie in soepel leer en
massief hout.

De uitvoering in warm eiken-co-
loré, gekombineerd met prachtig
Toro-leder, geeft het geheel een
voornaam maar toch sportief ca-
chet.

Voor elke partikulier rr}j entree. Lekker dichtbij tusiien Haarlem en
Amsterdam in de hoofdstraat van Zwanenburg, met volop parkeerruimte.

miva interJGur
dcnncniaan 53 (hoofdstraat) — zwanenburg, telefoon 0290J-4590/5909.
das. geopend 8.30-18 uur - vrUd.avond 19-21 uur - zatcrd. 8.30-17 uur.

GROTE KOLLEKTIE LEOLUX MEUBELEN
^

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

ais engels

IJzerbande! ZMSER b.v.
Hoofdweg 726. Hoofddorp.

Hogewoerd UI. Lelden.

VOTINTEX BV
Leidsevaartweg 13-15, Heemstede.
Telefoon 02502-8041.

,

Gevraagd voor spoedige indiensttreding:

administratief

medewerkster

chef

Sollicitaties zowel telefonisch als schriftelijk
kunt u riciiten aan bovenstaand adres.

HIPPE BABY- EN
KLEUTERKLEEKTJES

DE BABYB3X
heeft er een grote sortering

van.

Binnenweg 140, Heemstede.

zilver

Moderne zilveren

ring met onyx

Juwelier
Treur
Jan V.' Goyen-
straat 22, '

Heemstede
Telefoon
C023)-28866g

HERBERG 7 BOECKANIERSNEST
SPECIALITEITENRESTAURANT

Specialiteiten o.a.:

HAZENRUG
FAZANT met zuurkool
EEND
SPEENVARKEN

Dagelijl<s geopend van 12.00-23.00 uur.

Tafelreservering 02507-2401 of 3054.

ZANDVOORTSELAAN 187 — ZANDVOORT.

Stokman,Rinko,^\llleiiisén
enSteemdst

showen de nieuwe Renault 3oTS.
Kom kijken.Kom een proefrit maken.

Kom genieten.

Jawel, de nieuwe Renault 30TS staat

bij ons in de showrooniste pronken.

Kom kijken. Naar de grote ruimte die

ook deze Renault u weer biedt.

Naar feet interieur dat zo perfect is af-

gewerkt dat het wel handwerk lijkt.

Kom u overtuigen van de vele veir

ligheidsaspecten: de voorwielaandrijving,

de rembekrachtiging, de stuurbekrachti^

ging, het grote (gelaagde) glasoppervlak.

de verstelbare koplampen.

En zo kunnen we nog wel even door

gaan.

. Kom heerlijk zitten temidden van alle

ingebouwde comfort.

Kom een proefrit maken in deze eer-

ste 6-cvlinder met voorwielaandrijvingmet
een top van

185 km/u.

Kom genieten. RENAULT

Kies zelf uw dag: u bent welkom op donderdag 30 oktober, vrijdag 31 oktober

en zaterdag 1 november.

Stokman
Karel Doormanlaan 3-7,

HAARLEM,Tel. 023-2591 Si /254460

W^emsen
Floraplein 25»

HAARLEM, Tel. 023-324920

Rinko
Oranjestraat 2-12,

ZANDVOORT,Tel. 02507-2323

Steenkist
Kleverlaan 11,

BLOEMENDAAL, Tel. 023-264165

Hucbon mcKacf
benenchamKmt.
Entegenmoeheid
bestand

'^

Ontdek de
steunvan
Hudson
Lycra mas-
sage-kousen
enpantiesen
devoorge- A
vormde ^
Hudson
Lycra
steunkousea
en-panties,

EriziedatHuuwu
ook oog voor kleur
heeft

Bij uw 'Hudson
1 Steunpunt':

Il

ii

ii;v\ieewiel voordeel

/TSk

DAMES- of HERENFIETS

helemaal compleet, met terugtraprem

met handrem

met handrem, 5 versnellingen

Inruil mogelijk.

Dinsdag gesloten - Donderdag koopavond !

229,50

249,50

299,50

jan versteege
hoofdstraat 116 hillegom telefoon 0252.0-15458

RENAULT 5 TL
Veiligheid en ruimte
in 'n nieuwe vorm.
Vlakke vloer en derde deur.
Veiligheidskooikonstruktie.

Kuipstoeltjes en doordacht

tot In de details.

Benzineverbruik bli

100 km/uur 1 op 14.1,

Technische gegevens:
956 co -44 DIN pk

-

135 km/uur.

GRATIS: Haal bl| ons het 124 pagina's dikke Renault- _
boek. Met foto's In veel kleurendruk. Renauil geeft waar voor z'n geld

autobedrijven rInko
Oranjestraat 2-12

Zandvoort
'rel.02507-2323-2424

RENAULT

Voor reparatie's van alle

nerken wasautoma;teii

De zaak waar de service

goed, snel en voordelig ts,

telefoon 023-252760.

I
VoorrUkosten ƒ7,50

OoK voor doe tiet zeU
onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarlem

HOUTWORM — RATTEN
EN MUIZEN
Dan even bellen 02550-15154

Gevraagd:
PART-TIME ZIEKEK-
OF BEJAARDEN-
VERZORGSTER
voor de avonddienst.

Verpleeginrichting Wilder-
vanck, Groenendaalkade 6,

Heemstede, tel. 245256-

283612.

\^pmd
MODE EN TEXTIBI,

Binnenweg 131,

Heemstede»

teletoon 3804eSw

l. J
Hudson

Een iieenlengfe beter.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

Alléén
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

VOOR ALLE MERKEN
HOORAPPARATEN
AUe soorten batterUen en
snoertjes.

Ook voor Ziekenfonds.

G. JAMBEN
Qedlpl. BUdldln.
Binnenweg 92, tel. 286963,

toestel 4.

Eiken en beuken
handgeklootde

OPENHAARD-
BLOKKEN

40 manden van 20 ke
= 2 m3 VA. ƒ 130,—

thuisgebracht.

B.V. HAARLEMS
BARDBOCT,

tel. 023-321168-314107.

Rustige heer, 41 Jaar, zoekt
KAMER
bij voorkeur in Bloemcn-
daal of Overveen.

Brieven onder nr. H 426
bm-. van dit blad.

KUNSTGEBSTTEN-
REPARATIES

Tandtccbn, LahoratArium
R. Aokema, lordensstt. 60,

b/h Houtplein, Haarlem.
Teletoon 315934.

ELECTRISCUE WEKKERS
voor huls en op reis

reeds vanaf ƒ 26,—.
JUWELIER SIUUT,
Raadhuisstraat 89,
tel. 280267, Heemst«de.

VJBRMIST
Gele canvas^tas met
studieboeken en diktaten.

Dringend nbdlg voor
examen. Wie kan mU
helpen ze zo spoedig
mogeiyk terug te krügen?

Bel S.V.P. 023-283408 of af-

geven aan Camplaan 34,

Heemstede.

Te koop aangeboden: .

nieuw lieuplang, langharig
BONTJASJE
en een
HOME-TRAINER '

' roei-machine.
Telefoon 02502-7210. .

SLE«TELSERV??E
Klaar terwUI U wacni.
Uuk autusleutel»

'

Volgen» codpnummei. I

TEL 0Z3'280a90
Binnenweg 73, Heemstede
Zaterdag 's mldrtags geèlotei)

sa
BROUKS BREUKVIIRBANÜ
een gordel die uw t)reuk se*

beel (Ini kan boudcD.
Vrani! inlichllngen ot maak

arepraak. BKOOKS, SlUcel 2S.

tel. 249423. Amsterdam.

Leer deze winter
TENNISSEN IN
CLUBVERBAND

Inlichtingen 02S20-15436.

WIJ MAKEN ELK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR D

$ct 9i»0cll|ni|0
AUéén «

Schalgchelstraat 37,

Haarlem, tel. 023-327019.

GEDIPL. PEDICURE

.

aangesloten bU de Ned.
voetverz.centrale.

Behandeling ook bij u
aan huls.

Mevr. J. de Knecht,
Zeelandlaan 22, Heem-
stede, tel. 287198.

Jonge vrouw zoekt
ETAGE
bestaande uit zit-slaap-

kamer, keuken, douche en
vvrUe opgang in Heem-
stede ol omg.

Brieven onder nf. H 427
bur. van dit blad.

STAATS-

LOTERIJ
VERinWP

3 NOVEMBER
De eerste 3 verkoopdagen
geopend van 9-17 üur,

daarna Van 9-14 uur.
's Z&terdags gesloten.

TrckkbiK 12i 17 en 19 nor,

Mevr.fi. O, Helminck-
Hoppe, Theemspleln 38,

Haarlem, tel. 243413.

Olro 39404S.

Het aantal gelukwensen, dat Ik mocht ontvangen
ter gelegenheid van mijn 25-jarlg dlenstjubileum
bij de gemeente Heemstede, is- zo groot geweest,
dat het my onmogelijk is een ieder persoonlijk voor
zijn attentie te bedanken.

Mag ik daarom langs deze weg, mede namens mijn
eclitgenote u, die deze dag voor ons tot een onver-
getelijke hebt gemaakt, hartelijk dankzeggen voor
de ondervonden belangstelling.

H. DE BOER
Heemstede, oktober 1975.

Gevraagd:
BEJAARDENUELPSTER
in full-time dienstver-

band. Om het weekend
vrtj.

Verpleeginrichting Wilder-
vanck, Groenendaalkade 6,

Heemstede, tel. 245256-

283612.

IH' en verkooip
Juwelen. Uoud cd Zllfer.

H.W. DAMES
KRUI8STR. 19, BAAHLEM.
bO de RIdderstr., tel. 320431.

ENIGE GOEDE
OCCASIONS
ZWAKT.WIT EN
KLEUREN T V.

met garantie.

RADIO JANSSEN.
Binnenweg 92, tel. 286963.

AUTURIJSCUOUL
„MARGRIET"

voor ai uw rUbewUzea,
ook AutomKUc.
Vamor MX oedlplomeerd.

Tel. 023-262317 - 334701 -

264906.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend rrote

koUektle echt DAMESRONFEKTIB,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije kence.

KLEINE HOUTSTRAAT U — HAARLEM.
Telefoon 82.13.06.

CENTRALE VERWARMING

GROEN & CO. b.v.
Jniianalaan 33, Orerveen, telefoon 2M8SS.

GLANDORF'S

MEUBELEN

II weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de G«n. Crenjéttraat 11S, Haarlan

t/o D» VilAs



ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

•fWrrr^r*-

zandvoorts
nieuwsbla

'ffimz.^^ f̂im g»».._jgr»^ «^ vnip ^fv

Uitgave BV. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AakmeT,
teletüon 02977-25141, 5 lUnen.

Al)onnen:entsprUs ƒ I6,£0 per Jaar,

Per post ƒ 45,—

.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvuort:
Gashuispleir 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Adverter'tietnrtel 22 cent per mm.
Aantrekkelillce kontr-TKliaricven op
jp aanvrage. Ook komliiuntielarie-

^eu met de overige hinden van K..P.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek 3001.69.779.

Po.srrekening 3Ü2H71.
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Rijkswaterstaat probeert

de ^olieman' op te ruimen

f \

-.- i

^JIj^W^^ <*

W.A. PREMIE BLUFT
ƒ 165,— PER JAAR.

ALL-RISKS
v.a. ƒ375,— per jaar. .

voor auto's met nieuwprijs
onder ƒ 8.000,—.

DORSMAN
De Wittstr. 7 — Zandvoort.

Tel. 02507 - 4534, b.g.g. 3775.

„WURF-PRAET'^

WULLUM v.d. WIIRFF
Mul u niet es 'n kilootje garnael?
Ilcjvang d'r nou zat.

H.VV.COSTER

Burg; Èngelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

,

Voor aan- öf verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

HypotbeUen

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dae en liacht bereikbaar.

Nu ook het adres vooT

WITTE TROUWWAGENS.

[•-,

ehes andpé
vóór een gezellig avondje uit

de gehele week geopend
van 20.00-3.00 uur.

De restanten van de olleman zoals die

bij gunstige weersomstandigheden op
het zuiderstrand tussen de eerste en
tweede' bank te zien zijn. Hoelang nog?

j/iÈMiEHiiiA
• NIEUWBOUW

^ • VERBOUW
Vraag een vrijblijvende offerte.'

DITBOmVKEÜKEN
WOONKAMER
OPEN HAARD

Telefoon 02507-8091.-3086.

DOR'PSSLAGERU

(/>

Haltestraat 3, Zandvoort.

Telefoon 2994.'

Zie onze advertentie elders.

Fonduesausen uit eigen keuken.
Hoehderpark-elcren van vrije kippen.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

— Gespecialiseerd In , alle chinees-
indische gerechten.

— Ook voor af te halen geopend vau
12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3643.

'In onze editie van 30 oktober heeft

in de advertentie van

LADYSfJOP BENTVELD

de naam gestaan van

LADYM.
Wij Ijleden belde zaken onze ex-

cuses aan.

ZANDVOORT — In ons nummer van
veertien daeen geleden schreven wU in

de rubriek 'Met oog en oor de badplaats
door' over het wrak van de beroemde
(en beruchte) 'Olleman', de bark 'Sint

Nicolaas' die op 1 Januari 1880 strand-

de ter hoogte van paal 69, geheel uit-

brandde, bU; welke ramp 17 opvarenden
door de Zandvoortse roelreddingboot
werden gered.,Het karkas van dit schip
ligt nog altUd voor ons strand tussen
de eerste en tweede bank.
Het wrak van het schip ligt in het cen-
trum voor het ""naaktstrand'- en zou vol-

gens velen een gevaar opleveren voor
baders en zweminers en bovendien voor
onze garnalenvlssers,' die er hun net-
ten op /stuk trekken. Daarom adviseer-
den wi), het volgend seizoen het wrak
af te palen en.te voorzien van duidelijke

waarschuwingsborden, omdat een der-
gelijk historisch geworden

: geval niet
voor het nageslacht mag verloren gaan.

Toeristische attraktie
Ken en ander heeft nogal wat reakties
gewekt. Een inzender schrijft ons het
volgende: 'Ben het nletJ met u eens,

dat dit zeer gevaarlijke scheepswrak
tussen de eerste en tweedo'bank daar
moet blijven. Indien het' een scheeps-
romp zou zijn, die ook bU hoog water
dtiideiyk zichtbaar is, dan hebt u gelijk

om het als 'de Olleman van 1880' al-

daar te laten als toeristische attraktie.

Maar daar het voor zwemmers zowel
als vissers, (en. ook zeilboten) een groot
gevaar is, moct^.er aan beiden, uiteinden
een ijzeren paal met bord' geplaatst
worden! Dit wrak Is slechts zichtbaar

bij windstilte en eb en dan nog maar
hoog uit een paar uur per etmaal.
Verrot is het eikenhout beslist niet. Bo-
vendien zijn onder water' scherpe afge-
broken houtspanten, alsmede veel afge-

broken puntige. ijzeren en koperen uit-

steeksels. Diis" levensgevaarlijk bi) hoog
water als eenzwemmer.er dan op duikt
of ;Overheeh zwemt.""' '•

;

Inzender stuiijte;érbiJ.' twee] ;brieven'van
BykswateriitBj^ ;w.(©ö^fe^^^

sèhrevöi.v "ltöfc'':'céÜ5te .£untwóbr(i''.'ls
;
van

30 augiistus 1972 èri daarin wordt ge-
meld, dat het wrak zal worden opge-
ruimd, zodra de weersomstandigheden
dermate gunstig zijn, dat het droog
komt te liggen. De tweede brief Is van
10 juU 1974 en daarin schrijft Rijks-
waterstaat dat het tot nu toe niet is

gelukt, het wrak van 'De Olleman' c.q.

de gevaarlijke delen daarvan, op te rui-

men. De pogingen daartoe zullen ech-
ter'iworden voortgezet.'

Het ziet er dus naar uit dat Zandvoort
ziJn 'olleman' gaat verliezen. ,

Verplichte

l 1L
«_ ; ipt(B£

"*

'IIH^

5 «, II i.'ili,
i.;;,if..,

"Mt

iteipïitë^ï''ï''.''':ï'

iii.K'i'' .1 hl'. 1
ji. ". I .

I

Het nieuioe gebouv) aan de Hogewcg.

Appartementenbouw

nadert voltooiini
ZANDVOORT — Vrijdag hing de. vlag

in top op het dak van het vier woon-
lagen tollende appartementengebouw aan
de Hogeweg. .Het Amsterdamse Eia'nne-

mersbedriJf Hlllen en Roosen hoopt' het
bouwwerk van de Zandvoortse archltekt
Chris ''Waèénaar'l maait op te leveren. .

;Óp! d^T>laat£«waaft..eéa& }iotel;iyïplÈler,^.^

gen stond Is nu een geljoitw. .verrezen,"-:

dat zestien appartementen tolt, op elke
verdieping vie;-. Op het ogenbli'c is men
bezig met dé verkoop van de twaalf
twee- en vier driekamerappartementen.
De ruimte op de begane grond heeft nog
geen 1 esteirimlng. Gedacht wordt aan
ééri. pfqt'oef,'''ei"e winkels.

_IJi;is)}i6^iii3itó|(^ is tevens eigenaar van,
iïi'et'aan het appartenientSngeb'ouwgrën-

—
J r

zende hotel Marlna. Het/Amsterdamse
aannemersbedrijf heeft ppnnen met het
oude hotel. 'Wanneer de plannen gerea-
liseerd worden is nog onduidelijk, want
zo liet men ons weten: j'Het tijdstip dat
we aan hotel Marina bc^ginnen hangt af
van de vlotte verkoop van de apparte-

_mentcn. Eerst dan kan het hotel met dé
"grond' géHJk'-wbrdeii'gBniaSkt;'" -

aangifte
ZANDVOORT — Met Ingang van 29 ok-
tober 1975 is in de gemeente Zandvoort
de 'Meldingsverordening Zandvoort 1975'

in werking getreden.
Ingevolge deze verordening Is ledere ver-

huurder of eigenaa; van een woning die

ter Ijeschikking komt verplicht hiervan
binnen drie maal vierentwintig uur aan-
gifte te doen bij burgemeester en wet-
houders.
De melding dient vergezeld te gaan van:

— de ligging van de woning;
— de huurprijs waarvoor de woning

laatstelijk was verhuurd, c.q, de Jcoop-

prijs; t

— naam en adres van de eigenaar;— de opgaaf dient te zijn ondertekend
dior d.ïgcen die haar verstrekt.

Nadere informaties omtrent de werking
van de verordening worden verstrekt
door het bureau Volkshui.svesting en
Ruimtelijke ordening ter sekretarle.

;J;..ji.h-.;i..u:iy, ,:B-I„,';;^

'¥©"'.
' ^^&^f

De Wagenaarstijl is duidelijk herken- er in geslaagd om de zestien appartc- blokkendoos,
baar in de tekening. Chris Wagenaar is menten niet onder ie brengen in een

Diskussieavond
-De Wurf' weer Kledingaktie

bedrijfsleven
ZANDVOORT — Het bestuur van de
Federatie Handclsver./Hanze houdt op
maandagavond 17 november om 20.00

uur een dtekussiebiJeenkomst in hotel

BoUwes op l.et Badhuisplein. Hie.' zullen

de volgende onderwerpen worden be-
handeld ;

— de promotion van Zandvoort en het
bef^rijfsleven. Do voorzitter van de plaat-
selijke VVV. de heer A. Nawijn, houdt
hierbij een korte inleiding;
— p-3rmanei.te verlichting. Namens de
Stichting Verlicht Zondvoort licht de
1 eer J. Pletersc dit punt toe;
— de Sint Nlcolaasaktie. Hierbij komt de
heer P. Drommel met een voorstel.

Aangezien men ("eze avond op gezellige

wijze wil p.fsluiten verzoekt de Handels-
vereniging alle leden m hun echtgeno-

tes mee te nemen.

Op de planken
ZANDVOORT — De folklorevereniging

•De Wurf' heeft voor dit winterseizoen
in studie genomen 'Ouwcjacrs-acvcnd op
het Zeemanshoffle', een toneelspel in 3

bedrijven, geschreven door de voorzitter

de heer J. A. Steen.

Het is een spel van jutters en vissers

anno 1882 en bevat veel historische en
authentieke gegevens. De regie berust

bU de .schrijver.

De uitvoeringen .^üii bepaald op 7. 14 en
21 februari in gebouw 'De krocht'.

RENAULT 6 TL
Een zakelijke auto voor
door de'week. Ideale auto
voor het weekend.
Vlakke vloer en vijfde deur.

Wegklapbare hoedèplank
en achterbank.

Nieuw uiterlijk.

Volledige uitrusting.

Berizineverbruik blJ

100 km/uür 1 op 13.2;

Technische gegevehs:
1108 co -47 DIN pk

-

•^35 km/uur.

GRATIS: Haal bij ons het 112 paglAa's dikke Renault-boek
Met toto's in veel kle^urendnik. Een Reiiaiilt loopt lang-rop een liter,

autobedrijven rinko
ï^trlcj*--., ^_^ Oranjestraat 2-12 Zandvoort

02507-2323

RENAULT

Feestavond
ZANDVOORT — Op vrijdag 21 novem-
ber 1975 geeft de Zandvoortse Operette
vereniging in de grote zaal van de Beach,
Club een grootse ' feestavond voor haar
donateurs. Deze avond \ rdt geheel ver-

zorgd door haar leden, ook Introducees

zijn van harte welkom.

Afscheidsreceptie
ZANDVOORT — Wegens het bereiken-

van de pensioengerechtigde leeftijd gaat
mejuffrouw M. J. van der Mije, hoofd
van de hulshouding van Het Huls in de
Duinen, het bejaardentehuis verlaten.

De stichting 'Het Huis in de Duinen'
biedt haar op vrijdag 28 november een
afscheidsreceptie aan. De recept;, wordt
gohoudeii in de rekreaticzaal van hot
bejaardentehuis en begint om 16.00 uur.

ZANDVOORT — De gezame?üijkc ker-

ken van Zandvoort houden op vrijdag

14 en zaterdag 15 november een klc-

dintiinzameling. De stichting 'mensen in

jiood' zorgt voor de verzending van de
Meding naar plaatsen over de gehele

wereld en naar het maatschappelijk werk
in Nederland.

De kleding wordt, graag verpakt in doos
of plastic zak. in ontvangst genomen
op vrijdag 14 november van 20.00 tot

21.00 uur in de lokale kerken en tevens

in :.et N.P.B.-gebouw in de Brugstraat
15.

Op zaterdag kan kleding van 10.00 tol

13.00 uur gebracht worden op de volgen-

de plaatsen:
Statlo: splcln fvrachtwagen), de rooms
katholieke kerk. Grote Krocht 45, par-
keerplaats Watertoren (vrachtwagen) en
de rooms katholieke noodkerk aan de
Linnaeusstraat,

LANGS DB VLOr.l)l,l.|N

Wie dikwijls in Iict kasboek ziel en

elke uitgaaf inijdl, die kent bel ware
doorzicht niet en streeft naar krenf-
righcid. StarinR (17G7-1840)

centrale verwarming

„TECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Paradijsweg 4 - Tel. 7147 of 3270.
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INDONESISCH RESTAURANT

1fDEWI
19

Kleine Houtstraat 113, Haarlem
(vlakbij Kampervest) tel. 023-321892.

Sfeervol en uniek is het restaurant voor

u die de Indonesische gerechten
prefereert of v/il leren kennen en

appreciëren.
Wekelijks toevoeging van nieuw©

gerechten.
Specialiteiten ivladoereze gerechten
en originele Indonesische rijsttafels.

Ook voor partijen, recepties en
zakenlunches.

Reserveren wel noodzakelijk.

IJSSALON -PIZZERIA

Ie Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans Ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

CHtNE£S-INDISCH RESTAURANT

^ 5. m
i^„TONG AH"

• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van geVechten

Voor tafelreservering 023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Overveen

.

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

SPECIALITEITEN

?

Zeeweg 3 - Overveen - tel. 023-2S6057.

Eig. J. G^ de Jong.

Unieke gelegenheid voor:
— een gezellig diner bij kaarslicht.

— uw zakendiners, recepties enz.

Reservering gewenst. ,
' -

, „

Ruime parkeergelegenheid.

Hestaurant
IDE HANEEALÜ

SMAKELIJK ETEN

Cbef kok
R. Ouin

de eigenaar

Exclusieve
keuken.

DIVERSE WILDSCHOIELS
zoals: Hazebout - Hazerug - fazant met

roomsaus en div. jachtschotels.
Bij ons uit eten,

iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen
KeuKen van 12 uur t/m 23 uur geopend.

Tot straks bij

Stella Maris

strand-

weg 1

onder

Rofoni^lat

Telefoon

02507-

5544
Zandvoorf

Welkom inlietiiiemve

HotelBomves!
Luxieus, gezellig en een bijzonder prettige vsRoirging. In

hetweeleend dansen en dineren. Matinee op zondagmiddag.
En geweldig voor Uw receptie, diner of bruiloftl

Vlak aan het strand appartementen in BOUWES PAtACE
met vnj uitzicht op zee en eigen zonnebalcons. 2 en 3 kamer-

appartementen met speciale arrangementen.

En naast de deur het PANORAMA RESTAURANT (70 mater
hoog boven de golvenl), bowling- en kegelbanen, overdekt

zwembad, sauna en het spectaculaireÜOLt^lRAMA,

Inlichtingen: 02507-2144.

HOTELBOUMCS
Zandvoort,

met «en zee van parkeerruimM

Voor inlichtingen over deze rubrielc

Telefoon

023 - 289472
of

02507-7166

Restaurant AELEN
'Her WAPBN VAN HEBMSTEOe'

fIbccptfMcif AÜWnnltB !•
VilhMmfnaptoin 4 Htemstade Tel 2B51W

SPECIALITEITEN
RESTAURANT

Nu WILDSCHOTELS zoals
Hazebout— Hazepeper —

enz.

Ook echt HOLLANDSE
SCHOTELS, o.a. Stamp-
pot boerenkool, Hutspot

cotelet, enz.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

koUektie echt OAMESKONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrüc keuze.

KLEINE HOUTSTRAAT 11 — HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

ROLLER CARAVANS
NIEUWE TOURCARAVANS
OCCASIONS — INRUIL

Uithoorn - Amstelhoek, Amstelkade 36.

Telefoon 02975-63768.

GROEN M! LIEU = GEZOND MILIEU

PLANT BOMEN!

alle soortenbomen

A
boomkwekerij

herenweg 103''-heemst€!de-hollandi^ter. 023

DageHjks geopend van 07.00 tol 17.30 uur. ?:S,r„*„rtoTf6 oo »w.

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddotp.
Hogewoerd 111, Lelden.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
BIEDT AAN

met een gemakkelijke betalingsregeling

vanaf / 80,— per maand
S95B.—
59S0,—
59S0i—
Ï9S0.—
19S0,--
1950,—
3950,—
4650,-
6950(—
1650,—
7950,-
3450,—
3650,-
4650«—
4950,—
3950,—
»50,—
5450,-
4950,—
laSOr-
3450,—
3650,—
4950,—
2950,—

MSOi,-
4950,—
44S0r-
2950,—
2950,—
3950,—
4950,—
2950,—
4650,—
3950,—
495»,—

Pcuteot 404 19>3-'74
NS.U. RO-80 1972
Opel GT autom 1911
Mercedes 250 S antom., zeldz. mooi
Opel ReKotd 1700 1973
Flat Antokianclil 1971
Xannus 16001. 1971
B.M.W. 2800 1970
Mercedes 200 Diesel 1970
Citrofen Dyane 1971
Opel Manta Berlinetta antom. 1973
Simca Tonrist 1971
Flat 128 19T1
Taunos 1600 1971
Simca Rolle; II
Opel Commodore 1971
V.W 1600 Conpé 1971
'Rianiis 1600 Combi 1972
Caprl 1500 GXLR 1971
Penseot 404 diesel
Cltro«n Dyane 1972
Renanit 6 TL 1971
Ford Captl 1500 GXUS 1971
MlDi geel 1971
Mercedef 2W SE t, 1975
Mercedes 250, kl. model
Datsan Cbcrry 1971
Opel Kadett Caravan 1971
V.W. 1302 1971
Capri 2300 GT XLB 1970
TaOBOS ComM 1600 1971-1972
•ienanlt 4 Export IMxe t. 1972
Fiat 128 1972-1973
Simca 1301 1912
Tannns ISOtl. M72

Afbetaling mogelijk 6-36 maanden

Capn 1700 GT 1971
Fiat 127 1972
AndI 60 I> 1972
Tannns 1600 L Conpe 1971>197il
Audi 60 1971-1972
Matra Bai;beera 1974
Benanit 16 1972 ^

BMW 1602 1971
Caprl 1500 1970-1971
Pengeot 404 1970-1971
Toyou Croim 2000 1971-1972
Benanit 12
Opel Manta m. radio 1971-1972
Flat 125 Spec. 1971-1972
Ford Tannns 1300 Combi U73
Citroen GB CiDb 1972
Ford Caprl 1700 GT
Ford Escort GT 1970
Oatsnn 1600, 4 drs. 1971-1972
Renault 16 1971
Eend 1971
Ford 1600 h Combi
Austln Seven, groen
Tannns 1300 Conpè I9n
Andi 60 1971
Opel Bekord 1970
Austin Mini 1969 - 1970
Vanxball VIctor 1971
Simca 1100 1970

Mini 1000 1970 — 1971
Ford Transit, 9 pers
De Tomaso Pantera GTS 1973
Flat 128 4-denn 1971
VW 1600 1972

Simca 1000 Spec. 1972
Renanit 6 Tl. ^ ^ .
Mercedes 450 SL, Amerikaanse nltv. t^e 1974
Pengeot 504 type 1972
Simca 1100 GLS type 1972
Renanit R4 1970-1971. Eroen
Escort 1971. vit
Toyota Corolla 1200 19J1
Flat 127, 1972, geel
Flat 127 1972, geel
Ford Granada Coupé 1972
Caprl 1700 GT 1970
Ford 1300 L 1971 Moe metallle
Flat 850 1912
Ford Cortlna Estate 1911
Ford Tannns 12M 1970

4950<—
13950,—

50.-

|0,—

29»
59»
2951
7951
395e,A
395«,-^
2»«,-
395*r ,

wsitr-X
l«S*/~<
«Mr- ,

ia»f— \

«SS»/— \

29ï«,—
2KW/—
ZSXr-
tas»,—
7SS»t—
ZSS»/—

sts»,—
sastf

39S9r~
29S«(—
2»»«.~
36S0,—
42S«,~-
44S0,—
69S0r-
3950,—
3950.—
2450,—
26S0,-
UM,—

Bngg»
Renanit OTL
AndI 100 LS met gas
VW 1300 1911-1972
Tannns Combi l»1l-Mn
Opel Kadett 1913
Tannns HM 1971-1*72
Op«l Kadett Caravan Uil
VVV. 1300 loze t. 1911
V.W. Variant 1912

2950,—
2950,—
3950,—
3«5«.—
4950,—
5950,—

2950,-
2650,—
3«5*r-

Ruime financiering binnen enkele uren
geregeld!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop,
(ook 's avonds). Eigen werkplaats.

Telefoon 01725-9214, b.g.g. 1132-2481

GLANDORF'S
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In d« G»n. Crenjéstraat 11 S, Haarlem

t/o D« Vrl«s

BINNENKORT .

.

MnWmniiMm'i
tkipakken v.a. maat 92
velours vesten in S kleuren
deftig in lange jurk van 'Little Saints'

lange rokken + blouses
exclusieve ski-truien van 'STOLL'

Alléén bij

BOETIEK „INSUZ"
Binnenweg 202,

Heemstede, 023-281778.

y^ - voor meisjes en
tfeflujjl jongens -

CEN ZEER GROTE KOLLEKTIE
ANTIEKE BOERENMEUBELEN:
BOERENSECR., BROODKASTEN, BGTAAL-
TAFEI-S, I-mNENKASTEN, KOPERWERK etc

vindt ubü:
ANTIEKBOERDERU PE VEENHOEVE,
Oude NleuwveenseweB 84, Nieuwveen

(Uithoorn) telefoon 01723-8420.

GEOPEND DAGE1.IJKS VAN 10.00—20 00 UUR.

ZOEKT U EEN
ORIGINEEL KADO?

Denk eens aan een

GEBRANDSCHILDERDE
RAAMDECORATIE
al vanaf ƒ 25,—

^chtnit^

,"
, 'jlTÉLIEïtrVOOB

GLAS tN LOOD
Wolstraat 5 (achter de Gierstraat).

Telefoon 023-314599.

G SHIRT RECL.AIV/IE
STICKERS
SHO\A/CARD5
AFFICHES

SCREEN DRUKKERU OASE
KERKLAAN 55 HEEMSTEDE TEL (tóS-JOiflOl

Eigen import van KLOKKEN, KASTEN.

OLIELAMPEN. EETHOEKEN. PORSELEIN.

BRONS etc.

Kleine Houtstraat 107. Haarlem,

telefoon 025-527092.

^^ veiligheid

^^V^ comfort

A
Citröên's nieuwe CX* is wellfchf de veiligste en meest comfortabele

aulovan deze tijd. Dat maakt't exfro interessant om 'm te bekijken en te

bewonderen. Bij een Cifroënagentj Want met de CX treft u de syn-
ttiese aan van de beroemde Citroen filosofie, die inhoudt dot
comfort en Veiliglieid het vanzelfsprekende gevolg zijn

van geavanceerde autotechniek. En als dot

bovendien nog buitengewoon frooi

'uitvalt'zoals bi| de CX,clan moet u

deze kleine advertentie niet als

ongelezen beschouwenwanneer
ü 'n nieuwewereldvan veiligheid

en autorijcomforr wilt binnengaan.

*v.o.f 22.200,

citroen

AUTOBEDRIJF HOOGEVEEN BV
Grijpensteinweg - hoek Leidsevaort-
Westeliike Randweg
Haarlem -tel. 023 ^248221

Onze afdeling gebruikte auto's

zit zonder. Kom nu eens praten

over de inruil van uw auto.
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De grote mode bij Berdy

ZOEK NIET
Berdy

heeft voor u
lamsvacht jacks

lamsvacht jassen .

(eer en suède mantels

leer en suède trench-coats

Verkoop Nappa en Suède 1e etage (roltrap)

Donderdag koopavond Tel. 24 71 35-22 73 01

NiEUWENDUK 133-143, AMSTERDAM

Voor dejeugd!
Dit is de echte

laRnny vachtcoat.

In beige, blauw,

grijs, bruin, rood.

Heeïlijke zachte

kalfsleren mantel

met gewatteerde voering.

Kraag en manchetten

van ecbt Toscaans lam.

Echte lammy
vachtjack.

VerwarmtU
's winters

bloedheet.

Voorvader en zoon
deze grandioze echte

suède bontvachtjas.

Warm als een

centrale verwamiing.

129.- 495.- 269.- 398.-
De grootste speciaalzaak in Nappa- en Suède-kleding

\
'.'
\

Dit zijn

geen prijzen

voor zo'

n

kwaliteit

HOUT

LET OP!!

\\}

'f?-,\

\i MAHONIE HOUTEN BADOINGEN
van 2-7 mtr. lang

5 X 15 cm 5.25 p. mtr.
5 X 1 cm 4.— p. mtr.5x5 cm 2.— p. mtr.
Oeze baddingen vergaan nooit mterl

VUREN BADDINGEN 6/2 X 1 5 cm 4.50 p. mtr.

GIPS PLATEN div. lengten

60 breed 4.— p. m2
1 .20 breed 4.— p. m2

TEMPEX 2 cm. dik 2.50 p. m2
HARDBOARD 2.— p. m2
KAPDELEN 10.— p. m2
Gecretoneerde PALEN van 1 .20 - 4 mtr. v.a. . . .2.40
PARAPINE SCHROTEN 0.85 p. mtr.

TUINPLANKEN 3 p. mtr.

GEÏMPREGNEERDE RACHELS voor schuttingen
3 mtr. lang 2.50 per stuk

DIT IS VOOR DE HELFT VAN DE PRIJS!!!

EN ALS KLAP OP DE VUURPIJL
RABATDELEN 12.-p.m2

NU bij contante betaling vanaf a.s. MAANDAG

1 0% KORTING
op alle HUISH. ART, - SPEELGOED - IJZERWAREN - GAAR

WMtkanaalweg 101 - TER AAR - tel. 01722 -2498

vooreen
koitiplete

nafiiia-leren

fauteuil?
-> ^<lJ»-ÏjTjt,R

' „Jazeker, — en wat beïangrijker is — wi]

staan in voor de kwaliteit van deze

moderne zitter van oersterk gelamelleerd

hout. Hij is er in donkerbruin-, roodbruin-

of zwart ieder en er is keus uit de

houtkleuren zwart en palissander".

Voor elke paitikiilier vi'jj entree. Lekker djchtby tussen
Haarlem en Amsterdam in de hoofdstraat van Zwanenburg,

met volop parkeerruimte

miva interieur
dennenlaan 53 fhoofdstraat) - zwanenburg,

telefoon 02907 - 4590/5909
dag. geopend 8 30-18 00 uur,

vrijdagavond 19.00-21 00 uur - zaterdag 8 30-17 00 uur.

inter-styie

VOORVERWENDWONEN

INTERIEURVERZORGING
STOFFEERDERIJ

MEUBEL STOFFEREN

MR. JAC. TAKKADE 28, AALSMEER. TEL. 02977-26885

HERBERG 'T BOECKANIERS-NEST
special;iteitenrestaurant

SpeciaBiteiten o.a.:

HAZENRUG
fazant met zuurkool
EEND
SPEENVARKEN

Dagelijks geopend van 12.00-23.00 uur.

Tafelreservering 02507-2401 of 3054

ZANDVOORTSELAAN 187 — ZANDVOORT.

DAF-VOLVO 66

uw DEALER

H. P. KOOYMAN
Brederodestraat é-10, Zandvoort, telefoon 02507-5242.

Voor reparatle's van alle

merken wasautomaten

De zaak waar de service
goed, snel en voordelig is,

telefoon 023-252760.

VoorrUkosten ƒ 7,50

Ook voor doe het zeil

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarlem

3 maanden garantie.

BMW 520 emd 1912

Ford Capri 2300 QT XLE '70

Ford 1600 Coupé GT 1971

Ford 1600 Coupe XL 1971

Ford 1300 L. 1972

Ford 1600 L 1971

Ford Escort 1100 1972

Ford Ebcort 1100 1972

Ford Escort 1300 dec. 1970

Ford Escort UOO 1971

Datsmi 1200 C
Ford Escort 1300 L
Opel Abcona 1600 S
Opel Kadett 120O

Automatic
Opel Kadett
Opel Kadett
Opel Kadett
Opel Kadett
Opel Kadett
Opel Kadett Combi
Simca 1501 Special
Slmea 1301 Special
Tourist emd 1973

Citroen 2CV 4 etad 1971
Citroen GS 1971
Fiat 127 emd 1971
Toyota 1200 Corolla 1972
Toyota 1600 Canna 1972
Ford 20 M 4-drs 1969
Ford 20 M Hardtop C, 1969
Mercedes 250 S 1967
Chrysler 160 emd 1973
Simca 1301 Special 1974
Escort 1969
Opel 1700 Bestel 1971

Inruil en financiering.

Financiering door ons
geheel verzorgd.

Ook 's avonds geopend.

FRANS KOOYMAN
Boterdilk 27, De Kwakel.
Teleroon (02975> B1483.

doe. 1972

1971

1971

1971

1973

1973

1972

1972

1971

1972

1974

ANTIEK
DE ANNA'S HOEVE
boerenantlek, klokken,

kasten, bur, eethoeken en
curiosa.

Verkoop" Aalsmeerder-
weg 755, RUsenhout.

Vrtjdau tot 21.30 en
zaterdag tot 17 00 uur

SLEUTELSERVinE
Klaar terwtJI u wacht.
Ook autosleutels

Volgens codenummer

!

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede
Zaterdag 's middags gesloten

Eiken en beuken
tiandgekloofde

OPENHAARD-
BLOKKEN

40 manden van 20 kg
= 2 m3 VA. ƒ 130,—

thuisgebracht

B.V. HAARLEMS
HAKI>HOl)T,

tel 023-321165-314107

BKOOKb BREUKVrnnAND
een Kordel die uw breuk ge-

ticel ünt kan houden
Vr'ias InHchtlnqen of maak

nl-snrBak BnoOKS Sln„el 25
ttl .!4P423 tim^Xei&am

BIELZEN TAFELS
Wij maken ze voor o.

iet PtSSClljUt)6r<

AUé«D
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel 023-327019

\
)1

m MIUMIiMmim

(Zolang de voorraad strekt)

GRATIS GELEGD

GROTE PRIJZENSLAG
in oiken en moderne

meubelen

VILTTEGELS
40 X 40 cm, per stuk

LEEFKUILEN
vanaf

84 ct
LORINA ZWAAR
NYLON TAPIJT
op legklare rug,

400 cm breed,

NU per meter . . . .

GRATIS GELEGD

woonmarkt Afléén KOUDENHORN 42-44, bij de Ca-
tharijnenbrug, HAARLEM (buslijn 77).

Telefoon 02S-522125.

RUIME PARKEERGELEGENHEID

imsk
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Peeters verkoopt ze voor:
Tunar/versterker Ouadro

Nivico versterker van 598,— voor

Thorens-md, dyn. Ortophon el. TD 166

• ; van 598,— voor

Thorens-mnd. dyn. Ortophon el. TD 160

van 698,— voor

Sony draaitafel van 1298,— voor

Technics md. dyn. el

Philips draaitafel B12 van 598, — voor

Lenco L78 md. dyn. el van 598,— voo;

Sony versterker van548,— voor

Interaudiostel van 1196,— voor
Pioneer master tuner/versterker

van 998,— voor

De enige BOSE vertegenwoordiger in Kennemerland.

Vele platen o.a van 21 ,90 voor
Shirely Bassey etc.

398.-
398.-
398.-
498.-
798-
398.-
448.-
398.-
278.-
698.-
598.-

7.95
U weet toch wat we nog rneer in ons klein warenhuis verkopen. Voor elk die met deze advertentie in de zaak komt
en iets koopt ter waarde van f 10.— krijgt een leuke verrassing.

Haltestraat 56, Zandvoort,

Telefoon 02507-3618.

.x.f?,.-

Keur - Verf
Paradijsweg 2

Zandvoort - Tel. 56 02

Redpoint behang.

Redpoint behang

(iJ-W. -

t Of-J*-*- J'f* ^-,1 tj..,-

is Uvw hobby lekker eten

Koop dan eens een lekker stuk vlees.

Bij:

DORPSSLAGERIJ

-Sïï%^'5v©K®'fi^H-'

' l .H-w, ^•'l '..l'V

•«&•

S

Halte^traat 3, Zandvoort.

Telefoon 2994.

J.L. Vermeijs B.V.

IJzerhatidel

Sneeuwschuivers
8,50

9,95

14,95

Haltestraat 1 Tel. 5204

r

Auto Bedrijf Versteeg b.v.

lis Üw autO;al behandeld tegen de winter.?

Wij geven U graag advies
als u komt kijken in onze
showroom
wij hebben o^a.

Onderhoudsmiddelen
Autowas
Autoshampoo
Cleaners

7!?t-

Voor al uw ijzerwaren -

gereedschappen aan en afvoerleidingen.

,
• y>-i

Verfin 850 Kleuren
tevens slijpen wij al uw gereedschappen.

IJzerhandel

H. Zantvoort
Swaluestraat 9

Zandvoort

Anti Aqua
(voor startproblemen
en duizend andere klussen)

Op onze banden geven wij U 2S% Korting

IS DE VAKANTIE VOOR U EEN ANGSTIG AVONTUUR GEWEEST????????

Dat is volgend jaar beslist niet meer nodig, als U tijdens de winterperiode uw kinderen zwemmen laat leren.

— WEET U dat als u het omrekent het leszwemmen eigenlijk niet duur is?

b.v. Kieuterzwemmen leskaart f 50.— + pers. abonnement f60.— = f 110.—:

78 = ƒ 1 ,41 per les. '

— WEET U dat, als u een gezinsabonnement hebt u alleen nog maar een leskaart van f 50.— nodig hebt en
dat uw kinderen of uzelf dan ook op onderstaande tijden vrij toegang tot het bad hebben??

Wilt U inlichtingen over de KLEUTER-KINDER-of VOLWASSENENLES??
Komt u eens langs of belt u onze kassiète, tel. 02507—21 70.

VRIJZWEMTIJDEN,
Zondag 10.00—13.00 uur

Maandag 8.00-10.00, 11.30-13.45, 18.00-20.15 uur

Dinsdag 12.00-13.30. 17.30-19.45, 1945-20.45 uur (damesuur)

Woensdag 8.00-10.00, 10.00-11.00 (damesuur), 11.00-12.15, 14.00-17.45, 18.00-19.45 uur

Donderdag 13.00-16.00, 17.45-18.45 uur (trimmen)

Vrijdag 13.00-17.45 uur

Zaterdag 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur

"Wijzigingen voorbehouden

%

N.V. Sportfondsenbad
Zandvoort
Vondellaan 57, Zandvoort, tel. 2170..

.-^si'i'-t'j»; t

v> ^

''-
.''.'"-Si

f, V "\

.

*&\-*
3/v

Eeltink 's

Souvenier's Huis

eig. mevr. E.v. Zandvoort '-

Eeltink

Auto, Stabo - Race ba-

nen, Puzzele's, Bouw-
pakketten
Poppen enz. enz.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658

!jU

boetiek

aa
haltestraat 37 zandvoort

telefoon 02507-55 84

^n'.u>i-. >

DE HELE WINTER OPEN
van 12 uur - tot 18 uur
Dinsdag gesloten

>~ .,

in- en Verkoop van
Antiek ' Curiosa - Kunst

M.G.W. Koppen

(Antiquair)

Lorentzstraat 463 Tel. 65 74

I
;.-

Voor een goed stuk werk op
allerlei gebied hoort een
goed stuk gereedschap

ijzerhandel

Versteeg
Pakveldstraat 19 Tel. 2S 54

doe-het-zelf-centrum

HOUT
BOARD
SPAANPLAAT
WITTE PANELEN
SALOONDEURTJES
GRENEN SCHROTEN
KANT EN KLAAR CEMENT

'DE ZANDVOORTSE
HOUTHAHDEL

VondellaanC bij spoorwegovergang)

Tel. prive: 4127-7254,

Aanbieding: V-groef wandplaten

122X244 In teak en noten f 19,75 0.pl.

en andere D.H.Z. artiltelen

Neem ééns een snipperdag

en begin een tropisch Aquarium

WEZENBEEK
DIEREN SPECIAALZAAK.

Bouwes passage 17 tel. 57 34 Zandvoort.

• J
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i

BOUDEWDN DUIVENVOORDEN, VEERTIG JAAR IN HET ZEEBANKET

Van HARINGKAR tot VISRESTAURAN
ZANDVOORT — Als de nu negenzestigjarige Boudewijn Duivenvoor-
den veertig jaar geleden had geweten, dat hij vanachter zijn haring-

kar in de straten van Heemstede, Aerdenhout en Bentveld voor de
Idlandizie van zijn kinderen stond te sclireeuwen, dan had hij onge-
twijfeld zijn stembanden nog heftiger in trilling gebracht voor de ha-
ringen, rolmopsen en zure bommen. Want dat de firma Duivenvoor-

den in Zandvoort is uitgegroeid van haringkar tot viswinkel, groot-

handel in zeevis en visrestaurant heeft Boudewijn mede te danken
aan zijn Nellie, Boudewijn en Gerard en last but not least zijn vrouw
Aagje V. d. Mlje;

Nu, veertig jaar later, zegt Gerard, die aan de touwtjes in het vis-

restaurant in de Haltestraat 49 trekt, dat hij de grote klantenkring,

die tot ver buiten de badplaatsgrenzen reikt, dankt aan zijn vader.

In feite heeft Boudewijn Duivenvoorden sr. de klanten voor zijn

kinderen reeds lange tijd geleden in zijn visnetten gevangen, want zo

zegt Gerard: Toen wij in 1963 het visrestaurant openden kwamen er

direkt veel visliefhebbers uit Heemstede, Aerdenhout en Bentveld.

Door mijn vader kenden de mensen de naam Duivenvoorden en wat
nog veel belangrijker is, men kende de kwaliteit van zijn handel. Een
béter visitekaartje konden we niet hebben.'

Boudewijn Duivenvoorden is trots op zijn

kinderen. Trots, omdat zü er stuk voor
stuk aan hebben meegewerkt, van de
firma Duivenvoorden te maken wat het

nu Is. Boudewijn praat liever daarovei*, .

dan over de ttjd toen hij met zUn drie-

wieler In de koude wintermaanden over
de Zandvoortselaan reed om in onze
buurgemeenten zijn handel aan de man
te brengen. Maar als hij eenmaal zijn

praatstoel uit één van de honderd zit-

plaatsen in het visrestaurant heeft uit-,

gezocht ontpopt hü zich als een causeur,

bij wie het verleden nog sterk leeft. '

Acht cent

Hij praat over een tijd, toen een vishan-
delatar van de verkoop \aa haring alleen

nog kon leven. Over de tijd toen men
voor dezelfde haring, die nu ƒ 1,75 kost,

slechts acht cent hoefde neer te tellen.

Als je nu een haring koopt, kun je voor
hetzelfde bedr^ een gebakken vis krij-

gen en daarom zegt Boudewijn Duiven-
voorden, dat je tegenwoordig vande ha-
ring alleen niet meer kan leven.

Trouwens gebakken vis kwam niet in het< <

assortiment van de vlskar voor. Behalve
haring en rolmopsen was Engelse bok-
king, gerookte en droge scharren het
meest voorkomende zeebanket. Boude-
wijn, die in de vlshandel stapte, omdat
hü naar zijn zeggen in een loonzakje
geen muziek vond, legt uit hoe je vroe-

ger met haring nog naun kon maken.

Soda-truc
'Het grote geheim zat toen in het ultzou-

ten van de haring. Wij noemen dat het
wateren van de haring, omdat je het wa-
ter voortdurend moest verversen. Als je

dat wateren goed onder de knie had, dan
had je beste haring en ik heb er altijd

bijzonder veel aandacht aan besteed. Ik
heb altild eerste kwaliteit haring- willen

verkopen en daarom' heb ik nooit de 'so-

datruc' uitgehaald. '

^ werd namelijk wel eens, so^ aan hetj

^water toegevoegd om.het uitzouten te-,

^Versnellen,' maaf eeri édhte haringkenner ;

proefde dat. Overigens werd deze truc in
Zandvoort niet veel uitgehaald, want in

Zandvoort leefdekustvolk, dat veel waar-
de hechtte aan de kwaliteit van vis. Er
staan niet voor niets drie baringen in

het wapen van Zandvoort afgebeeld.'

Bepaald gemakkelijk hadden de kooplui
in zeebanket het vroeger niet, want men
kreeg geen kans om een van te voren
schoongemaakte hating aan de kar te

verkopen. Boudewijn Duivenvoorden: 'Je

klanten stonden stiekem achter de gor-
dijnen te kijken of Je de haring wel ter

plaatse voor hun deur schoonmaakte. Je
moest de haring aan de kar schoonma-
ken.' .

af te slaan bü acht gulden. Toen kon je

tenminste de afslager nog vci-staan, maar
tegenwoordig gaat dat heel anders. Ik
ben wel eens met mijn zoon Boudewijn,
die de vis inkoopt, naar de vlshal in
IJmuiden geweest, maar Ik durfde daar
niet eens met mijn hoofd te bewegen,
want voor je het weet ben je aan de pan
blijven hanpen voor een lading vis.'

Maar al zou Boudewijn Duivenvoorden
de taal van de afslager verstaan, dan
nog zou hy sclirikken van de prijzen. In
Zandvoort is hü destijds gestopt met het
vi.ssen met een treknet, omdat je Jan
Zwemmer van de garnalencentrale een
bepaald bedrag moest betalen, öat steeg
naarmate de vangst groter werd. Boude-
wijn vond het belachelijk, dat je moest
betalen voor vis die Je zelf gevangen had.

Trimoefcuing
Het inkopen van vis is in feite één grote
trimoefening voor zowel reaktie- als
denkvermogen en de onderste ledema-

Voor iuizenden guldens aan kabelhandel Ufftop de vloer vaii de'vishal uitgestald.

Bekeuringen

Het waren niet de enige mcdUiJkhedeh,,.
want in Zandvoort èn Aerdenhout was
luidkeels venten verboden. Na schooltijd

hielp zoon Boudewijn zitn vader dikwijls

in de wijk en hij is evenals zijn vader
meerdere malen bekeurd vanwege het
over de straat schreeuwen van de koop-
waar. Alleen in Heemstede keek de poli-

tie niet zo nauw, als je je mond maar
heild voor kerken en scholen.

Opmerkelijk uit die tijd was, dat de ha-
ringen als Ze niet van de staart werden
gehapt, in mootjes gesneden werden met
de graat er nog in. Het haring van de
graat eten is er in de loop van de tijd

uitgegaan.
Het haring schoonmaken is eerder een
slag dan een kunst en degene die de slag

goed te pakken heeft kan volgens Bou-
dewijn sr. per uur tachtig tot negentig
haringen 'blootleggen'. Tot zijn pensioen-

gerechtigde leeftijd heeft Boudewijn ha-
ringen schoongemaakt.' Vreemd genoeg
moest hij er vier jaar geleden mee op-
houden omdat hü er allergisch voor
werd.

Vfin de ene dag op de andere kon Bou-
d'ewtjh er iilet meer tegen en dat 'terwijl

men hem altijd letterlijk had wakker
kunnen maken voor het schoonmaken
van haring, want zo vertelt Boudewijn:
'In de tijd dat de haringen nog acht
cent kostten, zijn mijn vrouw Aagje en
ik nog eens uit bed gebeld, omdat men
op een feestje midden in de nacht- op-
eens behoefte kreeg aan haring. Met
mijn vrouw heb ik toen tachtig haringen
staan schoonmaken. We hebben toen wel
vijf gulden fooi gehad en dat was in die
tijd .heel wat. Later bleek, -dat 'het om
een weddenschap was gegaan. Haringen
werden aan de kar schoongemaakt, dus
waar haalde je 's nachts tachtig schoon-
gemaakte haringen vandaan.'

Halsegee

Oe 7nosselboten uit Yerseke lossen hun
lading bij de mosselschoonderij. De loee

schalen komen uit de blower (rechts op
de foto) en worden gebruikt bij grond-
draiTuiringeti.

Boudewijn denkt mot plezier aan die tiJd

terug. In Katwijk had hi) een viskraam
gezien en een paar weken later stond er
op de plaats waar nu de firma Duiven-
voorde gevestigd is, een soortgelijke vis-
kraam als in Katwijk. Het was in de pe-
riode, dat de garnalen nog op het strand
werden gekocht en Boudewijn 'vertelt:

'De vangst van de schippers van de
Zandvoortse bomschulten werd op het
strand afgeslagen. Jan de Bokkuw liep
dan door de straten en riep "Halsegee
halsegee, wie gamael kope wil komme
naar zee". Dat halsegee sloeg nergens
op, maar het rijmde.
Als Je dan op het strand kwam stonden
er zo'n vijftien manden garnalen en Jan
de Bokkum begon de garnalen meestal

ten. Eerst denk Jé dat Boudewijn jr. een
grapje maakt als hij om even na zes uur
bij de hallen van Umuiden opmerkt, dat
de .morgenwandeling van •vijftien kilo-

meter gaat beginnen, maar al spoedig
besef je, dat die uitspraak ernst is. 'Van

begin tot eind meten de vishallen circa

drie kilometer, een afstand die meerdere
malen opspek gladde grond wordt over-
brugd.
Gelukkig liggen de hallen op die vrijdag-

morgen niet afgeladen met vis als gevolg
waarvan slechts een gedeelte gebruikt
wordt. Voor de vishandelaar en toch ook
wel voor de konsument is dit echter niet

zo leuk, want bij mindere hoeveellieden
wordt de vis er ni<it bepaald goedkoper

..op— ........._,.. .

De Internationale Vang:stbeperkfngen
enerzijds en' de geringe vangsten ander-
zijds zorgen voor hoge visprQzcn. Als
Boudewijn met het hoofd knikt, waarna
de afslas:er onmiddellijk stopt met wat
in onze oren overkomt als gebrabbel,
blijkt de firma Duivenvoorden tien flinke

kabeljauwen gekocht te hebben voor een
dikke twecliondcrd gulden. Met de tong
is het nog droeviger gesteld, want een
kilo ton^ komt aan ()'. man voor veertien
gulden.

De enige die ons inziens, die vrijdag ge-
lukkig is met de hoge vlsprijzen Is de
visser, die op donderdagnacht in een
school kabeljauwen is terecht gekomen.
Een paar uur later brengt zt)n kabel-
jauwvangst van enkele honderden stuks
een kleine tienduizend gulden op. Het
zijn slechts uitzonderingen, want het vo-
rig jaar werd er ten opzichte van 1973,

11.8 miljoen kilo minder aan haring,
malireel, rond- en platvls binnenge-
bracht.

Zeven jaar geleden moest Boudewijn jr.

twee maal per week naar Zeeland rijden

om mosselen, oesters en kreeften te lia-

len. Maar de schelp- en schaaldieren
hebben inmiddels hun weg naar het
noorden gevonden en vrachtladingen vol

worden nu in Umuiden afgeleverd. 'De
mosselen komen er' in Zandvoort lekker

in' zegt Gerard Duivenvoorden. Geluk-
kig blijkt Gei'ard niet te overdrijven,

want als we met hem een kUkJe in Zee-
land gaan nemen worden we zeer liar-

telijk ontvangen door 'mosselman' Van
der Piafsse, de man van de Roem van
Yenseke.
Wat de rnossel- en oesterkweek betreft

staat de Zeeuw zeer skeptisch tegenover
de Hollander, omdat men bang is, dat de
noordcilingen de handel in .sclielpdieren

gaan afpakken van de Zeeuwen, hetgeen
een zeer gevoelige, zo niet fatale klap
voor Yerseke zou betekenen. Maar de
firma Duivenvoorden blijkt van Yer.seke
een goed afnemer te zijn, anders had
een rondleiding er volgens Gerard beslist

niet ingezeten. Zo bevreesd is men, dat
de Hollanders met kwade bedoelingen
naar Yerseke komen.

Mosselparasiet
In 1951 is de achterdocht biJ de Zeeuwen
gewekt, toen him handel vanwege de
mosselparasiet gedeeltelijk naar het
noorden verhuisde. Vele Zeeuwen twijfe-
len aan het bestaan van de mosselpara-
siet in hun wateren en zij kunnen het
dan ook nog moeilijk verkroppen, dat
circa de helft van de mosselen wordt ge-
kweekt in de kweekpercelen bü de Wad-
deneilanden.
De heer Van der Plasse bekijkt het ech-
ter nuchter en hij zegt: 'Ach Zeeland
raakt ztjn mosselen heus niet kwijt, want
waar krijg je in Nederlands elders het
zand uit de mosselen als bij ons op de
banken van de Oosterechelde.'
En de groothandelaar in mosselen heeft
gelijk, want de verwaterpercelcn In de
Oostcrscheldc zyn de enige plaatsen,
waar de schelpdieren het zand 'uitspu-
wen'.
Vissers mogen twee tot vier weken per
Jaar vissen op mosselzaad. Na 1951 kwam
dit zaad niet alleen in de kweekpercelen
van Zeeland terecht, maar ook op de
Wadden, maar na hooguit drie jaar (de
kweek kan variëren van één tot drie
Jaar) komen de mosselen toch in Zee-
land terecht voor het 'verwateringspro-
ces', dat circa een week dum-t. Zeeland
dankt dus zijn mosselkultuur aan de
harde bodemgesteldheid van de Ooster-
schelde. Zijn de mosselen eenmaal zand-
vrij, dan worden ze per schip naar de
mosselschoonderij gebracht waar de loze
schalen via een blower eruit worden ge-
haald.

Naar België
De Roem van Yerseke is een van de vijf

bedi-yven in Yerseke waar de mosselen
. verder worden verwerkt. Daar worden de
schelpdieren na een grondige schoon-
maakbeurt onder stoom,van drie, atmos-
feercgetookt. Óp de veodèellin^ «n
schudders wordt' de mossel gescheiden
van de schelp en verdwijnt vervolgens
na een pekelbad (een mossel drijft in
zout water en de schelp zinkt) en spoel-
bal als schone mossel in potjes en an-
dere verpakicingen met het Roem van
Yerseke label. Tachtig procent van de
mpsselen gaat naar het buitenland met
als belangrijkste afnemers België en
Frankrijk. 'Maar' zo zegt de heer .Van
der Plasse, 'Nederland krijgt steeds meer
Interesse in onze produkten, want dit

Jaar neemt men al vijftig procent meer
af dan vorig Jaar.'

Gerard Duivenvoorden weet maar al te
goed, dat België een goed afnemer is,

want zo zegt hij : 'Toen ik pas met mos-
selen begon, moest ik ze vla België naar
Zandvoort laten komen. Naar België
gingen namelijk de grote pitten. Maar
nu er veel mosselen In het restaurant
doorgaan en ik een, "groot afnemer ben
geworden krijg ik uiteraard ook de eer-
ste keus. Ik doe niet meer onder voor de
'Groene Hoed' in Antwerpen en 'Groene
Fran?ois op de Brusselse vismarkt.'
Maar België mag dan nog zo'n goed af-
nemer zijn, vele Belgen komen naar
Zeelard om zeebanket te nuttigen. Do
heer De Blieck van café 'De Schelde' in
Yerseke: 'Er komen hier dikwijls Belgen
naar één van de twee visrestaurants van
de gebroeders Nolet vragen. De naam
Nolet staat niet voor niets hoog aange-
schreven bU de viskenners.'

Voor Gerard Duivenvoorde is dit niets
nieuws, want ook naar visrestaurant
Duivenvoorde wordt in Zandvoort veel-
vuldig gevraagd en zo grapt hU in café
•De Blieck': 'Het vragen wordt in Zand-
voort wel steeds minder, men kent de
weg naar miJn zaak al.'

' ZANDVOORT —
De hoogwaterstanden zijn als volgt:

vrijdag 7 november / 5.32-17.49 uur
zaterdag 8 november / 6.18-18.38 uur
zondag 9 november / 7.06-19.23 uur

maandag 10 november / 7.54-20.18 uur
dinsdag 11 november / 8,54-87.27 uur

wosnsdag 12 november / 10.07-22.43 uur
donderdag 13 november / 11.23-23.40 uur

vrijdag 14 november / 12.58— uur

sprlngtij / 21 november
doodtij / 13 november

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.

B̂URGERLIJKE,
STAND \ '

ZANDVOORT
Ondertrouwd:
Hendrikus Johannes Martlnus Bluijs.en
Elizabeth Hermina van der Laan; Ro-
bert Paul Putter en Ellen-Jane Chin.

Gehuwd:
August Koper en Cornelia Beatrix Brug-
man.

Overleden

:

Antjeri Voogt, oud B3 Jaar, gehuwd ge-
v.'oest met Christoph Sondaar,

Ov2rled,-.n buiten de gemeente:
C^sfi^T Nlhot, oud 76 jaar, gehuwd met
"-•^ -r":a Wi!h''Hiina Visser,

Boudewijn Duivenvoorden in de bar
van het visrestaurant. De gezellige bar
werd in 1972 aan het bedrij/ toegevoegd
en vernoemd naar 'Diewertje', de groot-
moeder van Boudewijn.

Zondag 9 november

HERVORMDE KERK
Kerkplein
10.30 uur ds. C, Mataheru

Jeugdhuis
10.30 uur Jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
10 uur ds. N. Wijngaarden, Nieuw Vennep,
gemeente-zondag; 14 uur zangdlenst

NEDERLANDSE .PROTESTANTENBOND
Brugstraat ,,.,,„1.'.,. ,^
10.30 uur 'Samen- Iewsn',-mevr._ ^r
Antoinette Süler over 'Amnesty^TÜ^, i/»!--'-;-,™

International'

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie St. Agatha
zaterdag 19.30 uur stille eucharistie-

viering; zondag 11 uur eucharistieviering

m.m.v. dames en herenkoor

'Bijkerk noord
9.30 uur eucharistieviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zodang 9.30 en
16 uur, woensdag 20 uur, samenkomsten
In gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-N.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
maandag 10-11, 15 uut samenkomst in

.

huize 'Pniël', Zulderstraat 3

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
dinsdag 11-11, 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15

JEHOVA'S GETUIGEN
van 9.30 tot 11.30 uur openbare
bijeenkomst In het gemeenschapshuls,
Ingang Wlllemstraat

(Adv, Ingez. Meded.)

BLOEMENUAK
TENTflONSTEUING
ltf4d in het nieuv/e gebouvtr

van de V.B.A., Legmeerdijk 313.

Aalsmeer
Anjers, Chrysanten, Cyclamen,
Freesia's, Gerbera's, Rozen, An-
thurium en vele andere soorten
snijbloemen en potplanten in

meesterlijke arrangementen.

Zaterdag 8 november 1975
van 12.00- 22.00 uur

Zondag 9 november 1975

van 11.00-18,00 uur

Toegangsprijs: I 3.50 per persoon

voor volwassenen,

voor kinderen f 2,50,

Met OOK eii oor-

de badplaats door
Eet meer boter
Anton Steen, de onvcrnioeibare voor-
zitter van de Folklorevereniging 'De
Wurr heeft weer een nieuw toneel-

stuk geschreven (zijn derde).

Het gaat over een oude Zandvoorter,
een zekere. 'Paggel', (z'n werkelijke
naam weet ik niet eens) die bij het
'jutten op het strand een vierkante
klont geel spul vond. Hij dacht, dat
het boter was, want het zag er pre-
cies zo uit. Het was alleen keihard.

Hij nam het mee naar huis en legde
het op de kachel om het te ontdooien.
Plotseling vloog met een daverende
klap z'n hele hoisie de lucht in, want
de boter bleek dynamiet te zijn.

Daarover gaat dit daverende verhaal
van pen oude Zandvoorter. Steen zal

^.<r"%ell«reer ,wat leuks van. gemaakt'
,«;'Tiebben, In de kometide winterperiode

zal het stuk door leden van 'De Wurf

'

worden opgevoerd in het verenigings-
gebouw 'De Krocht'. En volle zalen
natuurlijk weer want 'al zijn de tU-
den nog zo rot, "De Wurf" die gaat
nooit Icapot.' Wat zou toch het ge-
heim zijn van deze bloeiende vereni-
ging?

Filatelisten
Een dezer dagen had ik een gesprek
met een paar enthousiaste postzegel-
verzamelaars.

Ik heb het nooit geweten en u waar-
schijnlijk ook niet. daarom lijkt het
mU interessant hier te vertellen dat
in Zandvoort een ware rage heerst
op het gebied van postzegels verza-
melen. Er zijn zo ongeveer 200 verza-
melaars in onze gemeente, die deze
hobby op werkelijk ernstige wijze be-
oefenen. Er ziJn kostbare verzamelin-
gen by,- waarvan er sonmiige duizen-
den guldens waard zUn.
Zou het niet eens leuk zijn wanneer
in de toekomst bij de een of andere
tentoonstelling ook deze postzegel-
verzamelaars eens zouden worden uit-
genodigd om hot resultaat van hun
Jarenlang verzamelen aan den volke
te tonen? Interessant zal het zeker
zUnl

taak voor hem om te trachten het
kulturele leven — en dan bedoel ik

het verenigingsleven — op een wat
hoger peil te brengen? Een moeilijke,
maar zeker dankbare taak. want zoals

het nu gaat, is het knudde.

Mannenkoor
In verband met hel bovenstaande
verwondert het mü, dat er steeds
meer stemmen opgaan om te komen
tot heroprichting van het eertijds zo
bloeiende Zandvoortse Mannenkoor.

Vorig jaar ben ik er al eens over be-
zig geweest. We hebben toen zelfs nog
,een- vergadering -gehouden, doch kon-
den niét koinen tot het daarvoor ver-
eiste leden-aantal van tenminste
veertig man. Slechts ongeveer twintig
mannen wilden wel weer beginnen,
doch dat aantal is te weinig. Het lijkt

er nu echter op, dat de animo om tot
heroprichting te komen steeds groter

^
Majorcltcs
Nadat eerst de Zandvoortse drum-
band is verdwenen, is nu onlangs ook
het Zandvoortse Majorcttekorps op-
geheven. Het is iets, dat ten zeerste
moet worden betreurd, want ze deden
het zo leuk deze meisjes in hun fraaie
rosé uniformen.

Wat .schort er toch aan op vereni-
gingsgebied in Zandvoort? Hoeveel
eertijds bloeiende verenigingen zijn er
in de na-oorlogse Jaren al niet ge-
sneuveld? Van onze muziekkapel is

ook niet veel meer overgebleven dan
'De Kwalletrappers' en die doen het
gelukkig nog best.

Maar de kapel zelf? Praat me er niet
van. Het enthousiasme is ver te zoe-
ken. We iiebben nu een nieuwe kul-
turele ambtenaar. Ligt hier niet een

wordt, want steeds meer vraagt men
er mU om. Ik wil dit balletje daar-
om nog wel weer eens opgooien. Wie
bindt de kat nu eens de bol aan?
In het verleden telde Zandvoorts
Mannenkoor meer dan honderd le-

den en boekte uitzonderlijk fraaie

suksessen, want het is bekend, dat de
Zandvoorters goed kunnen zingen. Als

u er serieus wat voor voelt, deel het

mij dan eens even mee of .schrijf een
kort briefje aan Zandvoorts Nieuws-
blad, Gasthuisplein 12. We zullen dan
gezamenlijk eens kijken, of we tot re-

sultaten kunnen komen.

Toeptocrnooi
Het toeptocrnooi, door Theo de Boer
van 'liet Wapen van Zandvoort' in

zijn café aan het Gasthuisplcin dins-

dagavond georganiseerd, is een groot
sukscs geworden.

Er waren ruim veertig deelnemers
f-sters). Het werd een gezellige en
enthousiaste gebeurtenis die weer
eens wat leven bracht in do brouwe-
rij. De prijswinnaars en winnaressen
zullen in Zandvoorts Nieuwsblad van
volgende weck worden bekend ge-
maakt. In dit nummer kon dit niet

meer verwerkt worden. Theo de Boer
heeft opnieuw grote plannen, om de
winterse msl te doorbreken. Hy over-
weegt thans het organiseren van een
'Bofe-kaarttoernooi' (hartenjagen i.

Binnenkort lioort u er meer van.

C. KUYPER SR.

lËKËiD

Weekend 8-9 november

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. Bouman. Koninginneweg 34a,

telefoon 5600

verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen:

Anderson, telefoon 2058
Drenth; telefoon 3355

Flleringa, telefoon 2181
Zwerver, telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. E. Polde.vaart-Spaans,
Krulslaan 54, Hoofddorp,
telefoon 02503-6000

Apotheek: van vrijdag 7-11, 17.30 uur tot

vrijdag 14-11, 17.30 uur
De Zandvoortse apotheek, H. B. A.
Mulder, Raadhuisplein 10, hoek
Haltestraat, telefoon 3185

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
LInnaeusstraat 3, flat 2, telefoon 4437

Hulpdienst: telefoon 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
. gewenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon 3737,
ook buiten kantooruren

Politie: telefoon 3043

Brandweer: telefoon 2000

Taxi: telefoon 2600

Milieudefensie
HAARLEM — De vereniging Milieu-dp-
fcnsle, afdeling Kcnnemerland, houdt
een openbare vergadering op donderdag
13 novemt)er, aanvang 1.').45 uur, in iiotel-

restaurant Van Aken, Houtplein, hoek
Baan, te Haarlem. Behalve een verslag
van de werkzaamheden van werkgroe-
pen on ccn overzicht van nog uit te wer-
ken projckten staat het thema: AKTIE-
VOEfJEN, MAAR HOE? op het progmm-
nia. Haarlems milieuconsulcnt B. Luykon
houdt er een inleiding over, waarna ge-
legenheid bestaat tot dlskussie. Iedereen
is welkom.

HAARLEM — Op zaterdag 8 november
treedt Kiekje Winter op in 't Turfscliip
van Youtli for Christ aan de Turfsteog
in Haarlem. RIekje brengt luisterliedjes.

Vanaf acht uur.

'tri
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GAS- EN OLIEHAABDEN. GASFORNUIZEN

DeskundiR advies

Voor al uw SANITAIRE INRICHTINGEN
WASTAFELS enz

ETNA FABER BENRAAD GASHAARDEN

Toonzaal: Schelni-nplcin Tel 5068.3612,2518

ERWERKEN ^
<KAGES 4

ALLE
LOODGIETERWERKEN

OAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 61 - 71 58

Snellere service door
mobilofoon

Zoekt met spoed

Kadiator
roenestein

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

CV. monteurs
Hoog loon en goede sociale

voorzieningen.

>̂^^ Veilinggebouw

^ De Witte

Zwaan
De eerstvolgende vel-
ling wordt gehouden
op

donderdag 20 november

's morgens 10 uur.

Annonce volgt In de volgende editie

Inl Veilinggebouw De Witte Zwaan,
Dorpsplein 2, telefoon 2164.

VUUR AL. C\V BEHANG',
Wn- EN SCHrLDERWERK

Scliildersbedrijf

„DE BOET"
Keesotnstraat 289, telefoon 02507-5855.

HEROPENING
CAFÉ HOLLANDIA

Zandvoort, Zeestraat 24. Telefoon 2818

Op

donderdag 13 NOVEMBER
openen wij ons vernieuwd café. Komt u eens binnen wippen op onze

Receptie van 19.00 tot 22.00 uur

Uw Gastvrouw en Gastheer

Jannie en Wallie Akersloot

VOOR DE SNUFFELGRAGE!
'S PARADIJS BIJ

BtOEMENHUIS

„v.d.MEr
J. BLUÏS

Haltestraat 65, Zand-
voort. Telefoon 2060.

Ook voor de tuin 'n verrassing in de lente met
onze tulpenbollen.

De specialist in al uw bloemwerken.

I», I / 1 ! • I '

VddR MÓI^E MET PCIEZIER
NAAR

"^^adyó ókop\
^entvfeid/

Zandvoortselaan 371, Bentveld. Telefoon 242312

Techn-Bur.A.VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

AUG. V. d. MME
Marltstraat ISa, telefoon 518<,

....II , . Zandvoort
^ i.t"

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRMF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Behangweik en wandbekleding
Betonreparatie en vloerceatings

levering en reparatie van glas, glat in

lood, glasplaten en thermopane.

Lenen.
Ensteedsweerkunnen

opnemenwatu
hebt aj^lost.

Dat kan. Met eenABN Plan-

Krediet. t Werkt namelijk zo:

u spreekt met deABN een bedrag

af, dat XL kimt opnemenwanneer
u maar wilt. In z'n geheel of

gedeeltelijk. Rente betaalt u alleen

overopgenomen bedragen.

Aflossen gebeurt maandelijks met

eenvan tevoren afgesproken
bedrag. Maar als dat zo uitkomt

mag dat ook méér zijn. En 't

afgeloste geldmag u ook weer
opnemen. Is dat geen individuele,

flexibele manier van lenen?

Dat isnu eenABN Plan-Krediet.

C!0|]qp(Hi: Ik wil graag meetweten overhet ABNPlan-Krediet.

DIir./Mew./Mej.; -

Adres; ,„. -

Woonplaats;, .,,., .Tel;

Heeft leeds rekeningbü de ABN:ja/aeen.

Zoja,ABN-kantooria:.

Jn ongefrankeerde envelop zenden aan: AlgemeneBank
Nederland,Antwoordnummer 3502,Amsterdam. fil73

Algemene BankNederiand

Zandvoort, Grote Krocht 12» telefoon 002507) 5341
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ZOEK JE LEUK WERK?

Wij hebben nog plaats voor

2 LEUKE
MEISJES
voor de afdeling verkoop en het verzorgen van de

vleeswaren.

Zij, die ervaring hebben kunnen rekenen op een

zeer goed salaris + vleespakket.

Zij die de partiele leerplicht volgen en 3 dagen

per week werken, komen ook in aanmerking.

Ben je geïnteresseerd'

Kom dan vrijdagavond 7 november tussen 19.00

en 20.30 uur naar Restaurant „La Reine", Kerk-

straat 15. Vragen naar de Heer Veer

Ben je verhinderd?

Maak dan telefonisch een afspraak met de chef

van de afdeling slagerij van Supermarkt

DIRK v/D BROEK
de Heer B. van Maurik, telefoon 02507-7520.

Protestanfs Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bU Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Laan van Berlijn 118, telefoon 023-331975.
Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACUT TE ONTBIEDEN.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12. ZANDVOORT. .^«:

-
,^^.

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12, 13-15 uur

TELEFOON 02507-71M.

HET BLAD VOOR UW REKLAME

legen xeer voordelige advertentietarieven, ook
voor kontrakten.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD
levert het meeste resultaat voor uw bedrijf.

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws

ZOEKT U EEN GOEDE BAAN?

AMBACHTELIJKE SLAGERIJ

DIRK V/D BROEK
Burg. Engelberstraat - Zandvoort

vraagt voor de afdeling slagerij met spoed een

ERVAREN SLAGER
Afhankelijk van uw ervaring bieden wij een hoog salaris.

U kunt dlrekt beginnen.

V\^ilt u uitvoerige inlichtingen, maak dan telefonisch een

afspraak met de chef de Heer B. van Maurik, tel. 02507-7520

of kom vrijdagavond 7 november tusseh 19.00 en 20.30 uur

naar Restaurant „La Reine", Kerkstraat 15, Zandvoort.

> Vraagt u naar de Heer Veer.

BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend dat van de Staats-
secretaris van Economische Zaken een aan de gemeenteraad van Zandvoort ge-
riclit schrijven dd. 30 oktober 1975, kenmerk 775/8520 HAD/T, is ontvangen
waarbij wordt medegedeeld, dat de Staatssecretaris, voornoemd, en zijn ambt-
genoot van Justitie.

1 het voornemen hebben om conform het op 7 juli 1975 door de Raad voor de
Casinospelen uitgebrachte en In de Staatscomant van 1 augustus j 1. gepu-
bliceerde advies als vergunninghouder tot liet organiseren van speelcasino's

In ons land aan te wijzen de Nationale Stichting tot Exploitatie van Casino-
spelen In Nederland.

2 in principe Instemmen met de door de Raad voor de Casinospelen op 15 sep-
tember j 1. uitgebrachte en In de Staaticourant van 8 oktober j 1 gepubliceerde
voordracht inzake de vestigingsplaatsen van casino's, waarin de gemeenten
Zandvoort en Valkenburg als zodanig naar. voren worden gebracht,

3 de gemeenteraad van Zandvoort verzoeken met de voorgenomen aanwijzing
van de gemeente Zandvoort als vestigingsplaats voor een speelcasmo in te

stemmen.

ZANDVOORT, 5 november 1975

Burgemeester en Wethouders voornoemd.

De Burgemeester, A Nawijn

De Secretaris, J. Hoogendoorn

Jaarvent- en standplaatsvergunningen
verkoop viswaren

Burgemeester en wethouders van Zandvoort roepen voor het jaar

1976 gegadigden — uitsluitend inwoners der gemeente Zandvoort —
op voor:

1. een vergunning voor het venten met viswaren:

a. op het strand

b. in het dorp.

2. een vergunning voor het innemen van standplaatsen voor de ver-

koop van viswaren.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk 1 december 1975 op daar-

voor bestemde formulieren ten gemeentehuize te hebben ingediend.

Deze formulieren zijn op de afdeling algemene zaken te verkrijgen

Nadere inlichtingen kunnen ter gemeentesecretarie afd. algemene za-

ken^kamer 4) worden verkregen.

JZANDVOORL 3 november 1975.
""

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester, A. Nawijn.

De Secretaris, J. Hoogendoorn.

KMST KADO!

NU: voor ƒ 25,— de muren verven met Valspar

Muurverf en een goede kwast kado krijgen.

Paradijsweg 2. Telefoon 5602.

lIiAPPEN
500 GRAM 475

PRAGHTIOE

mmmikf?m
TAN DE BORST

BIJNA MAGER 500 GRAM 525

MAGERE DIKKE

SIBIiIPPEN

HEERLIJK STUKJE

EOSBISF
MALSE RUNDER-

BIBFLAPPEM

500 GRAM .598- 548

500 GRAM 748 NU

SPECIAAL 500 GRAM 748

VAREENSKflERTJES
OF

TONGErJES

100GRAMJ&5'

nu 55

VOOR DE ERWTENSOEP

TLEESKRABJES aja
500 GRAM 149 KILO fcTlB'

POOTJES KILO 125
STUKJE VERS 500 «öq
MAGER SPEK GRAM <S90

DOBBELSTEENTJES -»«
SPEK 250 GRAM «fO

Alle aanbiedingen geldig t/m zaterdaa

S&ESISCHE

SMEERWORST 44q
100 GRAM 65 200 GRAM X&O
KATENSPEK *A€k

150 GRAM MW
FRICANDEAU ||>q
GEGRILDE 100 GRAM 10»
DE LEKKERSTE

LEVERWORST «^a
250 GRAM we- il»

je hunt "het heter bi|

OIRK VAN DEN BROEK H..en.

WUÉa^iJ^^H8ëRTSTRA4TrtANV>VO0Rr

ft^>

heeft natisurSIjk evenals vorfg |aar een grandioze

AVOeiSD en wel op VüSJOAG 7 EtSOVE^BER,

LET OP: verlaagde prijzen.

Prèjzen veor i^ beste carnavaSs-costuuBns.

Bar-Oanc!ng „Esloril", Dr. , Zandvoort.

BOOTREIS
U dtent 2lch utteri )K één uur voor vertrok te

melderi m de verlrekhat bi) de 0(au Lme balie in

Vdssingen voor inscheping voor uw 3 daagse
mmi crutse naat Enqiland Uw ovpi tocht wordt

uitgevoerd doot pen van de luxe cross Channel
(emes van dezesc^etpvdartrndalschappii

De schepen hebben een groot restaurant café

taria bar belastingvrije winKel en een giftshop

De vaartijd naat Sheerness bedraagt ongeveer
zeven uur v

REISSCHEMA
Vrijdag Vcitrek Vlissingen om 23 00 uur

Zaterdag Aankomst Sheerness 05 00 uur
Vertrek per bus naar Londen o ) v Nederlandse
reisleidmg
Ainkotnst Londen om ongeveer 08 00 uur qe
legenhetd aan de slRósiout door Loriden deel (e

nenien (bi) prijs inbegrepen)
«; Middags en s avonds vrij om t winkelen
theaterbezoek etc

De nacht wordt doorgebracht m een van de drie

genoemde toenstenholeK ot een van de Grand
Metropolitan Hotels

Zondag Ontbiit in holel (bil prrjs inbegrepen)
08 30 uur vertrek van hotel Om 1 1 00 uut aan-
komst in Sheerness Per boot naar Vlissmgen.
waar de aarikomsttijd orn 19 00 uur gepland is

3 DAGEN LONDEN v.o. ƒ 110,—. KAN DAT??

Inderdaad, hoe ongelooflijk het ook klinkt, wij brengen u onder
het motto ,,London is the place tor you ' een weekendje naar
de Engelse hoofdstad voorde bespottelijk lage prijs van ƒ 110.—

.

Met de boot vanaf Vlissingen, dan met de bus van Sheerness naar
Londen, dan 'n stadstoer of gezellig winkelen . affijn. lees het
allemaal m de kleurrijke folder die wij speciaal voor dit

buitenkansje samenstelden. Want Londen zeggen wij is nu net

de stad voor u .

.

HOTELS
GREEN PARK HOTEL
Gelegen m het cenltum van Londen vlakbj
Ptccadilly waar hei urtgaans en theitirlpven

zich afspeelt Ruim l "O kamers waarvan de
hetlt met pnve badkamer Alli kHmets hebb< n

heet en koud stromend wdter nrfto en tele

loon Vorder beschikt hpi hoti I over 2 bars en
een quick service rebtaurant

Voor dP7f spec at nnb pd nq 7i|n ook de pr

Zi i < t() spLTial •) U kunt kiL^tn uit twee d

nnqt niLnten

ƒ110,-
HOTEL MOSTYN
Vlakbii Oxiord Street (hot ni( trosldtion Marble
A^c^^ bmnen handbercrk) (s dft hotti t<3eaa\ voor
Londen shoppers want ilie qioie warenhui
zen (zoals Selfndges John Lowis en Mitks &

Spencers) Itggen in de buurt Het hotel bt schikt

over ruin 100 kimers allt, met heet en koud
water teleloon en radio De helh van hel lantal

kamers heelt pnve badkamei Vtrpet hLett riei

hotel een bar met alcohol vergunning etn tes

taurant waat hamburger«? dt specialiteit 7i|n en
een tv kamer

HOTEL REMBRANDT
Dl' hotel IS gelegen bij Harrods het mees' f x

clusieve warenhuis tot wereld ni de buun d l dt
Londtnafen aanduiden ik hn yhtsöndge Oa^ir

liggen ook de belangt jksle Tiusea Het hotel

beschikt over 169 kamcru met heet en koud
water tefe'oon en rgdto Dt. hedt beschikt over
een privé badkamer Bar met Ticohol vergun
ninq en verder een uitstekend restaurant

GRAND METROPOLITAN HOTELS
Voof diegene die het Londen arrangenient
boekt van f 135 is een van de hotels beschik
baat van de Grand Metropolitan Hotelgrocp Dit

zijn alle eersteklas hotels waarvan de karners

voorzien ziin van radio teleloon en privé bad
kamer

m* t vprhlj(( in Grrrn Park HntL Ho
\i I f to^tyn of Hott I Rcmbiandt

ƒ 135,-
met verbtt|f in nrn \,it jp Ii klit. t^o

tels van de Grand Mt-tfüpul tan Hotel

groep

BIJ deze prijzen Is inbegrepen

* Dooltocht VI <>%inqcn—Shptrnr*;^ v v

* Bu' Shei rness— Loiirit. n v v n-ntn s i f nq

* Stidstour door Lonrtf n

+ Hott lact 1 1 "loddtM
i.

t T- vin loqi**s

ontbijt

Niet Inbegrepen
rei*; en bagaqevetzeker nq innulermgsverze-
kerinq loe-ïlaQ 1 pt fsoonskinipi (' to }

*
f Dezp aanO'Cfï'r q ;s s/echfs ijtldiq van '.njcj^Q

P4 oktober tm ^^Ocioccmbtr
Dr afvaarten zifn weke/ /fc<r op vnidaqavond
Informatie on bockmoen
AMSTCRDAM Wlb^uIstfaat I3l

RokinlIO teleloon 020 914400
DEN HAAG Prinsesscgricht 3.

telefoon 070 468'>I0

UTRECHT Korte Jansstraat3.
I1olefoon030 331215

PARCDL REIZEN p
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?

Op 30 oktober 1975 overleed zacht en kalm

mijn lieve Man, onze Vader, Behuwdvader,

Grootvader, Broer en Neef

Johannes Lamberlus Veldman
op de leeftijd van 85 jaar.

Uit aller naam:
J. Veldman

Renkum, Huize „Rijnhof"

Dorpsstraat 50.

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats-

gevonden op de begraafplaats „Zorgvlied" te

Amsterdam.,

Voor uw hartelijke bewijzen

van medeleven en belang-

stolling betoond na het

overlijden van de Heer

LOUWRENS NICOLAAS
IVEBËU

betuigen wU u onze op-

rechte dank.

Uit ajjer naam:

M. ter Wolbeek-Wcber

Zandvoort, november 1975.

Brederodestraat 14A.

m

o

co

mm en pasvorm
BB

Sl| ieliofom

Artikefnr.: 46.027^
Prijs: f 64,95

^.WHeliqform

lier:

ÜBOETIEK

Diaconiehuisstraat 5a

(zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

",
9!

geeft 1 jaar schriftelijke garantie

op het plakwerk van schuimvlnylwanden
(absoluut naadloos).

Geschikt voor natte ruimten, zoals: W.C.,

keuken, douchecel en badkamer.

Maar ook te bewerken in hal en woonkamer.

Bel voor een geheel vrijblijvende offerte.

Telefoon 02507-7938 of schrijf naar
postbus 144, Zandvoort.

In Zandvoort te koop
gevraagd:

(Geen nieuwbouw) voor 4 personen.

Prijsca. ƒ 125.000,—

.

Brieven ond. nr. 693 bur. v. d. blad.

DORPSSUGERIJ

'^

CP

Haltettraat 5 - Telefoon 2994 - Zandvoort.

Mooie RIBLAPPEN 500 gram 4.98
Mooie BIEFLAPPEN 500 gram ... 6.78
Mooée OSSELAPPEH 1000 gram .. 8.88
Malse lende BIEFSTUK 500 gram . . 9.99

REKLAME VLEESWAREN

Komt u zelf maar eens kijken, teveel om op te

noemen.

Ktraliteit vraa^ u, bij ons slaagt u.— Zaterdag tot 16.00 unr geopend.

C„ J. SEVERMNSE

restauratie klassieke

interieurverzorging

Lange Raamgracht 58-40, Haarlem.
Telefoon 312595.

VITRAGE EN GORDIJNHOEK
Doelstraat 14-15, Haarlem. Tel. 250323.

Onze gordijnen worden gratis op maat
gemaakt.

f1

»»

ONDERHOUDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparaties

GASGEYSERS - GASHAARDEN

Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SFIERIEUS Koninginneweg 21

Zandvoort Telefoon 02507-5012

ONZE EXTRA AANBIEDING

WIJNAND FOCKINK
JENEVER .... 9.95

HARTEVELT
JENEVER . 9.95

Alle andere merker\l U«vw

WIJNHANDEL

KÉRk^tllAAT 12 — TEIEFOÓM 2552

Van 7-13 nov.

weckendkoopjes bij:

SPORTSHOP

LEO STEEGMAN
Haltestraat 35

02507-5986

i
hr. pullover

dlv. kleuren

mt. 48 t.m. 54 29,95

ivcekprljs 25,

—

I
'

I

I

'
(

Surka ds. pantalons

en dlv. andere pant.

52,50

wcckprys 25,

—

Noren

mt. 30-35 39,95

weekprijs 29,—
mt. 37-46 74,50

weekprijs 69,—

div. trainings- en
voetbalschoenen

Adidas - Puma - Quick
met 10 tot 20% korting

CENTRALE VERWARMING
Technisch, installatie bureau

ADIATOR
OENESTEIN

Anipérestraat 2/hoek Kamerllngh Onnesstraat
Postbus 49, ZandviHirt. Telefoon 5845*.

Oedipl, Inslall - Erk A.C.1 Ud

li!a^|ÊU^*3̂ ul^f»ps^fmffflxpm^F^affgll^

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN
mKmmmBmmammmmmÊÊmmmmmmm

Teioop:
GASKACBEI.
(Pelgrim), z.er.ajD.

ƒ250,-.
Dr. Mesgerstraat 60 H
Te koop:

BIEDERMEIER KASTJE
ƒ75,-
AANBOmvMEDBEL
(incl. bureautje) ƒ 95,

—

RUIM 40 M2 KAMER-
BREED TAPIJT Z.8.aji.

Telefoon 3917..

Te huur aangeboden:

GEM. KAMER;
Te bevr. tot 18.00 uur
tel. 6033, na 18.00 uur tel.

5182.

TINATIEK
WEER GEOPEND
Alleen zaterdsii T»n

11 tot 17 unr.

T.0. bakkerU t. d. Werff,

GMthuispIeiii.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELERIAN
Hemlngstr. 146, tel. 6185.

Medisch gedipl. pedicure. ',

van het ïaisabeth Oast-
huls, behandeling ook. aas
huis,

BU geen gehoor bellen na
19.00 uur.

De winter is in aantoclit.
Tijd voor een overjas.

Wij brengen u:

Trecheoafs van 139,- tot liSS^"-

AutoGoats vanaf . . . . .119,-

Cabaans en jekkers in vele

sporten van 89«- tot . . . 149,-

S^v-t
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEenHEREHKLEDINC

KERKSTR.20 • TEL:3136

<3Ö
Alleen een sescbenk dat niet wordt vergeten. Is voor

de gever ulet verloren.

E. II. Stevenson
<1830-1894)

Deak daar eens over na, wanneer u gaat prakklzeren
over de Komende Sint Nlcolaastljd.

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT
SOPHIAWEG 4 — TEIiEPOON 23 07

levert u geschenken, vaaman u steeds weer wordt
heMnncrü van uur tot uur en van minuut tot minuut.

Jaren lang!

Komt tr maar eens kijken In zUn showroom.
's Is een Delevenls I Eigen reparatle-atdeling met

elektronische - apparatuur.

Mn ook fn Zandvoort: KDNSXGEBIT BEPABATIES

A. RITMAN
Hvlnvvardtstraat 20. Teletoon O2S07-4363.

.Student zoekt
BIJVEKDIENSTE ^

op zaterdag en/of zondag.
Telefoon 4816;

REPARATIE VAN
WASAÜTOMATEN
VAATWASSER E.D.

Bel naar 02507-2479.

Gezocht:
GARAGEBOX
omg. Trompstraat.

Telefoon 4933.

OEVOS
voor een goed
GEBRUIKT
RIJWIEL
v^ ƒ 50,—
tietsklaar.

. Levering yan nieuwe fietsen re^ xmat jf 165,—

i

InruU mogelijki.^«^ i

Onze werkplaats is gevestigd in déiïr. Oerkestraat
omlioog bi) DE SCHELP box nr. 23 en 36.

Van maandag tjn. zaterdag geopend van 13 tot 20 vu

TELEFOON 03507-725S.

Voor een fiets voor groot en klein,
moet u bij de Vos zUn.

Henna
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren,

Vers van hét mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig,

CONSUMPTIE-AANBIEDING

Jong belegen Goudse kaas O f?ft
500 gram 3,85 nu lI||^^P

Kaienspek 110
150 gram 1,34 nu ||p I 'UP

Potje patéd'ardenne of foreslier t% t^fk
intioud 180 gram nu ^Uf^^

HEMA

Keukeninsbllafiebedrijf DEUTEKOM

Wedt aan tegen zeer aantrekkelijke prijzen:

- Enkeleshowroomkeukens

— Vaatwasmachines

~ Koelkast met diepvriezer

Geopend van 10-12 uur en verder volgens afspraak.

Dinsdag gesloten.

PARADIJSWEG IIA— TELEFOON 02507-2361

Teiljjjur gevraagd voor
peraaanente bewoning:
ZOMERBVIS'OF ETAGE

Tdeioon 02507-4090.

Zakenman zoekt
VRIJE ETAGE, KAMERS
OF ZOMERBinSlG
B.bJiJi.

Brieven onder nr. 690 bur.

van dit blad.

r

Plaats MM'w

adTcrtentie
in dit blad
Succes yerzekerd

Bel 02977-28141 voor nadere Inifchtinsen.

' Chroot en klein vinden

VAN DEB WEBTPa""" biwDdrUN!'
Oastbulspleln 3. Tel. 2129

KrlJgfU gasten?

Geen bezwaar!

Xm VEBBUREN:
bedden, ledikanten, dekens,

tafels, stoelen, glaswerk.

porceleln enz. voor elke

gelegenheid!

Ook verhoor van leoke en
praktische bnlibars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

of 3713. Privé na 6 uur 6656.

't lUnder) WINKELTJE
heeft fUoe kleren voor
kleuters, peuters, teeners

en poie mensen met
kleine mMtJei.

Bnoréwei: 1-3, tel. 6S80.

cQatraat v. d. Kerkstraat.

Enorme sortering

DIEPVBIBZEBS EN
KOELKASTEN
Bectitstreeks van fabriek
met garantie, B^zonder
Inge prijzen.

Martex Bolland B.V.,

Koudenhom 32, Haarlem.
'

Telefoon 023-31 S3 00.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDAEPARATUES

J. A. BESSEXS
Leldsevaart 82, Haarlem.
Teletoon (023) 316092,

VOOR VVf PBIVê,
VERENIGING8- EN
BANDELSORUKWEBK
DmkkerQ F. M. v. Oenrsen
Schoolstraat - Teict. 28M

VERHUIZINGEN

A.J.BehageftZn
AsMealnaa U, Beemstede

Tdetoott «a>286>T4
SPECIAAL

PIANO TRANSPORT

. EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Big. mevr. E. v. Zandvoort*

EelUnk.

SpMlfoed - Wenskaarten
Strandartlkden . St»bo«

Alle sootten spellen.

Grote kcme.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

PG Slinger
' GEDIPL, OPTICIEN
leRK^KKENrONOStCVCRItNCieRJ
GROTE KROCHT ZO a TEl ; «iBSS

ZANDVOORT
iiiiïIS^^

Auto- en huissleutels
Wij.maken uw reserve-

sleutel terwlll u wacht,

SLECTELSEBVICE.
Versteege b.v. Halteatr. 18,

tel. 02507-4499.

METSELAAR
beeft nog tijd voor

OI^DERBOOD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6813,

BEHANGER
STOFFEERDER
BBDDENHAKEB

J. VAN DEN BOS
BüderdDkstr. 5, Tel. 3786.

G. KOL
Schuitengat flat 7. Tel. 8212

ALLE VERZEKERINGEN
Aato - Brand - Leven

ZANDVOOBTSB
OITVAABTVEBBNlGtNG
Begmfenls - Orematle

TnMVWt
Keewmuttt—t «L Td. 6SS1

Zandfoert
Dag ea nacht te ontbieden

Te koop aangeboden:
RODE FIAT 127

bouw], okt. 1972, 58.000

km, ƒ 3100,—,

Tel. 02507-4185, 2361.

SNACKBAR „DE TOL",
Tolweg 18, telefoon 390Ï.

Geopend van 11 tot 24 u.

Zat.,van 12 tot 24 u.

Maandags gegoten.

Ingezetene van Zandvoort
vraagt
HUIS TE KOOP
op goede stand.

Brieven onder nr. 691 bur,

van dit blad.

Gevraagd

:

ZELFST, HULP IN DE
HUISHOUDING
1 of 2 ocht. per week.

Duinrooslaan 8, Bentveld.

Telefoon 023-244873.
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Tot zaterdag 23.11 uur in Beachclub

Dranknevelen omhullen
nieuwe karnavalsprins
ZANDVOORT — Het karnaval dat zaterdagavond in de Zandvoortsc

Beach-Club los barst staat in het teken van een voor de Scharrckop-

pen belangrijke sponsor: Jacobus Boelen uit Amsterdam, wijnkopers

sinds 1733. Deze sponsor verklaart de aanwezigheid van de Scharren-

koppenwijn met het label 'In vino veritas 197C karnaval Zandvoort'.

Om half elf wordt in de Beach Club afscheid genomen van Prins

WuUum de achtste. Hij verdwijnt, en hoc kan het anders vanwege

de sponsor, in een wijnglas. Uit hetzelfde glas zal de oude prins weer

herrijzen, maar dan als vorst Wullum de derde. Traditiegetrouw pre-

senteert WuUums opvolger zich om elf minuten over elf aan het

Scharrevolk. Tot dat tijdstip blijft zijjj naam, om in termen van de

sponsor te spreken in dranknevelen gehuld.

Het bestuur van de karnavalsvereniging

'De Scharrekoppen' Is er trots op, dat de

naam van de nieuwe prins niet ia de
badplaats is uitgelekt. Voorzitter Leo
Grosze Nippor vertelt trots dat slechts

Iiti als voorzitter, de oude prins en de
penningmeester de naam van de nieu-

we prins kennen. Het feit dat de pen-
ningmeester genoemd wordt in verband
met de nieuwe prins wekt bü ons on-

middellijk de vraag op, of de karnavals-

prins 1976 geld heeft moeten meenemen
om op de troon te komen. Het blijkt niet

zo te ztjn, want, zo zegt Leo Grosze
Nipper: 'De prins hoeft zich niet meer
financieel garant te stellen. Daar zijn

we vanaf gestapt. Het enige dat hU be-

taalt zijn een aantal persoonlijke onder-
scheidingen, die hU uitdeelt. We hoeven
geen rijke bink te hebben'.

Uit een fles

Uiteraard laat de voorzitter niets los

over de nieuwe prins. Alles wat we over

de persoon te weten komen, is dat de
Scharrekoppen statutair verplicht zijn

een prins te kiezen, die of woonachtig
is in Zandvoort of een zakelijke binding
heeft met de badplaats. De wetenschap,
dat hij met een Zandvóortse getrouwd
is, doet ons niet veel verder komen met
de oplossing van het raadsel.

Maar zaterdagavond om elf minuten
over elf weet heel 'Zandvoort het, want
dan zal de nieuwe pi-ins tevoorschijn ko-
men uit een fles.

Gasten van de Schan-ekopperi zijn de
Biggevangers uit Heemstede, die met
hun boerenkapel 'De Blaasbiggen' om
cir iialf tien in de Beach Club worden
verwacht. Een half uur eerder maken
de Scharrekoppen met hun hofkapel
'De Kwalletrappers' ,hun opwachting.
Een dansorkest maakt de muzikale om-
lijsting kompleet.

Behalve de bekendmaking van de nieu-

we prins staat er nog een klapper op
het programma, namelijk de trekking

van de karnavalsloterü om half «én. In
totaal zullen er zeshonderd loten êi ƒ2.-

verkocht worden. De hoofdprijs is, dank-
zij een sponsor, een stereo-kombinatie,

tei-wül er voorts nog enkele portable
radio's te winnen zijn.

,
. , _

Financieel gezou3 "'

BU de voorbereiding van het karnaval
gaan 'De Scharrekoppen 'zeer profes-

sioneel te werk. In mei, toen de Schar-

rekoppen hun eerste karnaval nog maar
drie maanden achter de rug hadden,
werd de eerste vergadering alweer be-

legd en er zouden er maandelijks twee
volgen. De kaniavalsvereniging telt vier-

enzestig leden, die jaarlijks honderdelf

gulden en elf cent betalen. Uit de senaat

van drieëntwintig leden, wordt jaarlijks

de raad van elf samengesteld.

Over de organisatie is de voorzitter zeer

tevreden en hU zegt; 'Vorig jaar heeft

ons eerste karnaval ons geen geld gekost

en dat met een begi'oting van dertig

duizend gulden vind ik geweldig. Voor
dit jaar ziet de zaak er weer gezond uit

en dat is toch wel erg prettig als men
bedenkt dat men voor onze tijd altijd

geld tekort kwam.

De kinderoptocht noemt Leo Grosze
Nipper het grootste financiële probleem.

'Daar moet altijd geld bij, omdat we
moeilijk kinderen geld kunnen vragen.

Daarom' mag het wel eens gezegd, dat

onze eigen raad van elf een financiële

bijdrage levert om de kinderoptoclit mo-
gelijk te maken. We hebben gewoon een

fün stel mensen in de vereniging'.

Met de prlnsverkieziiig .starten 'De

Scharrekoppen' zaterdag hun aktivitei-

ten. Zaterdag de vijftiende is men de

gast op het prinsenbal van de Heem-
steedse Biggenvangers, terwijl een week
later de Sint Nicolaas-intocltt door de

In verband met uitbreiding raadhuis:

Kommissies moeten

architekt aanwijzen
ZANDVOORT — 171 verband met de uitbreiding van het Zandvóortse ge-
meentehuis heeft het kollege van b. en w. op looensdag 12 november om
ZO.00 uur een openbare vergadering belegd voor alle raadskommissies. Men
wil deze avond komen tot een- standpuntbepaling over de keuze van de ar-
chitekt die de opdracht gal krijgen voor het maken van het dejinitieve plan
KOor de raadhuiauitbreiding.
In eerste instantie had de gemeente vier voorlopige ontwerpen gekregen,
maar de beoordeling van de vier begrotingen gaj nogal wat problemen. Dit
omdat alle vier de architeklen op verschillende wijze hun begroting hadden
opgesteld. De berekening van de kosten was hierdoor niet goed te verge-
lijken.

De gemeente heeft zich daarom gewend tot een adviesbureau voor bouw-
kosten met het verzoek voor deze vier ontwerpen onderling vergelijkbare
investeringskosten-berekeningen op te stellen. Deze zijn nu gereed en komen
in de gekombineerde kommissievergadering van woensdag ter sprake.

Scharrekoppen geregeld wordt. Voor dit

doel zal men op zaterdagmiddag 15 no-

vember de Zandvóortse middenstand

langs gaan om een financiële bijdrage.

Het ligt in de bedoeling om de Goed
Heiligman evenals vorig jaar uit zee te

laten arriveren. Medio januari wordt een

voor-karnaval gehouden in Nieuw-üni-

cum, terwijl eind januari een groot

prinsenbal op het programma staat.

Niet minder dan elC prinsen zullen met
hun raden van elf in de Beach Club

worden uitgenodigd.

Residentie
De karnavalsvereniging is bijzonder te^

vreden met een onderkomen als de

Beach Club. Als alles volgens plan ver-

loopt zal de Beach Club op 27, 28 en 29

februari de residentie worden van de

karnavalsprins. Leo Grosze Nipper: 'We
hebben nu alles, wat nodig 'is om een

groots karnaval te vieren. Eigen door

Gemma de Boer opgeleide dansmariekes,

een hofkapel, een fijna karnavalsvereni-

ging en een geweldige zaal, die zich met
drie grote bars uitstekend leent voor

karnavalsfeesten. In Zandvoort heeft

karnaval zijn tyd nodig, maar ik geloof

nu. dat het aardig gaat lukken.'

Veel animo sportuitwisseling

Sportief Doetinchem

in mei op bezoek
ZANDVOORT — De Sportraad Zand-
voort hee/t in overleg mei het Komitee
Gezamenlijke Doetinchemse sportvereni-

gingen de sportuitwisseling Zandvoort-
Doi'inchem vastgesteld op 15 en 16 mei
1976.

Namen in 1975 ruim vierhonderd Zand-
vóortse sportlieden deel aan de sport-

uitwisseling in Doetinchem, reeds nu
laat het zich aanzien, dat do Doetin-

chemse .sportwereld meer dan 400 spor-

ters zal afvaardigen. Er zijn al kontak-

ten gelegd tus.sen verenigingen die vo-

rig jaar riet deelnamen aan de sport-

uitwisseling, zodat mag worden aange-
nomen dat ook het aantal takken van
sport — in 1975 waren het er dertien —
groter zal worden.

Aan de verenigingen is inmiddels ge-

vraagd vcrtegenwoori"';ers voor het

sportultwissellngskomitee 1976 aan te

wijzen. Tevens is aan de sportverenigin-
gen Bevraagd reeds nu melding te ma-
ken van de eerdergenoemde data in het
kluborgaan en daarin een oproep te

plaatsen voor het aamnelden van 'gast-

adressen' vjor het onderbrengen van
de sportcollegae uit Doetinchem.
Het spreekt voor zich zelf, dat het
sportevenement' centraal zal staan,

daarnaast echter zal de 'badplaats Zand-
voort' zich kunnen presenteren, reden
waarom het sportuitwi-ssclingskomltee

zal worden uitgebreid met vertegenwoor-
digers van de Zandvóortse middenstand
en de plaatselijke V.V.V.

Heriiineringcu aan een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

BEZETTINGSTIJD
Twee burgemeesters

drukt op de Zandvóortse samenlcvinr en

zeer moeilijke jaren doormaakten. Dat
waren twee "burgemeesters.

Burgemeeste. Mr. H, M. van Fenema

op liet nog braakliggende terrein waar

later Bouwes Palace en het Mr. van

Fenemaplein zouden verrijzen met het

aldaar gevestigde winkelcentrum. Of-

schoon er nog geen steen was gemetseld,

kreeg deze omgeving toch reeds de naam
van deze dynamische burgemeester, om
hem daarmc voor het nageslacht te

eren

Het lykl mü goed. ter doorbreking van
jlc anders wellicht eentonig wordende

^, Dc^ eerste ..was.,. burgemeester H. van
vermelding van alleen ma^^«.^en|ji^,flj^^A]|^buM£^{i^yi^^ lot en
narigheid In Zandyoorl gedurende dê ]&-" "mêi'^l"la'nÏÏarl"t'9w^"^"%i%té burger vin
ren 194fl-'45, eens even het licht Ig laljeHL ,.2and*oort-wavfl&.t>ïecd^! wa» dlens-np--<^

schijnen op het leven \an- tói-oJ 'wcnïcijf'. r'i^i,ig^,i,iffyfiêiAleesittijins> H. M. van Te-
die een onuitwisbaar stempel hebben ge- nema.dic van, 1 februari 1948 tot en met

Garnalenpiepers

kiezen jeugdprins

ZANDVOORT — De jeugclraad 'De gar-

nalenpiepc.s' van karnavalsvereniging
De Noortierünjr neemt zaterdag ajschcid

van prins Pieter de eerste. In de rckrca-

ticzaal van het Planiinghuis zal om
15.11 uur de nieuwe jeugdprins worden
bekend gemaakt in aanwezigheid van
kinderen van 'Groot Kijkduin' en het
'Planiinghuis'.

De Ganialenpiepers hebben deze loka-

tie uitgezocht, omdat men van mening
is, dat er wel eens een karnavalsfeestje
gebouwd mag worden voor de kinderen
uit de kindertehuizen.

De voorzitter van de Garnalenpiepers
Wim V. d. MiJe sr.: 'Ons initiatief is bij-

zonder goed overgekomen bij de kin-

deren. Men Is nl wckon bezig mot het
maken van karnavalskieding, wnnt ui-

leraard valt er voor de best gekostu-
mc'cide oen prijs te verdienen. Wc gaan
van twee tot vijf uur een gezellig kar-
nava'isfeest bouwen,

Ulteroard is liet voor ons onmogelijk
om de hele Zandvóortse jeugd in de re-

krcatlezaal van het Plantinghuis binnen
U' halen. Het feest is daarom aJloon
toegankelijk voor garnalenpiepers en
kindoren uil de twoe tehuizen. De Zand-
vóortse jeugd komt jh de voor ons lig-

gi'ude periode nog genoeg aan bod, want
voor het komende karnaval hebben we
grootse plannen.'

31 me! 1966 over onze gemeente de scep-

ter zwaaide.

'

Burgemeester van Alphen was een stnkt

purictueel man. Dat punctuele vergde hij

ook van zijn ambtenaren. Vrijwel iedere

morgen kon men hem op het Raadhuis-
plein zien met zijn horloge in de hand
om te zien of er gten ambtenaar over

tijd binnenkwam. Was dit zo. dan weid
hij of zij onherroepelijk bij hem op het

matje geroepen. Als je een afspraak met
hem had om 10 uur en je kwam om 1 mi-

nuut over tienen, dan werd je daar wel

op gewezen! Hij leek een moeilijk te be-

naderen mens. maar wanneer je hem
nader leerde keimen.id^n,zat achter dat

mB{;kér-va»"-'autÓEitair optreden maai
een' heérklëin hftrl]e-"En bovendien —
en dat was het voornaamste, burgemees-

tor~vdh Alphen hield van Zandvoort met
hart en ziel. HiJ lnlcies.seerde zich over-

al voor. leefde met de bevolking mee en

van het vroege voorjaar tot het late na-

Jaar nam htl een fikse duik in zee bü het

Zuiderbad.

Ik heb hem twel meegemaakt tijdens uit-

voeringen in theater Mónopole. die hij

vrijwel nooit oversloeg en wanneer zulk

een uitvoering om 8 uur moest beginnen

en hel werd vijf minuten later, dan zat

hij Ic wiebelen op zijn stoel en moest ik

pnnii 2e!?!ien. dat wanneer niet direkt be-

Son..en werd, hij de zaal zou verlaten.

Tol aan liet, begin van de oorlog bracht

hii door velerlei maatregelen. Zandvoort

tot .arotc bloei.

Toen kwam voor hem de moeilijkste tijd.

Hij wilde ziJn Zandvoort niet kwijt en

wa.s menigmaal in zware confli''ten ge-

wikkeld,met de bezetter.^ ZiJn mening
Ktak hU niet onder stoelen o. banken. Hij

Burgemeester W. von Alphen huldigt via

JcDis Dorsman de Koninklijke Noord en

Zuid Hollandse Redding Maatschappij

voor hel moedig optreden van de Zand-
vóortse bcmaiining na het omslaan vaii

de Zandvóortse roelrcdding.sl>not tijdens

een oefentochl. waarbij tu'cc beman-
ningslede}! verdronken.
Oude Zandvoortcrs zullen op deze joto

sleUirt nog xvlc oude Zandvóortse iniro-

ncrs herkennen. Hel was in 192S.

leek zo at en toe handjeklap te spelen

met de vijand, maar hij paste een tac-

tiek toe. die zelfs de meest wantrouwige
Duitser ontging. Want achteraf werltte

hü reeds In het geheim aan de wederop-
bouw van zijn geliefde gemeente, ervan

overtuigd zijnde, dat de Duitsers deze

wminzinnige oorlog nooit zouden kun-
nen winnen en dat eens weer een nieu-

we en glorievolle tiJd voor Zandvoort zou

aanbreken.

IJeirhaaii

In Haarlem werkte hij met ir. Friedhoft

een wederopbouwplan uit, dat direkt na
de oorlog moest worden aangevat. HiJ

gaf de stoot lot de aanleg van het cir-

cuit en wist in do zwaarste jaren het be-

gin van de aanleg dnai-van reeds te re-

allseren. door. via de werkverschnffing.

onder leiding van de heer Schoenmakers
van de Nederlandse Heldemaatschappii,
een aanvang te maken met de aanleg
van een heirbaan, waarover straks de

overwinnende Duitse legers liun zege-

tocht konden houden.

De Duitsers trapten erin met handen en
voeten. Met het puin. nfkom.stig van de
afgebroken huizen, werd de fundering

gelegd voor deze baan-aanleg. Op den
duur kreeg men hem toch door. HiJ
moest van Zandvoort verdwijnen en een
NSB-burgemcester nam S;ijn plaats in.

Burgemeester van Alphen vertrok naar
Heemstede, later naar Velp en kort voor

de bevrijding lieerde hU weer terug naar
Heemstede, om na de bevrijding reeds op
5 mei 1945 weer in Zandvoort terug te

ziln.

Hii trof er een onvoorstelbare chaos aan.

maar dat deerde hem niet. want hij had
tijdens ziJn gedwongen verblijf buiten

Zandvoort zijn plannen gereed liggen en
het werk van wederopbouw kon direkt

worden aangepakt. Om u een voorbeeld

te gevRU van ziJn medeleven met Zand-
voort tiideiis zijn evacuatie: ik had hem
geholpen bü het laten onderduiken van

zijn zoon. Vanuit Velp stuurde hij mü
een groot Gelders brulnbrood en later

nog eens een mandje kersen. In die tyd.

toen er vrijwel niets meer te krijgen was,

betekende dit een gift uit de hemel.

De Zandvoortsc burgerij heeft zijn grote

betekenis voor Zandvoort ten volle be-

grepen. Hii kreeg de fontein vóór het
Raadhuis aangeboden met in de mar-
nieren opstand een inscriptie aan hem
gewijd en het circuit, alsmede de daar-
naartoe voerende weg werden naar hem
genoemd namelijk de Burgemeester van
Alphenweg. Op 31 januari lO-iS nam hU
afscheid van Zandvoort, een onvergete-

lijk mens ging met hem heen.

IJtirgcmceslsr van Fenema, die hem op

1 februari 1948 opvolgde, deed in dyna-

mische ki'aclit niets voor hem onder. Op
energieke wijzo zotte hU het wedcrop-
bouwwerk. waivrvoor door zün voorgan-

ger reeds een hechte basis was gelegd,

voort.

HU wist zich daarbU gesteund door ziln

ambtenaren en het medeleven van de
Zandvóortse bevolking en bij dit alles

-stond hem maar één doel voor ogen : van
Zandvoort weer een grote, welvarende
badplaats te maken, indien mogelijk Hol-
lands eerste Noordzecbadplaats. En nu
mag men over de beantwoording van de

vraag verschillen van mening, of het

vooroorlogse Zandvoort niet aantrekke-

lijker was dan het Zandvoort van heden,

een feit blijft het. dat burgemeester van
Fenema er de .stool l-oe heeft g.egcven.

dat ome gemeente weer ging meetellen

in de rli van grote badplaatsen.

Onder ziJn leiding kwam in Zandvoort

heel veel tot stand, want hij maakte van
een ruïne een badplaats, waar elkeen

thans weer gaarne komt. Dat hadden wy
in die donkere dagen van de bezettings-

tijd nooit gedacht. Ja er zelfs niet van
durven dromen en daarvoor zün we bur-

gemeester vnn Fenemti heel veel dank
verschuldigd.

Zijn afscheid op 31 mei 1966 werd dan
ook een spontaan gebeuren. De gehele

bevolking loofde mee. Hij kreeg een auto
van de burgerij en — zoals bijgaande fo-

to aanduidt, een voornaam plein werd
naar hem genoemd. Kort na ziJn vertrek

ging hii naar Rtjsbei-gcn. waar hij nu
nog altijd woont en zeer intensief met
het Zandvóortse gebeuren meeleeft.

Zo herrees onder de leiding van deze

twee bekwame burgemeesters, die nooit

de moed lieten zakken. Zandvoort als een
Plioenix uit zün as. Daarop mag zeker in

het kader van deze serie artikelen wel

eens gewezen worden.

C. KUyPER SR.

Wereldcongres
HAARLEM — Van 1-8 november 1975

zal het jaarlijkse wereldcongres van de
Internationale Federatie van Juniorka-

mers worden gehouden, ditmaal in Am-
sterdam. Juniorkamer Kennemerland zal

op donderdag 6 november een groep van
circa 350 van deze cougressisten een dag-
programma aanbieden.
Dit programma omvat naast een excur-

sie aan de Hoogovens In de morgen, een
wandeling door Haarlem, bijwoning van
een orgelconcert in de St. Bavo. een be-

zoek aan het Frans Halsmuseum en een

ontvangst ten stadhuize. De officiële

ontvangst zal plaatsvinden In de Gra-
venzaal en zal aanvangen te 16.30 uur.

TE KOOP AANGEBODEN

IN ZANDVOORT

ZEESTRAAT
WINKELPAND MET BOVENWONING voorzien van cv. Indeling:
beg.gr.: winkel (i 55 m2), keuken, open trap naar Ie verd. Ie verd.:
grote woonkamer (45 m2) met open haard, 1 kleine slaapkamer, keu-
ken, douche/toilet. 2e verd.: 1 grote slaapkamer.

Vraagprijs f 175.000,—

GORLV.D.UNDESTRAAT
VRIJSTAANDE VILLA aan de duinrand met garage, cv. gas, grote
aclitertuin met zitkuil. Indeling: beg.gr.: hal, toilet, L-vormige woon-
kamer met open haard (met o.a. kleuren-t.v.), moderne keuken.
Ie verd.: 2 .slaapkamers, 2e toilet, douche. 2e verd.: zolderruimte met
1 slaapkamer. In prima staat van ondorlioud. Volledig gestolleerd en

gemeubileerd. Vraagprijs ƒ 375.000,-

Voorts zoeken wij voor onze cliënten

in de prijsklasse van

WOONHUIZEN
ƒ 100.000,— tot ƒ 400.000,—.

FLATS
BURG. VAN ALPHENSTRAAT

2 KAMERFLAT op 6e etage, lift, uitzicht over dorp en zee.

Vraagprijs ƒ 67.500,—

TJERK HIDDESTRAAT - OUINWIJK

3 KAMERFLAT op 2e etage met berging en lift, cv., open keuken,
woonkamer, 1 gr. en 1 kl. slaapkamer.

Vraagprijs incl, vloerbedekking en vitrage ƒ 97.000,

—

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61

4 KAMERFLAT, verbouwd tot 3 kamerflat op de 9e etage, balkon
voor en achter, uitzicht over zee en duinen, met cv. en lift.

Vraagprijs incl. alle vaste vloerbedekking ƒ 114.000,

—

SGHUITEGAT

i2 KAÏMUERFtAT op 6e (hoogste) woonlaag, complete moderne keuken,
,

"gekleurd Sanitair,'"met lift, berging en cv. Eventueel huurgarage be- !

'schikbaar. Vraagprijs ƒ 125.000,—

DE FAYAUGEPLEIN

4 KAMERFLAT op Ze etage, thermophane beglazing in de woonkamer.
Woonkamer op het zuiden, 2 tweepers. slaapk., I éénpers. slaapk.,

douciiekamer met zitbad, veel kasten, balkon voor en achter; cv. en
berging. Vraagprijs ƒ 125.000,—

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57

4 KAMER-HOEKFLAT verbouwd tot 3 kamerflat op de 8ste (hoogste)
etage. L-vormige woonkamer met extra plintverwarming, betimme-
ring, ged. dubb. ramen en dubb. deur, 2 slaapkamers, badkamer met
ligbad, 2 balkons, lift, cv., garage en berging. Vraagprijs ƒ 127.000,—

DE RUYTERSTRAAT
4 KAMERFLAT op 3e etage, geheel gestoffeerd, met cv, en berging.

Vraagprijs ƒ 135.000,—

FENEMAPLEIN

4 KAMERFLAT op 2e etage met lift, berging, garage.

Vraagprijs ƒ 150,000,— v.o.n.

TE KOOP
IN HAARLE8A

WILLEM DE ZWIJCERLAAN
RIANT GELEGEN VRIJSTAANDE VILLA met rondom tuin, garaio.
cv. Achterzijde blijvend vrij uitzicht op vijver en bos. Indeling:
beg.gr.: entree, hal. toilet, ruime woonkamer, studeerkamer, met i)ar-

ketvloercn. eetkamer, keuken, toilet, kelder. Ie verd.: 4 slaapkamer.;,
badkamer met ligbad en toilet. Apart 3e toilet. 2e verd.: ruime zolder
mol 2 vertrekken. Alle vertrekken hebben vaste wastafels.

Vraagprijs ./' 325.000,—

INLICHTINGEN MAKELAARDÜ

f

ING. G. A,

KANTOOR ZANDVOORT: Kostverlorcnstraat 115 — Tel. 0250Ï-2GM

KANTOOR AMSTERDAM: J. Vcrmeerplein 3 — Tel. 020-792610

HUUR/VERHUUR
AANKOOP/VERKOOP
ADMINISTRATIE
ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN
TAXATIES
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?

ALS U dit leest heeft keukenhuis
zijn nieuwe vestiging in Veenendaai

GEOPEND!
n-^

Feest in Veenendaai

en daarom ook feest

in Kennemerland!

WA T TOEKOMSTIGECLIËNTENMOETEN WETEN

1. Wij voeren kwaliteitskeukens

2. Wij voeren meer dan 36
programma's

3. Wij voeren telescoopgeleiders
aan de laden

4, Wij voeren veerbelaste en
roestvrijstalen scharnieren

5. Wij voeren keukendeuren uit

met Resopaf front van 1,8 mm
dik

6. Wij voeren alle onderdelen af-

gefineerd uit: dus ook de onder-
kantvan deuren en/ of fronten
enz.

7. Wij voeren houten keukens uit

die niet kromtrekken (onder
geen beding)

8. Wij voeren een eerlijke prijs-

politiek

9. Wij voeren echte prijzen, dus
als wij een stunt hebben, dan is

dat ook een echte stunt

10. 'Wij voeren echte prijzen, dus
geen x% er op en geen x-pro-
centen er af als korting

11. Wij voeren echt alles in éen
hand

12. Wij voeren echt het sloopwerk
uit

12. Wij voeren echt het plaatsen
van Keukens uit

! 14. Wij voeren echt stucwerk uit

15. Wij voeren echt loodgieters-
werk uit

16. Wij voeren echt elektriciteits-

werk uit

17. Wij voeren echt tegelwerk uit

18. Wij voeren echt timmerwerk
uit

19. Wij voeren echt vrijblijvende
en kosteloze offertes uit

20. Wij voeren geen dwang of
' extra telefoontjes op vrij-

blijvende offertes uit

21. Wij voeren een echte levertijd

van 3 a 4 weken in Resopal
keukens uit

22. Wij voeren een echte lever-

tijd van 5 a 6 weken in houten
keukens uit

23. Wij voeren echte planning in

de keukenverbouwing uit

24. Wij voeren echte complete
keukenverbouwing in pim. 10 a
12 werkdagen uit

25. Wij voeren echt alles in één
hand service uit

26. Wij voeren alles echt -echt

-

echt - echt uit (dus nu weet u
wat echt is)

Hii ^ ^ nlJ^^|^M,lp
.
l

., ..--^j^
''rr*'- '-ir

—" ''"' OMttlr

^'1 11.1 •limit .in

I«*rflMlki«

U PROFITEERT MEE van dit

openingsfeest. Maak gebruik

van deze openingsknallers

Bij aanschaf van een keuken ter waarde van:

KNALLER 1:

A

::, f 2.000..

KMftLLER 2:

ƒ 3.000,- g^

KNALLER 3:

ƒ 4.000,-

ƒ 5.000,-

ƒ 6.000,-

KNALLER 4

ƒ 7.000,-

ƒ 8.000,-

»r.

KNALLER 5:

ƒ 9.000,-

ƒ 10.000,-

' verkoopwaarde

gratis Bauknechf

wasemkap (328,-)

gratis Futurum

wasemkap of (444,-)

Roswell kookplaat (420,-)

gratis Roswell in bouw-

koelkast 180 Itr (698,-)

gratis Roswell inbouw-

afwasmachine (998,-)

gratis Roswell Gas/elekfro-

combinatie + (1145,-)

Futurum wasemkap (514,-)

^

Wat wilt u nog meer ?

Deze stunt geldt alleen bij vri|bli|vende offerte-aanvraag t m
14-11-1975 en na olferteuaiuiii binnen 10 dagen aankoop

Hebt u UW keuken in 1976 nodig? GEEN NOOD
. onze slunl geldt : oude prijs 1975 bij betaling van 9C°'o

' en OPSLAG GRATIS.'

'""--^'Vifirr'iiïr"' 'liiafr"''-'''
•
---'-^^">-^'-- MMtftI*

TIMMER -EN

M.H.V.D. LEE
Maar wist u dal wij ook badkartierspeclalislen zijn !

Vraag vrijblijvencf offerte, liet verpliclil u tot niets.

Financiering mogelijk

HAARLEM

Velserstraal 12. l\oek Aeibcrgsiraal l.o. ingang Zieken-

huis Joh, Deo, Haarlem-Noord, telefoon 023-261745.

ten complete keukenverbouwing voeren wij in +

14 dagen voor u uit.

Wi| slopen uw oude keuken, plaatsen uw nieuwe
Habemal verzorgen uw stucwerk, loodgieters-,

tegel- eleklncileits- en timmerwerk en? en een
droomkeuken is dan een lust voor het oog
geworden
Komt u eens naar onze sfiowroom wij bieden u 52
programma s en maken een vri|blijvcride opstel-

ling voor IJ
'

GEOPEND: iedere dag van 9.00 tot 17.30
uur. Maandags gesloten.

VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID

P.S. WIJ WILLEN U EROPATTENTMAKEN

dat wi| ook met vcrbouwinqsofterlepnizen ons worke-
li|k binden, dus mol laag ofireren en hoog laktureren.

VEENENDAAL

Nieuweweg 155,

tel,

0838S-1 219a

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

als engels

IJzerhaniel ZWAGER b.v.
HoofdweK 726. Hoofddorp,

Hogewoerd 111. Lelden.

MANEGE NIEUWE MEER
PAARD- EN PQNYRIJLES

Paardrijden in het Amsterdamse bos, alleen of
in clubverband.

HENK SLINGER
Nieuwe Meerdijk 425, Badhoevedorp.

Telefoon 02968-2947.

POSTZEGELS
Verzamelineen en pitrlUcn te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaaii 325, Bentveld — post Aerdeiihout — tel.

023-244983 (b.g.g. 020-220901 Of 123123), Reeds meer dan 15

jaar ben ik inkoper voor meerdere zaken, voor particulie-

ren en voor experts en zoek doorlopend te koop tegen be-
slLst goede prüzen: Grote en kleine wereldcollecties, lan-
dencollcctics, vcrzamclingren Medcriand en Overzeese Rijks-
delen, goede losse zegels, series engros en partyen. Geen
object is te groot. Er wordt contant betaald. Voor belang-
rijke aanbiedingen kom ik gaarne bij u thuis.

HANDWERK
EETKAMERTAFELS
WU maken ze voor o.

Alléén
Schagchelstrftat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

Elke weilcdag van
half negen tot half één
en vanfialf twee tot
half ze$ geopend.
Nu bovendien oolc
vrijdagavond van
19.00 «21 .00 uur.

En zaterdag's van
10.00 •'12.00 uur.

U bent welkom.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middehstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o. >

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & GCniJbis D.v
De Ridder & Strijbrs B.V. Dir. J.M.StrIjbiB, makelaar en taxateur

onroerende goederen, Adr. Pauwfatin 29 te Heemsledo. Telefoon : 023 - 286550*

Alstublieft:

12 tekeningen van Peter

Kent u iemand die zich op
Het Parool wil abonneren ?

Een familielid ? Een kennis ?

De buren ? Stuur-ons dan even

onderstaande bon. Sturen wij u
die map met 12 losbladige rcpro-

duktics van tekeningen (groot

van Straaten voor u.

formaat: 21 .\-30cm!) die Peter van
Straaten speciaal voor Het Parool

heeft getekend. Een paar plaatsen

waar hij en zijn tekenpen zijn

geweest: Albert Cuypstraat,

Purmcrend, het IJ, Damrak,
Muidci;slot en Bijlmermeer.

een abonnee voor Het Parool

Geef mij maar Het Parool. En ik krijg de tekeningen.

naam nieuwe abonnee ,„ naam aanbrenger

adres

plaats

bank/giro

Betaalt per kwartaal/week (één

van de twee doorstrepen).

adres

plaats

Bon in envelop zonder postzegel

naar: Hei Parool,

Antwoordnummer 2470,
Amsterdam. J

HET VOORDELIGSTE A3RES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPMT, VINYL EN TEGELS

!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit liet buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.
Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

WITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Bennebroekerdtjk ZOSb, Cruquins, Haarlemmernieer,

telefoon 023-283437. Let op juiste adres. NIET afslag CruqiliUs-Industrieterrein,
maar voorbij Signode, Ie nieuwe weg li&ks, de middenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vrydag koopavond van 7-9 nor.

Haarlem
Elelne Bontweg 11,
telefoon 02S-313U0.

's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselsohad^pteln 8,
telefoon 023-37S674.

'8 Maandags gesloten.

IJmuiden
Lani^e Nleuwstraat 184|

telefoon 025S0-IS1Z0.

's Maandags gesloten.
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0-3 zege

Zandvoort '75
HEEMSTEDE — De wedstrijd HBC—
Zandvoort '75 was meer een strijd van
aanvallen en verdedigen. Evert Jesse, de

HBC doelman moest gedurende de ge-

hele wedstryd 55 maal de bal spelen,

terwijl Invaller doelman Joop Koops
van Zandvoort '75 slechts 13 maal de

bal in handen had. Het uitgangspunt

van HBC de nederlaag zo klein mogeluli

te houden en het zeer gejaagd spelen

van de Zandvoortse formatie waren de

oorzaken dat pas na een lialf uur spe-

len Ruut Krijgsman de score op O—

1

kon brengen. Pim Kuyken had büna
sukses doch Josse wist op prachtige

wyze het harde schot te keren. Ntjkamp
en Van Straten schoten tegen de lat.

Na de rust was Zandvoort '75 niet meer
van de speelhelft van HBC weg te krU-
gen. Twee doelpunten werden afgekeurd,

terwijl een le^o simpele kansen onbe-

nut werden gelaten.

Uit een aktle van Arend Volkers scoor-

de Gerard Nijkamp 0—2, er volgde een

ware belegering van de HBC-vcste, doch
de Heemstedenaren kapltuleerden alleen

nog voor een schot van Nijkamp 0—3.

De stand:
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CAFÉ - BAR - BODECSA
• „lOOSlïï"

TeL 6044 -eig. hr. Rhee

BSoemenhuis

Tel. 5025

DROG.-PARF.

v/h Blauwboer
Eig. Ton Goossens.

Voor een vakkundig advies.

B
Herenkapsalon

Woensdags ISVo koring voor
de jeugd t.m. 12 jaar.

Koop uw brood, koek,
beschuit on biscuits van

Bakker v.d.Werff
Tel. 2129.

Ook Gasthuisplein 3.

BAKKEHi ^

GROENTE

2 malse SLA

O,

VLEESWAREN
dobbel-
steentjes

SPEK
250 qram

FILET
AMERICAIN
100 gram

ZUIVEL

Liter VLA van

Ih^V

500 gram
ZUURKOOL

0,39

BAMIPAKKET

0,98

BAMBIX
1,12,

onze prijs 0,98

Deze week

0,79

FA
DOUCHEFRIS

9,75 NU

6,49

2 kuipen

HALVARINE

0,89

KAAS

250 gram
Leidse Kaas
zonder korst

1,10

Liter Nutroma
KOFFIEiVIELK

2,43 NU

1,

2 zakjes Royco
SOEP

Kip - Tomaat -

Groente

OJ

DIEPVRIES
DOPERWTEN

zeer fijn

500 gram

1,85

Monly Billies

LUIERS

van 5,75 NU

3,95

Grote pot

FRITE-SAUS
2,20-1,98 NU

1,69

Blue Band
HALVARINE
500 gram

O,

KABELAUW-
FILET

400 gram

2,

MIIWOSEPT
SLIPVAST

3,69-3,39 NU

2,79

Pak sneikook
RIJST

1,61 NU

0,98

Liter Horna
CHOCOLADE-

MELK
1,35 NU

0,98

Liter echte
FRANSE ROSÉ
van 5,95 NU

2,

Liter

SPAR SINAS

0,79

Glorix

BLEEKWATER
0,82 NU

0,69

UNOX
BRUINE
BONEN

ERWTENSOEP
extra qevuld

2,45^" NU

3 flesjes

TILBURY PILS

gilNOER-C
in Bar - Bodega Noord zaterdagmiddag 8 november, aanvang 2 uur, van O tot en

met 15 jaar DISGJOOeCEYWEDSTRIJD

CARNAV
Bar ~ Bodega — NOORD. Groot Carnavalsfeest op VRIJDAG 7, ZATERDAG 8 NOVEM-
BER. (Wij zijn geopend tot 0.500 's morgens) en ZONDAG 9 NOVEMBER en op DINSDAG
11 NOVEMBER 11 OVER 11 UUR. Precies een knaller. Het wordt als van ouds weer te gek.

Geen entree, een biertje kost ƒ 1,25.

'l Autonieuws van het jaar is gearriveerd.

't Is nu het middelpunt in onze showroom.

Onze nieuwe aanwinsten — de Simca's 1307 GLS, 1307 S en

1 308 GT— hebben wat je noemt een ,,eigen karakter'

!

Dat ziet u zó.

Maar ze hebben veel meer: 5 deuren, 5 zitplaatsen,

dwars geplaatste motor, compleet comfort, de nieuwste

uitrusting inclusief een transistor-ontsteking voor starten

onder alle weersomstandigheden.

Vanaf morgen

show, show, show!
Kom kijken. Vergelijken. Kom u

verbazen over depraktische ideeën

en vindingrijklieid van de Simca:

constructeurs. Kom vooral

prnefrijden.

Welkom.

.

. het oordeel isaan u!

mimm üersteege b.v.

Piik\rl<l>lr:iiil21.Ziin(hoorl. ld.2345

DEALER€& CHRYSLER
NEDERLANDw

SNACKBAR „DE TOL"
Tolweg 18 - Telefoon 3909.

Geopend van 11 tot 24.00 uur.

Zaterdag van 12 tot 24.00 uur.

MAANDAGS GESLOTEN.

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROO
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 023-260535.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN

ISTERIJ MOEI G
Haltestraat 8 Zandvoort Telefoon 6123

EAU DE TOILETTES COSMETICA DIVERSEN

van 19,95 voor

KIKU SPRAY

van 20,- voor

13.75

SPRAY

^^«3U

van 19,95 voor

EAU DE

14.75

COilRRÈGES

SPRAY

van 30,- voor

16.50

EAUFOLLE

SPRAY

16.75

SPRAY

5.95

'^""^J wmMwmm strekt

HELENA

RUBINSTEIN

Yochtinbrengende

dagcrèmee

14.95
+ gratis lipstick

naar uw keuze
t.w.v. 9,50

HELENA

RUBINSTEIN

GR. POT

DAGCRÈME
met gratis

milk + tonic

22.-

LANG6ME
MAQUIMAT
MAKE-UP
aanbieding

9.95
LANCoME

WIMPERROLLER

dagcrème
alleen bruin en

zwart van 13,75 voor

ÖaSJO

OOOCELINE

9.95

• Nieuwe collectie

HOMY-PEDS
gezondheidssloffen

vanaf

Aoi&iaD'll

andboy lotion

van 17,- voor

Depositaire;

Lancome

H. Rubinstein

Biotherm

Revlon

Dr, V. d. Hoog

Juvena



zandvoort$>^^
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT nieuwsb

** fti* «np>

Uitgave B.V. Randstad PublicaCles,

A.alsmeer, postbus 26i.

Kantoor Stationsweg 38, AaLme-r,
teletoon 02977-25141., ö lijnen.

Abonnecentsprys fl6,e0 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuisplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Adverter.tietarier 22 cent per mm.
AantrekkelUlce kontra kttarieven op
jp aanvrage. Ook kombinatletarle-

/en met de overige bladen van R.P.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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Drie karnavalsprinsen kropen tevoorschijn Watertarieven

M-Jk^MfjLM.\^M. T ^^X-^A 1/ C^(^ » \^\^ M. k^_>/^^iLjLC/V>'JL JL V.y^^C^«L/ ZANDVOOIIT — Dc «atertarieven mi- ges aan De Wittstraat. te verhogen

ZANDVOORT — Op uitbundige wijze heeft Zandvoort zaterdag: zijn

drie l^arnavalsprinsen begroet. Op de traditionele originele wijze

presenteerden de prinsen zich in drie lokaliteiten aan hun eigen volk.

In het Plantinghuis werd jeugdprins Cornelis de Eerste uit de huid

van een garnaal gepeld. In de Beach Club kwam prins Ed de Negende
tevoorschijn uit een gigantisch wijnglas, op hetzelfde tijdstip dat

leden van sociëteit 'Duysterghast' hun prins Rien de Negende uit een

container trokken.

De karnavalsleut startte zaterdagmid-

dag in het 'Plantinghuis' waar de

jeugdraad van de Noordelingen de be-

wonertjes van de twee plaatselijke kin-

derhuizen had uitgenodigd om als eer-

sten in de badplaats kennis te maken
met de nieuwe jeugdprins. De kinderen

waren zeer vereerd met dit hoog be-

zoek, getuige de vele vermommingen
waarin men zich had gestoken. Het
werd een groot verkleedfeest gelardeerd

met polonaises en spelletjes.

Nadat Pleter de Eerste om drie uur was
afgetreden na vier jaar de scepter over

de 'Garnalenplepers' te ' hebben ge-

zwaaid, was om elf minuten over drie

het grote moment aangebroken.
Leden van 'De Noorderling' sjouwden,

geflankeerd door jeugdige dansmarie-

kes, een mammoet-garnaal het podium
op. Het was Noorderlingenprins Erik de

Tweede die hierna de kleine karnavals-

vierders een anatomische les voorschoj

telde, wpiit het bleek niet eenvoudig de

doo r het schaaldier opgeslokte jeugd-

prins terug te vinden. Pas nadat de

garnaal vakkundig door prins Erik was
ontleed werd het hoofd van de nieuwe
jeugdprins zichtbaar.

:'c: 'j!:3li de vijf jaar oudere broer van
Pleter de' Eerste te ziJn, die door prins

Erik werd voorgesteld als Cornelis de

Eerste, alias Kees van der Mije. Zoals

gebruikelijk na een lange regeringspe-

riode' werd de oude prins benoemd tot

vorst Pleter de Eerste. . j ..
;

De eerste officiële '<|ai;: ran de nieuwe

prins was het uitdelen van een aantal
onderscheidingen. Donderdag zal de
prins zich met zUn raad in het open-
baar vertonen, als hy om zeven uur de
gast is van Jannle en Wallie Akersloot
om om zeven uur ca£é HoUandia te her-

openen.

Beach Club
Zaterdagavond hebben 'De Scharrekop-

pen' hun scharrevolk een 'elfde van de

elfde' voorgeschoteld, zoals men in de

negen Zandvoortse karnavalsjaren nog
niet eerder heeft meegemaakt. Men
heeft zich in de Beacli Club gepresen-

teerd op een manier die hoge verwach-
tingen voor de toekomst rechtvaardigt.

De Beach Club leent zich uitstekend

voor het houden van dergelijke festivi-

teiten. De muziek van hofkapel 'De

Kwalletrappers', geassisteerd door de
Heemsteedse 'Blaasbiggen' en bandle-

den van 'High Chapperal' kwam goed

tot ziJn recht. De vijfhonderd karna-
valsvlerder amuseerden zich kostelijk

op de dansvloer en aan de drie grote

bars in de zaal, die In februari de re-

sidentie zal wordeii van prins Ed de

Negende.
Dankzij sponsor Jacobus Boelen kon-
(ir-! de Scharrekoppeii op hun raads-

tafel het bij karnaval gebruikelijke

potje bier vervangen door rijk gevulde

champagneglazen. Om kwart voor elf

verscheen WuUum de Achtste boven de
rand van een uit zilverpapier opgetrok-

ZANDVOOnT — De watertarieven zul-

len per 1 januari hi Zandvoort fors stü-

geii. De ffcmcente heeft van het minis-

terie van ekonomischc zaken de toezcg-

King gekregen, dat ccn verhoging van de

huidige m3 prüs met tien procent en van
Iict vaslreehttarief met 15 procent zal

worden goedgekeurd.

In de raadsvergadering van dinsdag-

avond komen de verhogingen van de

watertarieven ter sprake.

De tariefsverhoging Is noodzakelvik ge-

worden, omdat de conceptbegroting van
het waterbedrijf voor 1976 een nadelig

.saldo vertoont van ƒ 86.639,— als gevolg

van de lasten in verband met prijs- en
loonsverhogingen en de verhoging van
de inkoopsprijs van suppletiewater van
de gemeente Haarlem.
De nieuwe tarieven zullen de gemeente

ƒ 86.720.— meer opleveren.

Voorts stelt b en \v de raad voor op het
verzoek van het bestuur van de volks-

tulndersvereniglng Zandvoort in te gaan
en het volkstulnencomplex uit te brei-

den met eencnvljftig tuinen.

An:lere b en w voorstellen, die dinsdag-
rvond ter sprake komen zijn onder an-
dere: Medewerking te verlenen inzake

uitbreiding van kleuterschool 'De Woel-
waters' met een derde lokaal, de ver-

huur van grond aan de Zandvoortse-
laan; de huur van de grond voor gara-

ges aan De Wittstraat te verhogen van
ƒ 71.50 tot ƒ 115,— per jaar; het ver-
lenen van een garantiebedrag van maxi-
maal ƒ 400,— voor een op 22 november
te houden Suriname-avond door de
plaatselijke afdelingen van het Huma-
nistisch Verbond, de Nederlandse Pro-
testantenbond, de PvdA en o.a. de we-
reldwinkel. Dit ter gelegenheid van de
verkrijging van de onafhankelijkheid
door Suriname op 25 november.
Voorts vermeldt de 15 punten tellende

agenda een vergroting en verbetering
van de bereikbaarheid van het parkeer-
terrein in 'de Zuid'. Met deze maatregel
hoopt men verlichting te brengen in het
parkeerprobleem bU het zuiderstrand.

Geslaagd
ZANDVOORT — Voor hot MAVO-dl-
ploma Wlm Gertenbach-school slaag-

den: Rob Dalman, Martje Bos, Mleke
van den Bos, Rlni van Duivenbode, Job-
je Koning en Jacquellne Groot.

..WURF-PRAET'

Prins Rien de Negende, temidden
zijn alternatieve raad van elj.

ken .gigantisch wijnglas. Nog eenmaal
richtte hij zich tot de feestvierende

meute. Het was Wlm Buchels laatste

prinselijk optreden, want enkele minu-
ten nadat hij In het glas 'verdronken'

was, r(»es hij op uit het gla^als vorst

W,ullura de Derde. '^

'y<-^i geen kwartier bleér.het Scharrö-
volk onbe-stuurd, want om precies elf'

uur elf werd een uit zeer grote 'gezlns-

flcssen' opgebouwde piramide door
dansmariekes de zaal binnen gedragen.

Alle ogen waren gericht op de wat men
veronderstelde 'in het midden van de
dansvloer neergezette nieuwe prins in

champagneverpakkhig, maar plotseling

schoot Ed van de Rest uit hetzelfde

wijnglas cr.ihoog als waarin zün voor-

C^nger was verdwenen.
Na een chs!r.';:rie toast met zijn vorst

las de Haarlemse middenstander, die

door huwelijksbanden geen onbekende
is in het Scharregat, zün proklamatie
voor.

Ed de Negende bleek goed op de hoogte
te zijn van het wel en wee in zijn ge-

meente. De eerste 'klap' deelde hij uit

aan de Zandvoortse middenstand door
op te merken, dat de Zandvoortse mid-
denstanders te gevoelig ziijn voor het
weer. 'Bii slecht weer slaat men alarm
en bij mooi weer is het te warm'.
Voorts had prins Ed een suggestie voor
de kortebaandraverijen: 'We moeten de
kortebaandraverljen nog korter maken
om te voorkomen dat deze draverijen

niet op de lange baan worden gescho-
ven'.

Nadat de karnavals had meegedeeld
dat de stankoverlast in Zandvoort wel

zou blijven onder het motto: Goedkoop
geleinlgd, ieders neus gepijnigd', konden
de beentjes weer van de vloer. Verplich-

te rust ontstond alleen nog vanwege
het onderschelden van oen aantal inge-

zetenen van Zandvoort en de trekking

van de grote loterij. Pas om. drie uur
kwamen de raoegehoste ledematen voor-
goed tot rust.

Duyslerghasl
Voor' de ledeü" van sociëteit 'Duyster-

ghast' Is er zaterdagavond 'een einde

gekomen aan het jaar van de vrouw.

In besloten club nam men afscheid van
prinses Ansepans en haar channante
raad van elf. Het mannevolk nara de

macht weer ovor onder aanvoering van
prins Rien de Negende, in de badplaats
beter bekend als raadslid Rien Cou-
vrcur.

Ed de Negende brengt met zn vorst Wul-
lum de Derde een champagne-toast uit

op karnaval 1976.
(Adv. Ingez. Merted.)

.Om elf 4«lrï-elf zagebj^ledto-.en intro-

'ducé'B-'eeh'-"'gemasketde 'pJMïs op een
container him sociëteltsrulmte In Zo-
merlust binnenrijden. Op dezelfde al-

valbak, waarin eerder op de avond
prinses Ansepans was afgevoerd. De
prins bleek, echter een fopprins, want de

man die de prinses opvolgde was niet

Rlnus Kok, maar de onder hem in de
.

container verscholen Rien de Negende.
Ook door Rien de Negende werden on-
derscheidingen uitgedeeld. Zo werd
prinses Ansepans vanwege haar werk-
zaamheden In het ziekenhuis, onder-
schelden in de orde van de steriele fles.

Een van de hoogtepunten van de avond
die jntizikaal werd opgeluisterd door de
Haarlemse Blaasmuggen, werd de pre-
sentatie van de nieuwe raad van elf,

uitgedost iii de kleding van liun voor-
gangsters.
Evenals in de Beach Club en liet Plan-
tinghuis werd in Duysterghast duide-
lijk, dat In Zandvoort de karnavalspret
er al aardig in zit.

Voor een impressie, zie pagina 3

de FEDERATIE - HANDELSVERENIGING - HANZE
te Zandvoort
nodigt de Zandvoortse ondernemer uit voor een discussie-bijeenkomst.
OP MAANDAG 17 NOVEMBER A.S.
PLAATS: HOTEL BOTJWES.
AANVANG: 20.00 ÜÜR PRECIES.

ONDERWERPEN:
a) De Zandvoort-Promotion en het bedrijfsleven.

(De Voorzitter van de V.V.V. Zandvoort de heer
A. 'Nawijii laoudt een korte inleiding)

.

b) Permanente Verlichting.
(De lieer J. Pieters licht dit punt namens de Stichting
Verlicht Zandvoort)

.

c) Sint Nicolaas-actie
(De heer P. Drommel komt met een voorstel).

Aangezien wij deze bijeenkomst willen besluiten met een gezellig

samenzijn en een dansje voor de liefhebbers raden wij U aan Uw echt-
genote (echtgenoot) mede te nemen.
Ook de ondernemer die geen persoonlijke uitnodiging ontvangen heeft
is uiteraard welkom.

Bijeenkomst

welzijnsberaad

Wl I.I.CM V. d. WURPF
We hebbe pas drie Karnavals-
prinsen, maer de vierde is geluk-
kig in de maek.

Wetswinkel nu in

Gemeenschapshuis
ZANDVOORT — Sinds mol van dit jaar ontplooit de stichting Otnbudsteam
Zandvoort haar aktiviicttcn in de vorm van ccn wels- en wereldwinkel. Ge-
bleken Is dat vooral de wetswinkel in Zandvoort In een duideiyke behoefte

voorziet en daarom heeft het stichtingsbestuur besloten de wetswinkel onder

te brengen in het Gemeenschapshuis.
De wetswinkel Is sinds 5 november elke eerste. en derde woensdag van de

maand geopend van 17.30 tol 18.30 uur.

Op deze avonden kunnen inwoners van Zandvoort gratis adviezen inwinnen

over vraagstukken en problemen die zich voordoen op gebied van belastin-

gen, sociale wetten, financiën, bouwkunde en huurkwestics.

Aan de wetswinkel zi'n drie juristen en twee studenten in de rechten ver-

bonden die, evenals liet team van de onderwijswinkei, over een aantal des-

kundigen beschikken waarop ziJ een beroep kunnen doen of naar kumien
verwijzen voor verdere informatie.

De onderwUswlnkel blUft voorlopig gevestigd in de Wereldwinkel aan de

Kleine Krocht en is elke eerste en derde dinsdag van de maand geopend
van 19 tot 20 uur.

Het kontaktadres van de stichting is: Cort v. d. Llndenstraat 44, telefoon

6783.

ZANDVOORT — De werkgroep welzijns-

beraad Zandvoort houdt maandagavond
34 november in het Gcineenschapshui.s

om acht uur ccn bijeenkomst die uit-

eindelijk zal moeten leiden tot de oprich-

ting van een welzijnsberaad in Zand-
voort.

Op de bUeenkomst, waan-oor zijn uitge-

nodigd alle aan de werkgroep bekende
' personen en Instellingen, betrokken b;)

het welzijnszorg in Zandvoort. alsmede
de gemeentelijke overheid, is iedereen

van harte welkom, dit Interesse heeft in

het welzijnswerk.

Aan het begin van de bijeenkomst geeft

drs. G. Klunhaar als voorzitter van de
werkgroep een korte inleiding, waarna In

kleine groepen van gedachten gewisseld

kan worden oVer het rapjiort van de
werkgi-oep,.de werkwijze van de op deze

avond te instaüeren koördlnalicgrobp

Tuinbouw en

plantkunde
ZANDVOORT — Woensdag 19 novem-

.

ber belegt de afdeling Zandvoort van de
Koninklijke Maatschappij voor tuin-

bouw en plantkunde te Den Haag In ho-
tel Keur aan de Zeestraat een openbare
propaganda-bijeenkomst aanvangend om
8 uur.

Op deze avbnd zal tevens de prijsuitrei-

king plaats vinden van de In 1975 ge-

houden tuinkeuringen.
•Voorts zullen de heren J. Barnhoorn, A.

de Jager jr. en R. Smalbil. allen wonen-
de te Bloemendaal, een forum vormen
dat vragen zal beantwoorden op het ge-
bied van tulnverzorging en plantkunde.
De avond is vril toegankelijk voor Ieder-

een.

voor het komende jaar m o\'er de sanien-

slelling van deze koördinatiegrocp.

Belioefle
De werkgroep ontstond in november
1974 naar aanleiding van het feil, dal
zowel van de zyde van het gemeente-
bestuur als van parlikuliere zUde de be-
hoefte was uitgesproken aan meer dui-
dcUJklield en koördlnatle in het wel-
zijnswerk te Zandvoorl.
Om deze behoefte in breder verband te

peilen hield de werkgroep In de cer.ste

maanden van dit Jaar een enquête onder
de werkers in do Zandvoortse welzijns-

zorg. In het rapport dat de wej'kgroep
medio april uitgaf werd duidelijk, dat
zeventig procent van de binnengekomen
antwoorden positief waren ten aanzien
vnii de instelling van oen welzijnsberaad.

Tijdens een gesprek, dat de werkgroep in

september had met het kollege van bur-

gemeester on wethoudens werd er door

b en w op aangedrongen zo spoedig mo-
gelijk te komen lot de officiële oprich-

ting van een welzijn.sberaad in Zand-
voort. ' Verdere positieve resultaten van
dit gesprek zUn de toezeggingen van het

kollege om in liet Gemeenischapshuls sa-

menkomsten te houden, dat voor de ad-
.mlnlslratleve .asslste:itle en faciliteiten

een beroep kan worden gedaan op een
gemeentelijk funktlonarls en de gege-

vens voor het sociaal adresboek, die in-

middels door leden van de werkgroep

ziJn verzameld, op te nemen In de bin-

nenkort te verschijnen voorlichtingsBids

voor Zandvoorl.
Men Iioopt 24 november op een grote

opkomst, wam de werkgroep ziet ccn
overleg In een zo breed mogelijk verband,

waarin alle betrokkenen konstrukticf

kunnen mccdcnhcn, als hel fundament
waarop liet Zandvoortse welziinsbcraail

kan worden gebouwd. Hel kontaktadres
van de werkgroep is dr. Ku.vpcrslraat 2ff,

Iclcfoon 4060.

KUNSTWERKEN
VAN MARY VEEN

IN DE AMRO BANK
ZANDVOORT — In de penodc van 13

november lot en mei 30 december ïijn

in de Aniro Bank aan het Kerkplein
a(iuareltcn en ohcverjwcrkcn 1c z,tcn van
otKc plaa'-gcnolc Mary van Veen.
Geboren In 1919 ;,<.• Amsterdam, vond
haar aanvankelijke opleiding voor het
onderwijs jjlaals m de crisisjaren, waar-
in de confrontatie met de toenmalige
sociale toestanden een blijvende vraag
opriep naar het hoe en waartoe en
hel waarom van het leven. Dit werd de
grondslag voor hel zoeken naar metho-
den om het onzichtbare tot zichtbaar
en hel niet-lastbarc tot tastbaar om te

vormen.

AI zoekend vond zij na de oorlog de weg
naar de Icsslii op de Kunstniivcrlioids-
school voor Binncnhuis-arcliltektuur bü
Rietveld en Dudok van Heel; waarna
zy privólessen volgde, zowel tekenen,

schilderen, als boetseren rii plastiek by
vertcliillende kunsler.aarb o.a, Gerda
Rubcnstcin. Eli.sa Beek iTcl Avlvi ,Chii-

ja Fishe. dier iTel Avlvi en Jaap Bou-
iniys.

Zon er onderhevig lo zün aan allerlei

cxireme stromingen bestrijkt ze een uit-

gebreid gebied, dat uitermate toegan-
kelijk is. In haar werk uiten zich de
beeldende symbolen, die haar eigen
taal spreken, waarbij de uitdrukkings-
mogelijklu'den niet alleen wegen gaan
langs verschillende technieken, maar
waarbij oi k zeer verschillende materialen
worden benut. Naast vele ))aplersoorlen
wordt gebruik gemaakt van houtnerf en
textiele materialen.

Tentoonstellingen van haar werk werden
gehouden in Amsterdam, Haarlem en
Zandvoort, terwijl werken van haar in

partlkullcr bezit zic)i, behalve In Neder-
land, ook bevinden in USA, Italië. Oos-
tenrijk, Zwitserland, West-Dullsland en
Israël.

Het is overigens haar bedoeling ook de
'niet-Galerie bezoeker' te bereiken via

exposities In bedrijven en openbare ge-
bouwen. Vandaar, dal zij graag do ge-
legenheid heeft aangegrepen In de Am-
ro Bank te exposeren.

LANGS DE VLOEDLIJN
Een kaars zonder pit is geen kaars.

Een man zonder pit is geen man.
R. VJ. Emerson (1803-1882)

(Adv. Ingez. Meded.)

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dae en nacht bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TROUVVWAGENS.

H.W.COSTER U^
Makelaar o.g. iLidNBM

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoorl. Teletoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT Ol WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

CHINEES INDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

#iflvi f:
- Gespecialiseerd In alle chlnees-

Indlsche gereclilen.

- Ook voor af te halpn geopend van
12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3643.

DORI'SSLAGERIJ

5 ^-m ^

Haltestraat ,1, Zandvoort.

Telefoon 2994.

Zie onze advertentie elders.

bai'-danelng

voor een gezellig avondje uit

de gehele week geopend
van 20.00-3,00 uur.

lRer*K8tï*aafc lo



VOOR DE KOMENDE FEESTDAGEN

DROGISTERIJ MOERENBURG
Haltestraat 8 Zandvoort Telefoon 6123

EAU DE
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IN-OUT
(zolang dé
voorraad
strekt!]

PERSONEN-
WEEGSCHAAL
met zuiverheids instelknop JZSÖ*

PHILIPS
KOFFIEZET-
APPARAAT
voor 8-10 koppen

lekkere koffie

jm.^

REMINGTOIM
FAMILY
HAIRSTYLER
zowel voor haar

als voor hem

J39:5Ö

MOULINEX
MOULINETTE
uw ideale keukenhulp!

Met fabrieksgarantie

J»56'

KEUKEN-
WEEGSCHAAL
(tot 5 kilo)

met
afneembaar weegbakje

BETER 14 DAGEN TE VROEG
DAN 1 DAG TE LAAT!

ANTIVRIES
LiïERFlACON ASiT

i KaapseR-féest i

PRACHTIGE
SNEEUWKAARS m luxe doos 1.501

GEZELLIGE
DRUIPKAARSEN

DOOS
2 STUKS

KLEINE (en diverse kleuren) DOOS
STOMPKAARSEN 5 STUKS

195
J9i56

IN-OUT
( zolang de
voorraad
strtïkt

!

)

TRANSISTOR-
RADIO
(MILITARY LOOK)
zuivere weergave

door 8 transistoren

!9S
jas^

IN-OUT >

( zolang ds I

voorraad '

r>^7r

OPKLAPBARE
VLINDERSTOEL
met chroom onderstel

en canvas bekleding

met subliem zitgenot

GROTE 50 mm dik QQ M
STOMPKAARS 200 mm hoog 00 M

1.25 i

en nog veel meer ! @

D][s]|D||ölIö]i|^PPiIiliDlilil|&|Iö||ilil

KAHRÊLV
DESStRT- \
KOFFIE Tn)i^!^. \

500 gramSDUBBEL
PAK

hom maar halen
't scheelt vele tientjes I

- t'kf '' iS " ''•' -

•- KÓ "'^ ' - ^^

ODOREX
DEO-ZEEP
stuk 80 gram ^4-5^

ROLLEN
a2l/2 mtr

SINT NICOLAAS

INPAK-
PAPIER
Neem ze nu vast mee ' In huis is in huis

'

AFTER
EIGHT

mini
chocolaatjes in

geschenk
verpakking

"n.

CHOCOLADE SIGARETJES
bekende merken

PAKJES
VOOR

KDNONEBOUT _„
op schaal KuD
KIIO letop.U.

HELLEMAS

KOFFIESPECULAAS
ROOMBOTER

BANKETUmRS

SNACK NOOTJES

WASA KNACKEBROOD

BENCO CACAO

GINZANO VERMOÜTH

^^^^
15 kruidige specutaas

figuren in een pak JW50
'

in luxe doos

proef ze nu reeds' >}-50

in peking of paprika

zak ca 1 30 gram ^77

wit of bruin 1.33^

het korreltjeswonder

DUBBELE POT 800 gram,e.4^ I

ROOD
of WIT >9S'

IN-OUT
(ïolangde'
voorraad
strekt ! I

BARBIE POPJES
met bijpassende

kleerties

JkSflT

MINI-
SPOTLIGHT
orania, zwart of

bruin.

jVr^

^^ VERCHROOMDE
SPOTLIGHT

IN-OUT
(zolang de
voorraad

mat gekleurde kap

en plafondrand

ALTERNATIEVE
HANGLAMP
met metalen kap

groen, oranje of bruin

C.h

IN-OUT
( zolang de
voorraad

J4:S5

KOFFIE-
FILTERKAN
kompleet met filter

in luxe geschenkdoos

BRANDBLUS-
APPARAAT
mag niet ontbreken in

uw auto en de keuken!

195

>4t7S'

GEDEKOREERDE
PEDAALEMMER
INHOUD 12 LITER

195

jWrSÖ"

GRIJS METALEN
GEREED-
SCHAPSKIST
53 cm lang

dut een knoert'

'95
IN-OUT

( zolang d
-a*:95

^h'.

maat keiharde
priUverscMUen I

fe hunt het heter bif

DIRK VANKNBROH

en nu oohs
ZANDVOORT
Burg EngelbeitKtrüai Zt

(ruime parking
lan achtemtde)

Amsterdam Noord
MOTORKADE 10
(hl) de Meeuwentaan)

Adam GEUZENVELD
NIC RUYCHAVERSTR 10

haleni

AMSTERDAM. Mercatorplein 49 53 / Jan van Galenstraat 79 85 / Bilderdijkkade 41-53 / 2e Nassauitraat 26 30 / LijnbaaniBracht 31 32 /
|

Tussenmeer 1 (winkelcentrum Osdorp) / winkelcentrum Delflandplein 188 194 / Burg de Vlugttaan 133 / Johan Huflinfalaan ISO-ttS
ZWANENBURG. Dennenlaan 19a - HOOFDDORP. Kruisweg 640 / Graftarmeeritraat 28 (MOBY DICK. industrieierrein Neerd)



C mT) ^^^SS?I^SS:E2:K2Bi::?i22ÏÏLL'2SSS ^.ISSggüEas»;

1
' y \

i ( s

„RICHE"-ZANDVOORT
SPEGIALITEITENRESTAURANT - BAR

' f'^^Y f,l

Voor al uw recepties, bruiloften en partijen.

Restaurant geopend van 10 uur 's morgens tot 200 's nachts.

Bar geopend tot 3.00 uur 's nachts.

Boulevard Barnaart 67 - Telefoon: 02507-2553.

Ook voor Sauna en Solarium.

FA. L BALLEDUX & ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze monsterboeken.

LEVEREN en LEGGEN van alle merken
KAMERBREED TAPIJT

Divanbedden - stapelbedden - matrassen - dekens -

Dacron donzen dekbedden - slaapkamerkleedjes en biezen

matten - echte donzen dekbedden.

Grote sortering kleinmeubelen.

Linoleums Krommenie - Heugafelt tegels.

ALLES VOOR UW WONING.

LUXAFLEX - JALOUZIEËN EN ROLGORDIJNEN.

HALTESTRAAT 27-29— TELEFOON 2SH - 3759.

^A_ ^

exclusieve kleding

voor dames- en heren-

avondkleding I

i\-

(g^RTJI

cortina-

modes
Kerkplein 3, Zandvoort

( «

1 *

'

y

'^\

In de bruidskamers van A & K vindt u

een collectie uit de beroemdste

mode-huizen van Europa samengesteld

Bestaande uit

NOSTALGISCHE
BRUIDSJAPONNEN

vanaf 149. 75

vt/--»

^•ïi^^

ALTERNATIEVE
BRUIDSJAPONNEN

vanaf 228,-

KLASSIEKE
BRUIDSJAPONNEN

vanaf 348,-
V'-

Ook aan de bruidsmoeders en

hun famile besteedt A & K
veel aandacht

Uniek is onze collectie.

Bruid van de maand:
Iedere maand wordt de bruid van de maand uitgeroepen,

die het bestede bedrag van ons terug krijgt.

ModehuisA&K
Grote Houtstraat 12, Haarlem. Tel. 023-324487.

Winkelcentrum Schalkwijk-Haarlem. Tel. 023-330127.

Breestraal 38, Beverwijk .Tel.23534.

Daar . . . gaat de bruid:

Na DE DAG volgt de huwelijksreis.

Als u deze bij ons boekt krijgt de bruid
10% KORTING op de door u gekozen reis,

uit de uitgebreide reisgids van SUN AIR.

Bovendien sclienken wij beiden een gratis

excursie. Mooi meegenomen in de tocli al

dure tijd dachten wü.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,
Zandvoort,

herenkapsalons

eric renout

Zandvoort

Schoolplein 4

Tel. 5880

* Geen afspraken

Haarlem

Schoterweg 47

Tel. 261610

•^.

EEN OPEN I

HAARD ...
I

IS GOUD WAARD!
|

Wy zijn gespecialiseerd in open I

haarden en complete verbouw- |

wingen. s

Laat uw woning gezelligheid
uitstralen.

Wij leveren u elk gewenst
model, metselen en I

vervaardigen een rustieice '

haard voor u.

Vrijblijvend maken wij offerte.

Complete verbouwingen in Oud-
Hollandse stijl!

LEEN OOSTRA
U belt 023-260051 en wij itoinen.

ACACIASTRAAT 56— HAARLEM

Uw kapsel

in goede handen

1

Salon Ria Brouwer
Lady M

Bouwes Passage 10, Zandvoort

Telefoon 02507-7018

v^'ï^^EiSssa waBmsass^mw^5S!ss3ssi^sss-7{sm!^

VOOR EEN

EXCLUSIEF EN

GOED VERZORGD

bruids-

boeket

naar

„NUKO"
Galerij Kerkstraat 22, tel. 2729.

Wij verzorgen natuurlijk ook uw
corsages, tafelversieringen enz.

Ykotttmem
ROSEKEDKEN?

Omdat kwaliteit, vormgeving en duurzaamheid
een topprestatie is. En.... voordeliger, dan U had gedacht

-^'~m -.ipr-sti

4A4ROSE
^£9 KEUKEN

Keuken-installatiebedrijf

"Deutekom"
Showroomadres Paradijsweg 1 'a. Zandvoort. tel. 02507-'2361

Geopend 10-12 uur Dinsdag gestoten

ffSf'^-,

fêPi '^M^\ ''f^ ¥ '\

EEN LEUKE HUWELIJKSREPORTAGE ?

Kom gew/oon 's langs om een leuke reportage te bekijken.

FOTO ROB LANCEBEIS SOPHIAWEG 67 TEL: 3233

L

^ "'
-fö^

f*

|ï<*'>*.3

Foto Rob Langerels

BRUmSAUTO'S TAXI 2600
Grote Krocht 18 Zandvoort Telefoon 2600

->

Pavilioen ,,De Vijverhut"

I

\

Het adres voor uw bruiloften, partijen en recepties.

Eigenaar H. Paap, Vondellaan 46, tel. 2538.

L..

.
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KARNA VAL
jn de KIJKER J

Korncüs ie Eerste wordt geïnstalleerd door Noorderlingen-prins Erik de Twee de.

In^'Duysterghasf wordt een gemaskerde prins, want de echte prins bevond zich.

prins de socicteitsruimte op een contai- niet op maar in de afvalbak,

ner .binnengereden. Het bleek een Jop-

'?;i?!;iIf;^^51Pigpiiiia!5a

Velen waren in de veronderstelling, dat Ed de Negendp prinsheerlijk verpakt -Mt in champagne/lessen. De -kritisclie

Beach-Club pist wel betér.iuant jehaalt _ liet toch zeker niet irCje SeliarrekQp om. fijngebouwde dansmariekes het gewicht

van'een prins te lateri torsen?
'"'"-*

Ingezonden Verstferktibejaardenkoor

ZANDVOORT — In ons nummer van
vorige week verhaalde Boudewyn Dui-

venvoorde onder de kop 'van haringkar

tot visrestaurant' over het Zandvoort
van vroeger. Over de periode dat garna-
len nog op het strand werden verkocht

vertelde h\i : 'De vangst van de schippers

van de Zandvoortse bomschulten werd
op het strand afgeslagen. Jan de Bok-
kum liep dan door de straten en riep

•halsegee, halsegee, wie gamael kope
wil komme naar zee. Dat halsegee sloeg

nergens op. maar het rijmde'. Met dit

laatste is mevrouw A. Menks-Molenaar
het niet eens en zij schrUffc:

'Jan de Bokkum (Bonny) was nooit vis-

atslager op het strand. Dat was mijn
grootvader Ploor Molenaar, die tevens

dorpsomroeper was en heus wel wist wat
hU riep, want dat klonk als: Haldegeen.
die gamalen kopen willen komen naar
zee. • Het woord haldegeen betekent ge-

woon al degene die. Hij riep het dus niet

omdat het zo mooi rymde. Ik hoop dat

u mlJn kleine korrckties niet kwalUk
neemt.'

Natuurlijk nemen we de geachte brief-

schrijfster deze korreklies niet kwaiyk.

Integendeel we zUn Juist blil dat we door

haar achter de betekenis zlJn gekomen

van een oud-Zandvoortse ultarukking.

We vinden het alleen Jammer, dat de

kreten nu niet meer rijmen.

debuteerde in de kerk

Verpakt in een garnaal, toordt prins Comelis de Eerste binnen gebracht.

SJ. tl3 Negende brengt met ei}n vorst Wullum de Derde een champagne-toast nit op karnaval 1976.

ZANDVOOET — Onder leiding: van me-
vrouw F. Nlerop-Petiet paf het Zand-
voortse bejaardenkoor voor het eerst -

sinds haar bestaan een openbare uit-

voering op vrUdag 7 november in de

Hervormde kerk aan het Kerkplein. Er
was voor dit gebeuren een grote belang-

stelling'; de kerk was vrywel geheel be-

zet. ,

Elgeniyk kon men maar moeilük van
een concert ,door het Bejaardenkoor
s.jreken, omdat dit bleek te zijn aange-
vuld met het Dames Vocaal ensemble

(een dubbel vrouwen-kwartet) en diver-

se leden vaaiZandvoortse kerkkoren en
van de Zandvoortse operette vereniging.

Dit had tot gevolg, dat een indrukwek-
kend aantal zangers en zangeressen on-

der de preeiistoel stond.

Mevrouw Nierop had het hen niet al te

moeiiyk gemaakt. Integendeel, de uitge-

voerde nummers bleken op hoogst een-

voudige wifze bewerkt te ztjn en brach-

ten weinig moeilijkheden. We hoorden
diverse fragmenten uit oratoria, onder
andere 'U zU de glorie' uit Judas Macca-
beus van Handel; 'Die Ehro Gottes aus
der Natur' uit Die Schöpfung van Haydn,
het begin van de orde 'An die Preude' uit

de negende symfonie van Beethoven,
terwyi besloten werd met het -'Ave ve-

rum' van Mozart.
Daarnaast hoorden we nog het Rus-
sische Vcsperkoor van Bortnianski en
van dezelfde komponist 'Du Hirte Isra-

els'. Verder de Engels hymna 'Glory,

gloiy Halleluja' en de 'Zegenbede' van
Cath. van Rennes.
Er werd zuiver en goed gedisciplineerd

gezongen en men moest zich af en toe

.wel verbazen over het klankvolume, dat

onze bejaarden, waarvan er bij waren —
naar wij ons hebben laten vertellen —
die de 80 reeds waren gepasseerd.

Mevrouw Nierop had dan ook geen ge-

makkelijke taak, want behalve de di-

rektie, vervulde zü ook in vele nummers
de pianopartü, een moeiiyke opgave
waai-van zU zich op bekwame en en-
thouslste wyze kweet.
Medewerking werd voorts verleend door
het Haarlems amateur-symfonte-orkest
onder leiding van Henri ter Voort. Een
byzondev muzikaal ensemble, dat at en
toe boven het amateurisme uitkwam. Wc
hoorden de ouverture 'Iphegenla in Au-
lis' van Glück, het Adagio uit liet fclari-

netconcert van Mozart. het Allegro en
Arloso uit het fluitconcert van Quantz,
en 'Eter Frülillng' uit de Peer Guint suite

van Grieg.

sy enkele nummers zorgde men boven-
dien voor een hoogst bekwame leiding,

hetgeen vooral het geval was in het 'Ave
Verum' van Mozart. G. van Beekhoven

Koffiebar
HAARLEM — In de' koffiebar van Youth
for Chrlst, Turfsteeg 2a, Haarlem, treedt

zaterdagavond op de Engelse groep Pish
Compony. Zondag 16 november wordt
in het Goede Herdercentrum in Schalk-
wyk de film "nme to run' vertoond.

Aanvang 20 uur, toegang gratis, op bei-

de avonden.

wis solist in het klaru-.cteoncert," J.

Broekhuizen in het fluitconcert. Belden

toonden een volkomen beheersS'ig van.
hun instrument. Hier werd gemusiceerd.

op hoog niveau.
-

'•)

Voorzitter H. Alders sprak een •syelkomstf-i

en slotwoord on huidige na afloop me-'

v.-ouw Nierop met Iraaie bloemen.

Met oog en oor

de badplaats door

Van liiiks naar recMs liiigo Metsers en
Ad Fcrnhoul in 'Hoogste Verdieping'.

Hoogste ver-

dieping en

Cactusbloem
HAARLKM — Op vrUdag 21 en zaterdag

22 november, beide dagen om half negen

geeft Thoalcrunle in de Toncelsehuur

in Haarlem een opvoering van 'Hoogste

Verdieping'.

Dit stuk is van Manuel van Loggum, de

regie is in handen van Jaak Visscnakcn

en de spelers zUn: Ad Fcrnhoul, Hugo
Metsers, Ellen Röhrman en EHsabelh
Vcrsluys.

Op zondag 23 november komt toneel-

groep Genepius met een opvoering van
hel stak 'Caclu.sbIoem', een blü'Pcl van
Barillct en Crcdy, Speler.^ zijn: Diny
Bouman, Gerard van Bruggen, Don
Courchaine, Liesbeth Hendriks, Jaap
Hollander. Joan Kranse, Henk van
Leeuwen en Cces Slolker, Regie en dckor
Gclijn Molicr. De prUs voor iedere voor-

stelling is ƒ 7,50 en houders van cjp en
65+: ƒ 3,75.

Aanvang der voorstellingen 20.30 nut.

P.T.T.-scrvice
In de hal van ons postkantoor

hangt een drietal postzcgelaütoma-

tcn, jilus. een geldwls.selautomaat.

Dat Ls een ser\'ice van onze P.T.'X'.

aan de klanten. Het is alleen maar
jammer, dat. do helft van de . tyd

die apparaten niet werken. Dan
vensclüint er een bordje op: 'De-

fekf of 'buiten gebruik'. Alleen de

geldwisselautoraaat werkt, maar wal

heb Je daaraan als de overige tlrie

het niet doen?
Zou onze PTT direktic daar niet

eens wat meer op kunnen letten?

Het is zo gemakkeiyk, wanneer Je

's avonds na het sluitingsuur om een

postzegel verlegen zit. Er zyn daar
' by die automaten, al heel wat boze

woorden, Ja zelfs vloeken gevallen.

Prijswinnaars
De prijswinnaars ,van het oï>en

loep-toernooi, door Theo de Boer

op dinsdag 4 november In 'Het wa-
pen van Zandvoort' georganiseerd,

zyn geworden: 1 Marcel Mcyer, 2

Emiel Bluys en 3 Cees de Jong.

Marcel Mcyer won derhalve de

weekendtrip voor 2 .personen per

vliegtuig, geheel verzorgd naar Lon-

den of Parys. Marcel koos Londen
en het leuke is, dat hy de tweede
pryswlnnaar Emlel BluUs, heeft uit-

genodigd, met hem mee te gaan, die

dat maar al te graag *ilde. De fles

'Grand Mamier' die laatstgenoemde

won, hebben ze iiïtussen al geaamen-
lyk leeg gemaakt.

Toon van Vliet overleden
Eind vorige week is plotseling over-

Einde vorge week is plotseling over-

ieilcn onze plaatsgenoot, de musicus

Toon van Vliet in de' leeftijd van
53 Jaar.

Maandag is hU onder grote belang-

stelling gecremeerd.
Toon van Vliet was,, iii hoofdiaak
als saxofonist een voortreffeiyk mu-
sicus. Hy speelde vele Jaren lang by
het dansorkest 'The Ramblers' voor

de V.\RA en later ook nog bU het
AVRO-dansorkest. In onze gemeen-
te was hy in brede kring bemind en
sreliefd. zyn onverwaclit heengaan
heeft dan ooi veel beroering gewekt.

Dit verklaarde ook de ferote belang-
st -"üing by zün crematie uit Zand-

. voort. Namens zeer v^len in 'onze
KP'ncc-ntc wens ik zyn nabestaanden
irao.^; en sterkte toe by dit zware
verlies

„De Olieman" ^

Jii het vorige nummer werd gemeld,

d.xt Rijkswaterstaat wil tratshtcn 'het

wrak van 'De olieman' aan het zui-

dcrstrand op te ruimen.
Dit op. zichzelf is. zeker geen een-

.

voudige taak. Maar Wist u, dat '-ér.

-

l>.3halve dit' wrak op' verscliillande'

•

.. plaatsen„in zee. .zich noB.restonlca,..
bevinden van do 'Atlantic wal'. De
meeste .palen hoeft min' uit dè'grohH"
kunnen zuigen, maar by verschillen-

de bleek dat onmogeiyk. Die heeft

men toen zo laag mogeiyk onder wa-
ter afgezaagd, maar de stompen zyn
biyveri zitten en vormen een eveii-

grote bedreiging voor baders en
zwemmers als het wTak van 'De olie-

man' en ook hierop trekken de gar-
-alcnvissershun netten' stuk, al we- '

t-,'n de meesten Van,' hen wel, waar
(leze afgezaagde palen zich bevthdert.

Ondor andere staat er ook nog een
vlak voor de Rotonde. Er valt dus
•log '.vel hpt een en ander op te rui-
men. En a propos: wist u, dat pr:

rlch voor de Rotonde tussen de Iste.'V'

en 2cle bank ook 'nog het wrak van
"

eoi éónmans-dulkboot bevindt? Het
-.?'.ieepje ligt diep onder het zand

. o 1 allp bergingspogingen hebben tot
11 . tT- gefaald. Wat een sukses zou
'ip' .•!". Indiër men di', dulkbootle
i)ff- -T'. k'mn'>n birgen. Dt' plaats is

.

t rej;?s b?!:pnd.

wenden om te verkrugen dat er

langs de Zandvoortselaan gered

wordt wat nog te redden is? Is er

ook geen-aktlegroep in Zandvoort die

voor de natuur — in dit geval voor

de bomen aan de Zandvoortselaan
— by de gemeente opkomt?
Het was toch altyd zo'ii praclitlge

laan vóór ,de aardgasaanleg I Ken-
nissen en familie 'Uit andere streken

roehiden de Zandvoortselaan. uitbun-

dig als ze lüer kwarten. Zó opval-

lend mooi was die! Maar als het zó
doorgaat met de bomcnsterfte hier,

dan wordt de , Zandvoortselaan een
ordinaire straatweg zonder emge
charme als laan.

Andere gemeenten zUn trots op hun
bomcnWezlt en stellen alles in het

werk om bomen, die gevaar lopen,

te redden. Bomen immers zün van
zo'n groot nut tegen de luchtvervui-

ling, ze zyn de zuurstofieveranclers,

ze brengen windkering en bescher-

ming tegen de zon en niet te verge-

ten: hun aeslhetische waardel De
mensen begrypon eenvoudig niet, dat

ze zonder bomen en groen niet kun-
nen leven. Het zyn de enige leveran-

ciers van de voor het leven zo on-
ontbeerlijke zuinrstof.

Zeer geachte lieer !Kuyper, wy zou-
den u 'byzonder'erkentelUk zyn als

u b. en w. en plantsoenendienst eens
wilde wyze op DE NOODZAAK van
het opsporen van gaslekken langs de
Zandvoortselaan en het herstel

daarvan. Als u hel doet, legt het
veel meer gewicht in de schaal dan
wanneer wy dat doen.
WERKELIJK, ER VOLTREKT
ZICH EEN WARE BOMENRAMP
OP DE ZANDVOORTSELAAN!!
Vele be.woners voelen er zich diep
ongelukkig om en kunnen het haast
niet verwerken; temeer, daar het al

Jaren bekend ts dat de koppelingen
te zwak zyn om de hoge druk van
het aar<tgas te doorstaan. Dat is

daarom ook zo ergeriyk, want deze
bomenramp had voorkomen kunnen
worden I

Nu kan men wel de schuld geven
aan de lepenziekte, maar gemeente-
ambtenaren die hier aan de laan
werken en tuinlui zeggen zelf: 'De
bomen hier worden allemaal ver-
gast II' Men weet dus zeer goed, wat

Bomcnrainp
Een aantal bewoners van de Zand-
voortselaan hoeft my een brief ge-
schreven. Hun lofuitingen aan m'un
adres doen mij blonen. maar Ik laat

zo maar, voor wat ze zyn, al ben ik

er Vi'el dankoaar voor. zy schryyen
wooraeiyk: 'Zeer geachte heer Kuy-
per, in uv; rubriek 'Met oog en oor
de badplaats door 'schreef u eens:

'3ctcr een dcde boom dan geen
boom'. Zo csbler wordi. or over de
boiiicn langs de Zandvoortselaan
door de gemeente niet ge.iacht. Heel
wat 'o;ini.'n, vanaf de Bentveldseweg
naar )iet dorp toe zyn al aange-
streept om ten offer te vollen aan de
byi En — al leveren ze geen enkel
gev.^nr op — on al komt er 's romers
noy vel bladgroen m. tóch gaan ze

mcedoKeuloos geveld worden, zoals
reeds zovele malen is gebeurd.
W.iarom laat men het toch . zover
komen? Wanrom wordt de oorzaak,
na.iiclijk dn vergassing niet voor-
komen door lydig de koppelingen
te controleren en zo nodig door goe-
de te vervangen?
Al een paar Jaar geleden hebben wy
aan de gemeente over die bomen-
stcrftc gesclireven en om kontrolc-

ring van de koppelingen gewaagd.
Ons werd toen geantwoord, dat dit

geljoiireii zou, maar nooit hebben
wy enige opsporing van lekken
langs do laan gezien. In andere ge-
meenten, onder andere in Heemstede
gebeurt dat wèll Daar zit burge-
meester Jhr. Quarles van Ufford er

aclileriicen.

Geachte heer Kuyper, wy wenden
ons tol II, die zelf zd"n groot natuur-
vriend is. U kent zoveel mensen In

de gemeente, hebt zoveel relaties en
u kunt zoveel invloed uitoefenen. En
ook met uw nibriek kunt u zoveel
goede wenken geven. Kunt u nu uw
Invloed by de gemeente niet aan-

er liier aan' de laan met ,de,.'))omen

aan de hand is.

'BëHalW*"dat er dus' hoognodig aan
-dè-iaslekken moet gewerkt -worden,,

zou het goed zyn, als plantsoendrp
'

dienst de reeds aangestreepte bomen,

die geen gevaar opleveren, liet staan'.

Want in 't vroege voorjaar, in het

late najaar en In de winter onderr

scheiden ze zich toch niet van de

gezofide bomen? En hoe. mooi zyn

ook ide winterbomen ai^et met hun
.prachtige takken filigraan. Boven-
dleni komt er 's zo'mers aan vele bo-

men'i toch nog wel wat bladgroen en
enkele halen het nog wel eens op

'

ook. Uw goede advie;s: 'Beter een

(ioie boom dan' geen boom' zou ook

'.het deVies.'van de '.gemèehte en
plantsoenendienst .moeten ^'n wat
betreft dié repds Aangestreepte bo-

men.' '

Dit was de brief en wat moet Je

daar nu mee? Ik ben ervan over-

fjlgd dat ons gemeentebestuur voor

do klemmende argumenten die uit

(loze 'wanhoopskreet' opklinken en
myn "voile instemming hebbe.n, zeker

esn 'open oog en oor' zal hebben.
Overigens is myn invloed/by B. en
W. niet zo groot als de geachte In-

tónders schetsen, al sta ik wel ge-

heel en al achter deze brief Maar er

!; nog iets anders. Op woensdag W
. r.'ember houdt de afdeling Zand-
voort van de Koninkiyke Maat-
schap-iy voor tuinbouw en plant-

kunde te Den Haag een o[)cnbare

vergadering in hotel Keur, des

avonds om 8 uur. Een drietal ex-
perts op dit gebied zal daar een lo-

rum vormen om vragen uit de vcr-
gidering te beantwoorden.
Ik zal zeker deze brief daar ter

iïirako brengen om te zien of vla

d?7e afdeling, die dan als aktle-co-
in'lé zou kunnen optreden,. Iets in

dp riclitlng die de Inzenders bedoe-
Ipp, te bereiken valt. Intussen zou ik

d^ize briefscliryvers willen aanraden,
vooraf kontakt te zoeken met de
voorzitter van de afdeling dp heer
B, Rudenko, Tolweg 28, telefoon 4627
of het bestuurslid do heer J. van
Honschooten. Burgemeester Engel-
bertsstraat 12. telefoon 3133. Van
myn kant zal Ik over dit probleem
enkele wethouders nog oens benade-
ren, pit is alles wat ik momenteel
kan toezeggen. Het Is niet veel, maar
wie weeti

Eindelijk zover
De heer Th. .1. J. Siykerman, Haar-
lemmerstr.-uit no. 9, deelde mij mede,
dat ren voor beide partyen aan-
vaardbare bplossing is gevonden voor
zün ontruining van het (hans door
hem bewoonde perceel, dat voor af-
braak bestemd is.

De nieuwe woning, die hom is aan-
geboden, hoeft hy aanvaard. De af-
wikkeling van de zaak is nog slechts
een formaliteit. Aan een jarenlange
slepende zaak is thans definitief een
einde gekomen. Haarlemmerstraat 9
wordt afgebroken!

C. Kuyper sr.

h

WATERSTANDEN
ZANDVOORT —

De hoogwaterstanden zijn als volgt:'

vrijdag 14 november / 0.18-12.29 uur

zaterdag 15 november / 1.00-13.18 uur

zondag 16 november / 1.40-13.55 uur

maandag 17 november / 2.12-14.27 uur

dinsdag 18 november / 2.48-15.01 uur

woensdag 19 november / 3.23-15.36 uur

donderdag 20 november / 3.58-16.10 uur!

vrijdag 21 november / 4.34-16.45 uur

springtij / 21 november
doodtij / 28 november

Voor het berekenen van de laagw/ater-

standen gelieve men bi) bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te tellen.
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WINKELCENTRUM NIEUW NOORD Ruime
parkeer-

gelegenheid

Drog. v/h Blaauboer

Eig. Ton Goossens

Let op onze SI. Nicolaas-

voordelen uit de Folders.

Herenkapsalon

BERT STOFFER
Woensdag 15% korting voer

de jeugd t.m. 12 jaar.

Koop uw brood, koek, beschuit

en biscuits van

Bakker V. d. Werff

Tel. 2129. Ook Gasthuisplein 3.

CAFÉ - BAR- BODEGA

„MOORD"

Tel. 6044 - eig. hr. v. Rhee

Bloemenhuis

W^BLUVS
Tel. 5025

SPAR Kilo Cox Orange

O,

Vrijdag en zaterdag:
2 ons champignons

0,98

Kilo spruiten

0,98

Vers vlees:
250 gram

magere kalfslappen

3,98

750 gram
magere runderlappen

9,

Appelsap, liter

0,98

Tilbury pils, per fles

0,33

Liter halfvolle melk

0,79

Liter Homa mellt

0,92

Liter Homa
chocolademelk

0,98

2 rollen St. Nicolaas-
inpakpapier

0,69

2 rollen plakband

0,99

Maggi stampot, keuze
uit boerenkool — huts-

pot — zuurkool,
van 2,98 nu

Heinz tomaten ketchup
grote fles van 2,29 nu

1,89

Grote pot frietsaus

'

van 2,20 nu

1,67

Olvarit
'

kindermaaltijden
keuze uit 5 soorten, nu

1,59

Roosvicee
grote fles, nu

2,95

Blik Spar lunchworst
200 gram

0,98

Blik Spar kalf-, kip-
ol vleesragout, nu

1,69

Pak van Nelle
snelfilterkoffie

2,84, onze prijs

2,19

1 liter van. of

van.-aardbelcn ijs

O,

450 gram
dlepvriesandijvie

1,

500 gram
jonge Goudse kaas

3,85

Iets fijns voor de echte
kaaskenners: Boeren

speciaal belegen
250 gram

2,90

Boursinail, 80 gram,
van 1,61 nu voor

1,30

Vleeswaren:
Franse salade «

100 gram-

1,50
Mesversé vleeswaren:
Ontbijtspek, 100 gram

^ 0,89
Mager pekelvlees

'

100 gram

lf45
Leverkaas, 100 gram

0,79
Paarderookvlees

100 gram

1,40
Bij aankoop van

bovenstaande 4 soorten
100 gram .

champignonworst,
winkelwaarde 1,10 _

GRATIS

GEVRAAGD:

caissière of

leerling-caissière

Zaterdags vrij. Zeer hoog loon.

Kom even langs of bel 4361 en vraag
naar de heer Bouwens.

Op Vrijdag 21 november 1975
geeft de

Zandvoorfse Operette Vereniging

In de grote zaal van de Beach Club (Monopole)
een grootse

FEESTAVOND
voor haar donateurs.

Deze avond wordt geheel verzorgd door haar
leden. Ook introducees zijn van harte welkom.

Zij die per abuis geen circulaire ontvingen
kunnen deze alsnog verkrijgen aan de onder-

staande adressen.

GEMEENSCHAPSHUIS, TEL. 4085.

Mevr. R. Schaap, Potgieterstraat 36, tel. 2870
Mevr. J. Troupee, Celsiusstraat 95, tel. 3840

Het bestuur.

Voor een gratis advies en een goed
produkt moet U bij de vakman zijn.

Tweewieierspecialist
Versteege b.v.

Haltestraat 18. Telefoon 4499.
'

SPREEKUUR

V.V.ft
afd. Zandroorf

Aanwezig een raadslid

en een bestuurslid.

iedereen is van harte wel-

kom vrijdag 14 nov. a.s.

van 19.00 uur tot 20.00 uur

Gemeenschaphuis Kantoor.

Black en Decker Workmate

Ongelooflijk handig 275,-

J.H. VERMEIJSB.Y.

IJZERHANDEL

Haitestraat 1, Zandvoort, tel. 5204

Ik vraag:
'Kunnen jullie geen handje
helpen met sparen?'

Het is nooit gek om wat geld achter de hand te hebben.
Al was 't maar voor de grote uitgaven die zo nu en
dan opduiken. Cees de Wit dacht er ook zo over, maar
veel leven zat er niet in z'n spaarrekening. Totdat hij

- eigenlijk meer voor de grap - bij de ABN vroeg ofze
'm niet konden helpen met sparen. 'Dat kan,' zei

diejuffrouw. 'Met het ABN-Salaris-Spaarplan. We
spreken afhoeveel u wilt sparen en dat geld boeken
we elke maand van uw salarisrekening naar uw
spaarrekening. Automatisch. Hoeft u er niet meer^
aan te denken.' Kijk, dat vind ik

het goeie van zo'n AJBN. Ze zijn

vakkundig op het gebied van
geldzaken en het zijn nog
mensenkenners ook.

Algemene Bank Nederland

Zandvoort, Grote Krocht .12, telefoon (02507) 5341 D 173

Enun
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

Voor leden komen beschiktiaaT:

1. De eengezinswoning Celsiusstraat 51, in-

houdende: woonkamer — 3 slaapkamers —
douche en zolder.

Huurprijs ƒ 144,40 per maand.

2. De beneden duplexwoning- van Lennep-
weg 83, inhoudende: woonlcamer — 1 slaap-

kamer. Huurprijs ƒ 85,45 per maand.

3. De boven duplexwoning van Lennepweg 79,

inhoudende; woonkamer — 2 slaap-
kamers — douce^en zolder.

Huurprijs ƒ 109,— per maand.

4. De flatwoning van Lennepweg 22-III, in-

houdende: woonkamer — 3 slaapkamers —
douche. Huurprijs f 153,85 per maand.

5. De flatwoning Lorentzstraat 266, inhou-
dende: woonkamer — 3 slaapkamers —
.douche — blokverwarming.

..'Huurprijs ƒ 365,60 per maand.

6. De garage'Xorentzstraat A. Huurprijs ƒ 67,50

per maand.

Voor deze. garage hebben de bewoners van
het betreffende blok voorrang bij toewij-

zing. ' '.

De toewijzing van de woningen geschiedt op
i-angnummer. Het bestuur verstrekt een be-
reidverklariiig. De beoordeling voor het ver-
krijgen van een woonvergunning berust bij

Burgemeester en Wethouders. Het inkomen
van het gezinshoofd is medebepalend'i.v.m. de
hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór 18 november a.s. 19 uur, aan
liet kantoor van de vereniging Noorderstraat 1,

onder vcrmclüing- van ransnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal

eerst donderdag 20 november a.s. om 2 uur in
liet gevelkastjc Noorderstraat 1 worden gepu-
bliceerd.

tevens uw

iROENESTEiN ioodgieter en

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

sanitair-

^nm

QiizEixTRiiiiiiiii

HENKELL . .

TROCKEN . .

DIMPLE . .

SCOTCH . .

INVER HOUSE .

SCOTCH WHISKY

ROPENINC
c %^ fc^ i^x^F% ffl^ la^

Zandvoort, Zeestraat 24. Telefoon 5054 "="''-- ^''

'-•.'•"
I

VANDAAG 13 NOYEMBIR

openen wij ons vernieuwd café. Komt u eens binnen wippen op onze

Receptie van 19,00 f«^f 211.00 uur

Uw Gastvrouw en Gastheer

Jannie en Wailie Akersloot

. ' WJHHMBEL'ïPfB

KERlC^TRAAT 12 - ';meFÓÖWfi552

00
Alle biyvende successen zUn gebouwd op

diensten. Oscar Wilde (1854-1800).

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

80PHIAWEG 4 — TELEFOON 23 07

ervaart dat menigmaal, want door z^n dienst-
verlening boekt hy zün blüvendc successen, met

zlJn horloges, klokken en wekkers.

Komt D maar eens kUken In zijn showroom.
'8 Is «en belevenis ! Eigen reparatle-afdcllnB met

elektronische opparatuur.

Neem eens een snipperdag

en begin een tropisch aquarium '

WEZENBEEK
" DIERENSPECIAALZAAK

Bouwespassage 17 - Zandvoort
Telefoon 5734

Voor herfst'mode
naar

TASSEN VAN LAIMBöCK

Zandvoprtsel&aft 371, Bentveld. Tels 023-242313.

CENTRALE VERWARMING
Technisch Installatie hnrean

ADIATOR
IROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerllngh Onnesstraat
Postbus 40, Zandvoort.. Telefoon 8845».

Oedipl. InstaU. - Brk. A.CJ. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN
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(Adv. Ingez. Meded.)

meeuwen
gaf DEM de winst

mmmÊmï';

AUTO-SERViCE

ZANDVOORT
RIWM

Dr. Scbaepmanstraat I boek
Brederodestraat.

Telefoon 03507-6748.

*f;

W*.

Afscheid van

J. Hardeman
HAAH.UEM — Ter gelegenheid van het
afscheid van de heer J. H. A. Hardeman
direkteur van het bedrUf van openbare
werken en het grondbedrUf, zal op
maandag 17 november in het stadhuis
van Haarlem een receptie worden ge-
houden, die om half v^jf begint.

ZA>fDVOORT — Geheel onnodig heeft
Zandvoortmeeuwen op eigen veld de zege
kado gegeven aan het sterkere maar niet
imponerende OEM. In' vUf minuten tyd

'

kwamen de Beverwijken een kwartier
voor (Qd van een 0-0 stand op een 0-2
voorsprong. Het kon allemaal, omdat de
Zandvoorters de Icansen, die, tot deze
twee treffers leidden, hun tegenstanders

'

op een presenteerblad aanboden. Jam-
mer was het voor Ab Koning, Gerard v,

d. Boogaard, Martin Antonides 'en- doel-
man 'Ben Fnls in het bUzonder, die de
zaak achter zo goed hadden weten dicht'
te houden.

uitslagen
ZATERDAG 8 NOVEMBER
VOETBAL
Zandvoortmeeuw»»j.,,.,-i .^ahi.,-,-
Aristos—2andv.m., S-2 "

. ,

..

"

b-junioren: '
. _

„'

Zandv.m. 1—ETOO 1, 0-3
]

Zandv.m. 2—Hoofddorp 2;- 2-1 -,-.,•'< .

c-junioren: .-'-.''.-.^

Zandv,m. 1—RCH 1, 2-1
'

Spaamwoude'3—Zandv.m. 4, '8-1

TZB
TZB bl—NAS bl, 2-0

NPC b5—TZB b2, 4-4
Nw. Vennep c2—TZB Cl, 3-0

Zandvoort'75
Zandvoort'75 1—Geel Wit 1. 5-0
Zandvoort'75 2—VE'W 3, 1-0

Velsen 3—Zandvoort'75 i, 4-0

Zandvoort'75 4—VEW 8, 3-1
SMS a2—Zandvoort75 a2, 2-3

HOCKEY
ZHC~
meisjes:
Zandvoort al—^Bloemendaal al, 1-0

HBS bl—Zandvoort bl, 5-0
Zandvoort cl—Pinoké cl, 2-1
jongens:
AUiance 'al—Zandvoort al, 2-2

Castrlcum a3—Zandvoort a2, 0-5

Strawberrles b3—Zandvoort bl,.2-3
Zandvoort cl—AlUaiMse ca, 3-4

ZONDAG 9 NOVEMBER
VOBTBAL ,

Zandvoortmeeuwen
Zandv.m. ï—DEM I, 0-2 '

HFC 2—Zandv.m. 2, gest.

Zandv.m. 3—Halfweg 2, 2-1

Zandv.m. 6—VSV 4, 5-3

Zandv.m. 6—DIO 6, 11-1

Zandv.m. 7—DCO 7, 3-0
Zandv.m. 8—Geel Wit 8, 10-1

Nw. Vennep 6—Zandv.m. 9, 1-4

a-;junioren

:

THB 1—Zandv.m. 1, 0-2

Zandvjn. 2—Kennemers 3, 5-2 gest.

HFC 5—Zandv.m. 3, 3-7

TZB
TZB—Heemstede, 1-1

TZB 2—Schalkwijk 2, 1-5.

TZB 3—1. Heemskerk 3, 0-3
TZB 4—De Brug 4. 3-5

EDO 6—TZB 6, 4-2

DSOV 8—TZB 7, 5-0

TZB al—VSV al, 2-2

Bloemendaal a4—TZB a2, 3-3

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
dames senioren:
Zandv.m. 1—Bato 2, 5-3

Zandv.m. 2—KIC 2, 6-8
heren senioren:
Zandv.m. 1—KIC 1, 14-8

Zandv.m. 2—Concordla 3, 14-14
dames junioren:
'Zandv.m. 1—BUnkert 1, 4-13
heren junioren:
Zandv.m. 1—Blinkert 1, 19-18
meisjes aspiranten: .

OG 1—Zahdv.m. 1, 6-14
Zandv.m. 2-Blinkert 4, 4-8
tncisjes pupillen:

Zandv.m. 1—^IJmond 1, 10-2
TYBB 2—Zandv.m. 2, 10-8
jongens aspiranten:
Zandv.m. 1—Concordla 1, 6-9

HOCKEY
ZHC
dames:
Alüance 1—Zandvoort 1, 3-0-

.

Zandvoort 2—Kampohg 2, l-o
Zandvoort 3—AUiance 3, 1-4

heren:
FIT 1—Zandvoort 1, 0-0 *

Zandvoort 2—Bandwljck 3, 1-3

Zandvoort 3—Qul Vlve 3, 6-3

. Castrlcum 4—Zandvoort 4, 10-1
Ëechtrop 7—fcandvoott 5, 5-7
Kieviten A—Zandvoort Vet., 2-1

De gehele wedstrijd heeft Zandvoort-
meeuwen weinig Initiatief kunnen ne-
men, omdat men de handen vol had aan
het technisch beter en meer aanvallend
spelend DEM. Dat de Beverwljkers niet
tot scoren kwamen heeft Zandvoort-
meeuwen voor een groot gedeelte te dan-
ken aan doelman Ben Puls, die een uit-
stekende party stond te verdedigen.
Vooral Peter Arends schiep voor hem
enkele gelegenheden om ziju' kwaliteiten
te tonen. •

BU vlagen kwamen de 'Zandvoorters
vanuit de verdediging via Alex Heese-
mans, Pred Boom en Wim van Staveren
van hun speelhelft weg, maar echt goede
kansen waren er. voor Chris Jongbloed,
Aaldert Stobbelaar, Richard Kerkman
en Gerard Koper niet bü.
Ondanks de veldmlnderheid " kon het
thuisfront nog voor rust julcjien, toen
Richard Kerkman met succes inkopte.
Maar dé vreugde was slechts van zeer
korte duur, omdat Richard TCerkman
volgens 'arbitqf Bartels de Beverwijkse
doelman by deze aktie zou hebben ge-
hinderd.- ' •

y Ook in de tweede helft moest Zand-
voortmeeuwen zich veelal' in de verdedi-

- ging terug trekken. Na vier minuten was
Ben Puls dan toch eindelijk gepasseerd,

.iw-5«nfuir Gerard v. d. Boogaard kwam hem
-' te hulp en veranderde de bal van rich-

,
tlng juist voordat hij in het doel zou rol-
'len. Vla snelle ulwalleri probeerde de

„• "thjiisklub nög.'iets "terug te dóen en na
'"

'^vijfentwintig minuten ieék men te sla-
gen. Gerard Koper 'kon vrü inlopen op
een dieptepass vto Pred Boom, maar he-
laas voor Gerard liep Chi-is Jongbloed
bij deze aktie buitenspel.

Vijf minuten later maakte Chris Jong-
bloed opnieuw een fout, waarvan DEM
dankbaar gebruik maakte. Op links keek
Jongbloed niet voordat hy de bal schoot
met als gevolg, dat hy een voorzet aan

' een tegenstander gaf. Het was Van Ba-^
Jen, die een verbouwereerde Ben Puls
passeerde yia een kopbal. Sekonden lang
bleef Ben Puls verslagen op de grasmat
zitten, zyn vele goede reddingen waren
allemaal voor niets geweest.
Tien minuten later kwam Zandvoort-
meeuwen, wederom door eigen schuld,
op 0-2 achterstand te staan, toen Alex
Heesemans zyn gedachten beslist niet by
het spel had, toen Martin Antonides
hem de bal op de rand van het straf-
schopgebied toespeelde. Ab Koning snel-
de te hulp, maar in de paniek die zo
dicht bU het doel ontstond kwam de bal
tegen Abs hand.
Op de rand van het strafschopgebied
stelde Invaller Van Bevmingen zich op
achter de bal en vla een slimme pass
omzeilde hy de Zandvoortse muur en
Ben Puls: 0-2. De stryd was beslist en
voor beide ploegen had het toen nog wel-
nig zin om liet uiterste te geven.
De stand: '

In de vierde minuut van de tweede hel/t
houdt. Gerard v. d. Boogaard de stand
nog op 0-0, door de bal voor een leeg
doel weg te schieten.

Off. deaSer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

^;^.

Heemstede dwong
TZB een punt af
ZANDVOORT — TZB heeft niet volledig

gebruik gemaakt van de gelegenheid om
THB, dat zondag vrüaf had, dichter te

naderen. In een by vlagen slechte wed-
strijd hield Heemstede TZB op een ge-

lijkspel, een resultaat -waarmee de Zand-

Z.R.B. deelde 117
dbrevetten uit

llpendam
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Het oofdeel is aan U!
LI bent van harte welkom voor het

/naken van een proefrit

mSIMCABO?
«SIMCAQOS
EB w@totfiïïi&m^miê

Autobedrijf VERSTEEGE
Pakveldstraat 21 - ZANDVOORT - Tel. 02507 - 2345

m

€/»

BROTHER
KUNSTGEBITTEN
SPOKOBEPABATIES

J. A. HESSELS
Lpidsevsart 82, Haarlem
Telefoon <023t 316092.

't (klnder) WINKEüTJl.
bedt fijne klere« »oor

kleuters, peutera, teeners

eo üTote meniieD met
kleine maatjes.

Buureweg 1-3, lel. «MO.
zUstraat v. d. Kerkstraat

Enorme sortering

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Bechtstreeks van fabrielt

met garantie. Bijzonder

lage prijzen.

Marlex Holland B.V.,

Koudenhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

EELTINK'S

SOUVËNIERSHUIS
Elig. mevr. E. v Znndvoon-

Eeltlnk.

Speetfoed - Wenskaarten
Strandartlkclen - Stabo-

banra.

Alle soorten spellen.

Cirote keuze.

Stnttonsstraat 16 - Tel 'Mm

^ En daar in het zonnige
land van.,Mia bella Napoli"

welen ze alles van Manou.
Want wïaarom zal het zwaar
moeien als hel lichl kan?.

Kijk eens hoe leuk zo'n bed "t .

doet, samen met die enige

nachtkastjes? Ja, waarom geen
lichte en sterKe Manou slaap»

kamer?

bed met spiraalmatras

/f7t>m • .
(maat 160 x 190)

nachtkastjes per stuk 1S9.'

\:
miva interieur

Dennenlaan 53 (hoofdstraat) - Zwanenburg, telefoon 02907-4590/5909.
Das. geopend 8.30-18 unr - VBUOAGAVONd 19-21 uur -

zaterdag 8.30-1* uur - ma. 13.30-18 uur.

Openingstijden winicels

tijdens a.s. feestdagen

De Hoofdinspecteur van Gemeentepolitie Zandvoort maakt bekend,

dat In verband met de viering van St. Nlcolaas, de Kerstdagen en de

.laarwlsseling, een later sluitingstijd op diverse dagen voor de winkels

van toepassing is. De openingstijden zijn dan als volgt:

29 nov. (za) tot 22.00 uur;

1 dec. (ma) tot 22.00 uur, halve dagsluiting vervalt;

2 dec. (di) tot 22.00 uur, halve dagsluiting vervalt;

3 dec. (wo) tot 22.00 uur, halve dagsluiting vervalt;

4 dec. (do) tot 22.00 uur;

20 dec. (za) tot 21 .00 uur;

22 dec. (ma) tot 21 .00 uur, halve dagsluiting vervalt;

23 dec. (di) tot 21 .00 uur, halve dagsluiting vervalt;

24 dec. (wo) normale sluitingstijd, halve dagsluiting

^. vervalt echter;

27 dec. (za) normale sluitingstijd;

29 dec. (ma) normale sluitingstijd, halve dagsluiting

vervalt echter;

30 dec. (di) normale sluitingstijd, halve dagsluiting

vervalt echter;

31 dec. (wo) tot 21 .00 uur, halve dagsluiting vervalt.

V/etlK^udur K. C. van dor Mije Pzn. (sociale zaken en de bedrijven) is verhinderd
op wocn.sdag 26 november a.s. spreekuur te houden. Zij die de wethouder wensen
te spreken kunnen zich tolcfonisch met hem in verbinding stellen (tel 2310).

Protestants fio'óp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

ykm - Transport - Crematie

Haarlem, Laan van Berlijn 118, telefoon 023-331975.
'Aandvuiirt, Kcesamstraat BI — Telefoon 53 .51

. »>A<'J EN NACHT i-E ONTUIKIIKN.

Beste kinderen
van 6 t/m 12 jaar

Haal vlug een kleurplaat bij jullie ECHTE BAKKER
KEUR en kijk op 1 5 november goed naar de

vliegtuigen die boven Zandvbort ronddraaien.

Ga daarna deze kleurplaat mooi kleuren en zet de
namen van de Echte Bakker in de JUISTE volgorde

op de wimpels achter de vliegtuigen.

Hiermee kan 1 kind een vliegtocht winnen boven
Het Gooi.

Ook zijn er nog 10 Boterletters als prijs beschikbaar.

Jullie eclite

BAKKER KEUR
VEEL SUKSES

Diaconiehuisstraat 36, tel. 2404

Uw adres voor Banket-Specijlaas'én Marsepain

DE KAASHOEK
IS DEI SAAS

VOOR EEN LEKKER STUK KAAS
Hele oude brokkelige komljnen kaas 500 gram 6,25
Hele oude brokkelige zoete kaas 500 gram . . 6,25

Zeer pittige kaas, hele kilo nu geen 12,50 maar 9,80
250 gram Roomboter bij ons nog steeds van . 1,89
150 gram Boerenbrie .1,25
10 Eieren 1,25

HALTESTRAAT S8 — TELEFOON 500D

TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

DORPSSLAGERIJ

Haltesiraat 5 • TelefoQii 2994 - Zandvoort.

Schouderfilet 500 gram ...... 6,48

Sucadelappen 500 gram ..... 5,98

Hollandse biefstul( 100 gram . . . 1,58

Haasbiefstuk 100 gram 1,99

VLEESWAREN

4 vleeskroketten . 1,49

Katenspek 100 gram ....... 0,98

Pekelvlees 100 gram 0,98

Cervelaat 100 gram 0,98

Kwaliteit vraagt u, bij ons slaagt n. - Zaterdag tot 16.00 uur greoenpfl,

MALSE MAGERE
VARKENSLAPPEN
500 gram 5,29 4,49

PER KILO NOG VOORDELIGER

BLANKE RIBKARBONADE
500 GRAM 5,48 4,98

KILO

EXTRA MOOIE HAASFILET
500 GRAM 6,48 5,98

KILO

MAGERE DIKKE RIBLAPPEN
500 GRAM 5,98 5,48

KILO '

.

HAMiSCHIJF met veel vlees SOO gram 2,49 KILO 3,98

8.98

11.48

10.48

vleesmeester
SPECIAAL

FILET
AMERI-
CAIN
p. bakje ' | «

1,49 •*

ARDEN-
NER
PATE

^°°^';i9 0.9

Gekookte -

VARKEKS-
LEVER
150 gr. 1,39

Gekookte
OSSETONG
100 gr. 1,59
Blanke HAM-
LAPPEN

1 500 gr. van
6,25 voor

5,98

Alle aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Kersverse
GELD. ROOK-
WORST
per stuk 1,29
KIPBRAAD-
STUKKEN
500 gr. 3,29
Zachte
runder
BIEFSTUK
250 gr. van
4,98 voor

4,49

O

je hunt het heter hij

DIRK VAN DEN BROEK .aieni

8URG.€NGELSSnTSTRAAT' ZANDVOORT

DIT IS TE GEK.

Naar Londen voor 75,— 2 dagen.

Een introduktieaanb-od van de Olau Line.
Het programma ziet er als volgt uit:

Vertrek 's avonds om 23.00 uur v.a. Vlissingen,
uw hut aan boord is gereserveerd. Na aan-
komst te Sheerss vervoer naar uw hotel in
Londen. Kamers met bad of douche/toilet/
TV/telefoon.
U heeft deze dag vrij om Londen te beleven.
De volgende ochtend om ong. 9.00 uur wordt u
met een touringcar van uw hotel afgehaald.
Transfer naar Sheemess. Inschepen op een
der schepen van de Olau Line en 's avonds om
20.00 uur bent u weer in Vlissingen.
Een en ander op basis van logies en ontbijt.

Hoe is het mogelijk, dat allemaal voor ƒ 75,—!
Dit kan alleen tussen data 12/11 en 17,'12.

Onze uiterst voordelige vliegreizen voor 3, 4,

5' of 6 dagen Londen gaan natuurlijk gewoon
door.

Informeert u eens

KERKMAN
Grote Krocht 20,

Tel. 2560.

Op 5 november is toch nog onverwacht na een
geduldig, gedragen lijden overleden mijn lieve

man, onze -broer, zwager, oom en oud-oom

Gerhen Cornelis van Leeuwen
op de leeftijd van 69 jaar.

Uit aller nadm

:

J. van Leeuwen-Keur

Zandvoort, 10 november 1975.

Tollensstraat 15.

De crematie heeft hsden plaatsgehad.

Leuke kunststof kmderlaarsjes

nu rood en geel ..... 19,95

Lederen laarzen vanaf . . 69,95

Dames en heren pantoffels

in veSe kleuren vanaf . . , 3,95

Gouden en zilveren muilen 19,95

SCHOENBOETIEK

RARMS
Diaconiehuisstraat 5a

(zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

Guldens Voordeliger.

.Nu u«k In Zandvooit: .KUNSTGEBIT REPARATIES

A. RITMAN
Belnwardistrnoi 21) Tolefooi) 02.W7-!365.

n

Tolweg 18 - Telefoon 3909.

Geopend van 12 tot 23.00 uur.

Zaterdag van 12 tot 24.00 uur.

MAANDAGS GESLOTEN.

Hout en Bouwbond C.N.V.

afd. Zandvoort.

Inname vac.zegels, Kerstverz.

Maandag 17 november 8 uur.

Gemeenschapshuis.

Opel- en ¥aii;':^g!?^ea!er

Veriaagide occasloiiisprijzeïï!

Opel Manta 16 S groen, radio 197.'5

Opel Kadett Speciaal 19000 km , 1975
Opel Ascona 16 N 22000 km 1974
Opel Kadett okergeel 22000 km 1974
Slmca 1100 TI als nieuw, 1974

Opel Kadett 49000 km .... 1973

Toyota Carlna ... 1973

Slmca Rally T . . 1972

Daf 44 in uitst. staat 1969

Heemsteedse Dreef 261, Heemstede.
Telefoon 023-28 15 50*.

Oosteinderweg 110, Aalsmeer, tel. 02977-2 09 90.

Kam. Onnesstraat 15, Zandvoort.
Tel. 02507-53 46.

Financiering mogelijk via het OM ACN-plan.

Bloemen en planten
houden van mensen

BLOEMEN-
MAGAZIJN //ERICA ii

GROTE KROCHT 24 - ANNO 1908 —• TELEFOON 2301
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DffiEKTEUR VERSTEEGE VERLAAT NA 30 JAAR ZIJN COLPITT

Uniek techniseh bedrijf helpt

vele industrieën in het zadel
ZANDVOORT — Als de heer A. J. Versteege In zUn afscheidsafkondi-
gl'ng de wens uitspreekt, dat zijn opvolger de heer R. E. M. Boddaert
hétzelfde vertrouwen zal mogen genieten als men hem in dertig jaar
al|5 dlrekteur en oprichter van Colpltt B.V. in zo ruime mate heeft
willen schenken, dan is dit niet zomaar een afgezaagde uitdrukking.
Met dit cliché raakt de heer Versteege de kern waaromheen alles

draait in het Zandvoortse bedrijf, gespecialiseerd in de ontwikkeling
en produktle van automatische apparatuur, voor het verwerken en
lassen van P.V.c-kunststof met gebruikmaking van hoogfrequent-
energle.

Over de gehele wereld worden deze machines met groot sukses in-

gezet. En op kunststofbeurzen in Londen-Parijs-Chicago-Milaan-Dus-
seldorf en Amsterdam. Colpitt is sedert jaren de onbestreden kop-
loper, waar het er om gaat de meest geraffineerde produktiemetho-
den te laten zien en te demonstreren.

De meest recente ontwikkeling In een
volledig geautomatiseerde machine die

In staat Is in een enorm tempo' vanuit
folie en karton, bureauartilielen, platen,

koffers, boekbanden en ordners te ma-
ken, waarbD de folie over de gehele op-
pervlalcte van het carton • veriijmd als

het ware een sandwich vormt en daar-
naionder vacuüm B.F. wordt gelast. Deze
methode geefteen enorme kwallteitsver-

iKtering van het produkt en daorbU nog
een forse besparing op de te gebruiken
materialen.

In.' oktober aóu deze msushine In Dussel-
dorf gedemonstreerd worden op de In-
ternationale Kunststofmesse K 7S. Prijs

circa' 250X00 gulden. Maar reeds in de
maand voor de aanvang der )>eurs wer-
deh er al zes stulcs verkocht. Sn de beurs
zelf was een enorm succes.

Voorsprong
Volgens de heer Versteege dankt hü dit

succes aan het feit dat Colpitt er steeds
< weer in slaagde om met duideUlke voor-

sprong op de Internationale konkurren-
tl« nieuwe Ideeëa tot- ontwitckellng te

brengen tot groot voordeel van de ver-

werkende Industrieën over de hele we-
reld.

De heer Versteege praat liever niet over
^n ongetwijfeld grote vakkimdigheid,

maoir .over het vakmanschap van z(jn

personeel. Toch kan hli het niet ontken-
nen.dat hij het stuwende.element en het

brein In de Colpitt ontwikkeling is ge-
weest. Er mogen dan nog zoveel goede
niachlnes in zijn fabriek aan de Kamer-
lin^h Onnesstraat worden gebouwd, er

gaat toch heel wat denkwerk aan vooraf

eer een apparaat aan de markt gebracht
kan worden.

Wat schuilt er niet in dat ene zinnetje,

als de heer Versteege opmerkt dat de
technische voorsprong de kurk is waarop
heti'^bedriJt drijft. De ,heer Versteege
overdrijft dan ook niet als hU beweert
'dfafzijn bedrijf in de automatisering air

tUp op kop gelegen heeft. Terecht vindt

de Colpitt direkteiu- het een bewijs van
erkenning van kwaliteit dat de konkur-
rentie zo vaak reeds trachtte zijti pro-
dt^lemachines te kopiëren, zo dat mo-
gelijk is, want zo zegt de heer Versteege

'Door een fors aantal patentmiddelen
bljjven wil ver voor op de konkurrentie

en 'hebben •wt) . een grip op de markt
'waar Je Je prinsheerlijk bil voelt. En de
toekomst' zal leren dat de basis daarvoor
nu duidelijk gelegd is. Het is duidelijk

dat 'de heer Versteege een goede keuze
heeft gedaan de automatisering van HF.
machines en het ultwericen van geper-
fektloneerd lasverwerkingsmettioden
'Voor plastics als zijn hoofddoel ter hand
te nemen. Na de ontwUckeliïig van de
standaard automaat als basismEMihine

werd een scala van diverse aanbouw ap-
paraten ontwikkeld die alle ttestemd voor
verscliillende doeleinden op de baisisau-

tomaat gemonteerd kimmen worden en
de produktle van zeer gekompliceerde
artikelen mogelijk maakt.

overzien is omdat de toepassingsmoge-
lijkheden zo gespreid zijn.'

De Colpitt apparaten worden over de
gehele wereld geleverd naar de kunït-
stofverwerkende Industrieën. Of het iiu

gaat om de vervaardiging van deurpane-
len van auto's, Infusie zakken voor de
medisciie sektor, alle mogeiyke bureau-
artikelen, vrachtwagenhoezcn en dekzij-

len, luchthallen: Colpltt levert er de
produktie-apparatuur voor.

Over zijn bedryc kan de heer Versteege
kort maar krachtig zUn en hO zegt: 'We
zijn een uniek I>edrijf, dat vele indus-
trieën technisch in het zadel heeft ge-
holpen 'en de sleutel heeft geleverd vdor
een rationele winstgevende produktle.'

Nu hü. als dlrekteur van Colpltt aftreedt
wil dat niet zeggen, dat h^ zijn taak op
het technisch vlak als vervuld ziet. 'ik

heb nu meer gelegenheid om me zonder
allerlei manager kopzorg bezig te houden
met wat ik altijd als de mooiste hobby
heb gezien; me l>ezig houden met nieuwe
ontwilckelingen maar dan niet steeds on-
der druk en zouder het 'ellendige gevoel
dat Je nooit op tijd klaar was met het
•werk-waarmee Je- bezig was.'

Als we"met de heer Versteege door het
bedrijf met een grondoppervlakte van
vijfduizend vlerkante meter lopen wijst
lilj ons op de vele ultra korte golf zen-
ders die Colpitt bouwt en waarvan de
energie gebruikt wordt als losenergie In
de automaten. Deze zenders hebben een
vermogen dat tót 30 kilowatt kan oplo-
pen en dat is nogal wat als men bedenkt
dat' voor het zendvermogen van eeri yv
zender circa 100 kilowatt nodig Is.

dens de oorlog als gaarkeuken dienst
deed. Van de gemeente huurde hij voorts
het achter de gaarkeuken gelegen spuit-
hulsje van de brandweer en zo beschikte
de heer 'Versteege over een werkruimte
van zeventig vierkante meter, waarin htj

konstruktles maakte. Een van zUn eerste
opdrachten was een staalkonstruktie
maken voor paviljoen Fransen aan do
zuidpler van de twulevard. Met paard en
wagen werd de staalkonstruktie naar het
eindpunt van de l»ulevard gebracht.

De heer Versteege is met letterlijk niets

begonnen, want zo vlak na de oorlog had
htj zelfs geen gereedschap, omdat het
niet te krijgen was. Waarschijnlijk heelt
de heer Versteege het aan de moeilijke
na;-oorIogse Jaren te danken, dat hU als

veivaardiger van technische apparaten
is uitgegroeid tot een hele grote in de
wereld.

Eerste slijpmachine

De heer Versteege over die inoeilijke

tyd; 'Er was niets te krijgen en mijn ge-
reedschap moest Ik dan ook zelf maken.
Zo kon je bijvoorbeeld nergens aan een

De grote fabriekshal van waaruit vele

apparaten over de gehele wereld worden
verstuurd.

slijpmachine komen en zo kwam het, dat
mijn eerste machine een slijpmachine
werd. Aan handel dacht ik toen nog niet,

want ik had de machine nodig voor mijn
konstruktiebedrii f.

Het is allemaal erg toevallig gegaan. 'Wc
werkten dikwijls in de open lucht, omdat

,

we op het Gasthuisplein do ruimte Imd- '

den. Zo kon een badgast zien dat ik met
miJn slijpmachine bezig was' en de man
was er zo enthousiast over, dat hij me
vroeg of ik voor hem ook zo'n apparaat
wilde bouwen. Ik heb het toen gedaan
en zo is liet eigenlijk begonnen.'

Maar nog dacht Versteege niet aan een
technische apparatenfabriek. HU be-

schouwde het als bijzaak, omdat hU een
goed lopend bedrijf had. Door de weder-
opbouw was er aan opdrachten geen ge-

brek. In vier jaar tijd bouwde Versteege

vele tientallen slijpmachines en de i»u-

wor kreeg zo'n plezier in het vervaardi-

gen van apparaten, dat hy in 1950 be-

sloot zich in dit vak te specialiseren.

Nog zes jaar bleef hü op het gasthuis-

plein tot de ruimte te klein werd. Er
werden nog planïien voor uitbreiding ge-

maakt, maar op het Gasthuisplein zat

het er niet in.

Versteege plande ziJn Colpitt op het
zwai-te veldje achter zijn ouderlijke wo-
ning, maar de door het gemeentebestuur

A. J. Versteege: 'Wi) geven industrieën

de sleutel voor een rationele winstgeven-
de produktie.'

toegezegde vergunning Dlecf uit, omdat
op de plaats waar de Colpitt gepland
was, het postkantoor moest verrijzen.

Toen de gemeente hem om deze reden
bouwgrond aanbood op de Hogeweg, was
de Colpitt-direkteur snel ovor zyn te.

leurstelling heen.

In 1956 werd het bedrijf aan de Hogeweg
geopend, maar na veertien jaar was ook
dit pand weer te klein gewordeu. De ge-

meente kocht Het gebouw om er haar
brandweer en verkecrspoltiic in onder te

brengen. De heer 'ï^rsteege verliet met
zijn bedrijf het centrum en verhuisde
naar de meest noordelijke rand van
Zaudvoorts. bebouwde kom, naar het
einde van de Kameriingh Onnesstraat.
Op die plaats prijkt al weer zes jaar de
naam, die de heer Versteege aan zijn

bedrijf heeft gegeven om de mogelijkheid
van verwarring met andere namen uit te

sluiten.

'liet is de naam van een Amerikaans fy-

sicus, die ik tegenkwam, in een handboek
voor elektronilca. De naam ligt lekker op
de tong en kan geen verwarring met ra-

men van konkurrentea veroorzaken.'

Goede boterham
Uitgangspunt bU elke konstruktie is

steeds dat de klant die de machine koopt
er een goede boterham mee kan verdie-

nen. En dat zit er wel in als er machines
geleverd worden die twintig duizend
étpltjes per uur of vele duizenden boek-
,of ringbanden per dag produceren.

'Nieem nu die boekbanden' zegt de heer
Vei-steege, 'tot dusverre waren deze van
karton met plastic bekleed, maar na
ehlge tyd, door gebruik en ook Invloed

VRn zonlicht, deformeerden deze banden,
gingen blazen vertonen en zagen er dan
oi>k onooglijk uit. Nu in de nieuwe ver-
werkings methodiek blijft de band strak
eri gaaf. We besparen een belangrijk deel

op materitial- en produktlekosten en
maken een veel beter eindprodukt. Door
zo'n vinding heb Je weer een markt ge-
kreëerd die in grootte nauwelijlcs te

Een standaard automaat, noals die aan
de Kameriingh Onnesstraat wordt ge-
maakt.

Fusie
De heer Versteege is trots op ziJn Colpitt
en dat is dan ook een van de redenen,
waarom hy, destijds niet in is gegaan op
het bod, dat meerdere buitenlandse be-
drijven op zUn, bedrijf hebben gedaan.
Niet alleen Ik, maar ook vele anderen
hebben hun leven lang aan de zaak ge-

•werkt. Ik' 'wilde' ze zaak niet verkopen.
Als de icans er in zou zitten, dat het be-
dryf dan uit Zandvoort zou verdwijnen.
Dat wil ik niet, niet voor mezelf en niet
voor de mensen, die altyd bij me hebben
gewerkt en nog steeds werken. Ik zal ha-
meiyk 'nooit vergeten, dat Colpitt, we-
reldnaam heeft "gekregen dankzU een
fijn stel goede en trouwe medewerkers.'
Wel is de heer Versteege vijf Jaar feele-
den een fusie aangegaan met' Amerika-
nen, maar dat was zoals hy zegt, een
duidelijke en In overleg met de gehele
staf gemaakte keuze en gebaseerd op de
kontinuïteit van het Iwdryf.

In zyn Colpltt-Jaren heeft de heer' Ver-
steege vele vraagstukken, al lagen- die
dan op het teclinische vlak, opgelost,

maar met één raadsel biyft hy ook na
zyn afscheid nog zitten.

De heer Versteege: 'Het is me een raad-
sel waar al die werklozen zitten. Al Ja-
ren kampen wy met personeelsgebrek,
waardoor omzetverliezen ontstaan, 'We
kunnen graag goede vaklui gebruiken,
kerels die wat in hun mars hebben. Wat
is er byvoorbeeld voor bankwerkers en
elektromonteurs die vooruit willen ko-
men attraktlever dan te werken in een
bedrilf, dat de konkurrentie ver vooruit
is. 'We hebben weinig verloop, want de
vaklieden die we hebben, die biyven wel.
Het probleem is alleen, hoe krygen we
de groep groter.'

Op vrijdag 21 november om 14.30' uur
treedt de heer A. .T. Verstccfc af als dl-
rekteur van Colpltt. Na zijn afscheid zal
zijn opvolger de heer R. E. M. Boddacrd
worden geïnstalleerd, waarna tot 1'J.?0

uur een receptie zal worden gehouden
evenals in het bedrUr aan de Kamcrtingh
Onnesstraat.

Vele oud-Zandvoorters. die de heer Ver-
steege de scheldende hand komen druk-
ken zullen zich ongetwyfeld de geboorte
van Colpitt op het Gasthuisplein herin-
neren.

Gestart in gaarkeuken
In 194S begon de heer Versteege een am-
bachteiyk bedrUt in het pand, dat ty-

/ÉBURGERLIJKE,
STAND

ZANDVOORT
Geboren (bulten de gemeente): Marcel,
zv W. F. L. Nieland en T. Huis in 't Veld;
W!-n I'^aran, zv J. van Loon en C. van
d3 Lot: Bol Manuel, zv A. IJ. Roseboom
en H. Tecuwen; Dorinde Rozemaryn, dv
P. H. V. van der Neut en E. W. Friede-
rxh.
Ondertrouwd: L. H. J. Goorix en Th. M.
Mesder; J. B. M. Witte en P. P. J.Hertz-
ma'.in.

Cehiiwd: J. Portier en A. Schoenmaker;
v:. Penni":; en S. van Koningsbruggen.
Overleden (bulten de gemeente): Ger-
b;n C. van Leeuwen, G9 jaar, geli. met J.

Kew; Anion'e van 'Vliet, 53 Jaar, geh.
mee S. H. Waïrccht.

HcriiHieriiigcn aan een f<'I bewogen pt'riodr

ZANDVOORT inde
Weekend 15-16 november

Artsen; hulsartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. Bouman, Konlnginnewag 34a,

telefoon 5600

verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisailsen:

Anderson, telefoon 2058
Drenth, telefoon 3355
Flleringa, telefoon 2181
Zwerver, telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. Th. de Roode-van der
Horst, Noorderstraat 30, telefoon 6358

Apotheek: van vrijdag 14-11, 17.30 uur
tot vrijdag, 21-11, 17.30 uur
De Zeestraat apotheek, N. van Berkel,

Zeestraat 71, telefoon 3075

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
LInnaeusstraat 3, flat 2, telefoon 4437

Hulpd!(!nsi: telefoon 023-243340

Dierenarts: bij afwezigfieid var, de
gewehste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: telefoon 3737,

ook buiten kantooruren

Polllle: telefoon 3043

Brandweer: telefoon 2000

Taxi: telefoon 2600
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De gaarkeuken
Er zün zo van die dmgen uit de jaren

1910-1945 die je altyd bijbiyvcn. Voor-

vallen, die je je biyft herinneren, al

vervaagt in de loop der jaren wel het

een en ander. Een van die gebeurtenis-

sen was het instellen van de zogenaam-
de 'gaarkeuken'.

Dat was in de Jaren 1943 en een gedeelte

van 1944, toen van gemeentewege werd
overgegaan tot het instellen van deze

keuken. Driemaal per week kon men
toen in het daarvoor speciaal ingerichte

pand van het (nu afgebroken) percelen-

complex aan het Gasthuispiein porties

warm eten halen. Hetgeen men op de
bonnen kreeg werd steeds minder en de-

ze aanvulling op het karige rantsoen
was van harte welkom. Het was dan ook
geen wonder, dat er druk gebruik van
werd gemaakt.
Met potjes en pannetjes kwam men naar
deze keuken voor zover dat met de be-

perkte aanvoer van grondstoffen mogc-
lyk was, wist men nog een voor die tyd
smakelijke en voedzame maaltijd te be-
reiken. Het was altyd stamppot, maar
dat mocht niet deren. Iedereen was er

biy mee. Ervaren koks bereidden de
maaltyden onder supervisie van ambte-
naren van de dienst Publieke 'Werken.

Het is mii altyd een raadsel geweest, hoe
men aari de spullen kwam, maar daar
werd niet naar gevraagd, dit het er was,

dat was de hoofdzaak.
Na Dolle Dinsdag, 4 september 1944 was
het afgelopen. Toen ontstond die chao-
tische toestand, die het begin van de
hongerwinter 1944-1945 inluidde. Maar
onze Zandvoortse gaarkeuken heeft in

de daaraan voorafgaande tyd enorm veel

verlichting gebracht.

Fatale dag
Achttien augustus 1943 was een prach-
tige zomerdag. Over het strand hobbelde

een wagen, hoog opgestapeld met op het
strand gevonden projcktlelen, getrokken
door twee paarden en omgeven door en-
kele ambtenaren van de dienst Publieke

'Werken en een aantal Duitsers en Brits-

Indlërs, die toen nog in Zandvoort gele-

gei-d waren. Men arriveerde by de nauwe
ingang, die was vrygelaten in de beton-
nen spermuur, die de ingang van de
Strandweg afsloot. Men ging erdoor,

maar op de hoog oplopende Strandweg
voltrok zich een drama.
Door de kuilen in de straat rolden er
enkele zware bommen van de wagen. Er
klonk een enorme knal, die tot ver in de

omtrek Jioorbaar was, want door het

ontploffen van de bommen werd de wa-
gen omver geworpen en explodeerde met
een groot aantal van de explosieven, die

op de wagen waren opgetast. De gevol-

gen waren vei-schrikkeiyk. Twee mannen
van de dienst Publieke Werken werden
op slag gedood, evenals een aantal Duit-

sers en Brits-Indiërs. Chi-ls Visser en
Jan Keur lieten daarby het leven. Het
was een waar bloedbad daar op die zon-

overgoten Strandweg. '

De beide paarden bleken vrywel uit el-

kaar gereten; overal lagen de doden en
gewonden. Dokter van Faassen en Arie

Loos verleenden de eerste hulp, later

geassisteerd door Duitsers en leden van
do GGD uit Haarlem. De plaats van de
ramp werd vrUwel onmiddeiiyk door de
Duitsers afgegrendeld. Niemand, die er

niets mee te maken had, mocht in de
nabyheid komen. De verslagenheid was
gi-oot, vooral, toen men de omvang van
de ramp meer en meer besefte. Nog al-

tyd biyft deze achttiende augustus 1943

in de herinnering van allen, die toen nog
in Zandvoort verbleven, voortleven.

Het bleek later, na een ingesteld onder-
zoek, dat men by het vervoer van deze
hoogst gevaariyke lading zeer roekeloos

was tewerk gegaan. Het bleek de schuld
van de Duitsers te zyn, die dit gevaar
niet zo nauw namen, maar het onheil
was geschied en Zandvooi-t rouwde. Niet
alleen deze fatale dag, maar nog weken.

Ja maanden daarna en nog altyd leeft

het drama in veler herinnering voort.

Lijkenberging
Het verhaal wordt deze week wat lugu-

ber, maar het heeft geen zin, onze ogen
te sluiten voor de wcrkeiykhcid. Vooral

in het najaar van 1943 en begin 1944,

toen de oorlog ter zee op z'n hevigst

woedde, spoelden er onophoudeiyk aioi-

feiyke overschotten van verdronken zee-

lieden aan, maimen van alle nationali-

teiten. Ook hier had de Dienst van Pu-
blieke Werken een speciale taak. zy
moesten, soms alleen, soms met hulp van
de Duitsers, de aangespoelde lyken ber-

gen, waartoe speciale ruw houten kisten

waren gemaakt, ongeveer de helft zo-

hoog als de nu bestaande doodskisten.

Dikwyis verkeerde de lyken' in een ver-

regaande staat van ontbinding, ai .soms,

dat men ze met grote platte scheppen in

de kist moest deponeren. Het was een
luguber, maar noodzakeiyk werk. De
identiteitsplaatjes werden verwyderd en
voor zover dat nog nlogeiyk was met de
op het lichaam gevonden papieren opge-

zonden naar de Orlscoimnandantur.
Men ging by het bergen .wms rigoureus

te werk. Dikwyis paste het lichaam niet

in de kist. Dan werd het erin gedrongen
als een plak cornedbeef in een blikje.

De deksels weiden erop gedaan en met
grote stalen bouten vastgcscJu'oefd.

Wanneer het lichaam teveel was opge-
zwollen door het zeewater, bubbelde,
naarmate het deksel vaster werd aange-
schroeld de blubber door de steeds nau-
wer wordende Weven. Meestal worden de
Duitsers. Brit.s-Indiérs en later de Geor-
gièrs. met dit karwei belast. Er waren er
'ook by, die het dan h(!lemaal bruin bak-
ten. Ik herinner my. dat er op een ze-
kere dag een Duitser aanspoelde, die nog
een panr fraaie, vry nieuwe laaraen aan
had. Eon van de Duitsers vond het zon-
de, deze zo maar mee te begiaven. HU
trok een laars van het ene been. dat ging
nog goed. maar met de tweede had hy
meer moeite. Hy wrong en draaide om
de laars van het been af te krygen met
het gevolg, dat het been tot aan de knie
in de laars bleef zitten, zover was het
lyk reeds vei-gaan.

Wat hy er verder mee gedaan heelt,

weet Ik niet. Wèl weet ik, dat hy beide
laarzen meenam, èèn met en èèn zonder
inhoud. De inhoud van de laatste zal hU
er wel uitgepünnikt hebben. Het is wer-
keiyk geen verhaaltje, wat Ik u hier ver-
tel, maar een werkeiyk uitvloeisel van
die waanzinnige oorlog, die mensen tot

beesten maakte. C. Kuyper sr.

Wordt vervolgd.

Voorlichtings-

avond 'Meer

en Bosch'
HEEMSTEDE — Op dinsdag 18 novem-
ber 's avonds om 8 uur zal op 'Mrer en
Bosch' ecir voorlichtingsavond worden
gehouden over het werk van het Insti-

tuut voor Bpilcpslebestrydlng. HicrbU
zal onder meer een diaklankt)celd over

het werk worden vertoond.

De avond is in de eerste plaats bedoeld
voor de omwoiicnden van 'Meer en
Bosch', die ook allen door middel van
een huis-aan-huis bezorgdi; circulaire

worden uitgenodigd.
Andere belangstellenden 2iyn eveneens
welkom. De avond wordt gehouden in
gebouw 'Irene' op het terrein van 'Meer

en Bosch'.

Dienst voor

gehandicapten
HEEMSTEDE — De Werkkommissie
voor Interkerkeiyke aangepaste Gezins-

diensten houdt op zondag 16 november
weer een dienst voor gehandicapten In

. do Kapel Nieuw Vredehof , J. • van Ol-

d'jnoaniev-jUlaan 15, Heemstede.
Ds. Jas. J, Rebel zal over het onderwerp

'jU en ik samen in het licht' preken.
Medewerking wordt verleend door het

.Bisreiheims mannenkoor, ond(;r leiding

van Job C. de Vries en met organist

Tai:e Byisma. De dienst begint om Va

Zondag 16 november

HERVORMDE KERK
Kerkplein
10.30 uur ds. C. Mataheru

Jeugdhuis
10.30 uur jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
Jullanaweg
10 uur ds. S. Oogema. Castricum; 19 qut
kand. H. J. Nieuwenhuis, Velsen

NEDERUNDSE PROTESTANTENBOND
Brugstraat

10.30 uur ds. L, Koopmans, doopsgez.
pred. te Haarlem

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie St Agatha
zaterdag 19.30 uur stille eucharistie-
viering: zondag 11 uur eucharistieviering
m.m.v. damos en herenkoor

Bijkerk noord
9,30 uur eucharistieviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zodang 9,30 en
16 uur, woensdag 20 uur, samenkomsten
in gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-N.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
maandag 17-11, 15 uur samenkomst in

huize 'Pniël', Zuiderstraat 3

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
dinsdag 18-11. 20 uur samenkomst in

JEHOVA'S GETUIGEN
van 9,30 tot 11,30 uur openbare
bijeenkomst in het gemeenschapshuis,
ingang Willemstraat

Openbare

bibliotheek

Zandvoort
Nieuwe aanwinsten:
B. Aafjes. Arenlezers acliter de maaiers.
P. van Aken. Het begeren.
H. Albach, Het debuut.
I. Asimov, De komst van de robots,

Baader-Meinhof groep.
W. Bechtlc. Terrarlumdieren
M. van Beek. Een kwestie van taktlek.

J. Bcntecn, Doodt de blanken.
F. Bordewyk. By gaslicht.

U. Danella, OLsteren; of, Het uur na
middernaclit.

A. Davis. Een autobiografie.
P. DrLscoll, In verband met Klishaw.
B. Fleck. De lictdc dlc niet bestond.
F. Forsylh. De honden van de oorlog.

M. F. Gilbert, Fln.sh point.

A. de Graaf. De toekomst in handen.
P. Grijs, Piel Gry.s is gek!
Grzimek, Over marters en dieren,

D, Hamilton. De instinctieve doders.
W, F. Hermans, De laatste resten tro-

pi,':ch Nederland,
Ch, B, Himes, Razerny in Harlein.
Th, HURlies, Tom Brown,
R. Hunter, Joo Sllent en de rode vee-
dief.

S, de Jong. Joodse oorlogsherinneringcn.
F. Köhlcin, Het vermeerderen van
planten.

E, Köiieman. Alles over kompost.
H. Koning, In liefde en dood,
H. G. Konsalik, De woestyn is als een
vrouw.

J. H. Kruizinga. IJsland,
H. M. Kuitert, Zonder geloof vaart nie-
mand wel,

B. LIndckcns, Ze reden by nacht.
Ch. E. Malnc. Dood ty.

E. Multon, Top-secrot,
A, Musch. Mitgespielt,

V. Neruda, Ik beken, ik heb geleefd, 2
delen.

C. Nieuwhoff, Vi-y kantklossen.
J. Overduin, Hel en hemel van Dachau,
B, Pastcniak, Doktor Schiwago, duits.

D. Popov. Spion 'contra spion.

M. van t Sant. De dyk is dicht.

N. Schuttevaér-Velthuys, Het woelige
nest.

Speciale Catalogus van postzegels van
Nederdland enz,

C, Stellweg. Deze aarde wrlatcn.
M. Toonder, Overgehaalde landrotten.
G. de Villiers, Samba voor SAS.
A. E. van Vogt, De man met de 1000 na-
men.
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zuiyér scheerwol,

;400 crn: breed

GRATIS GEJiEGD

^09,-

BRjp TAPIJT

Jop'ipïimTuci'" •
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J^RiTIS GELEGD

MEENEEM TAPIJT
'400 cm breed l%M AA

NOVILON-NOVILUX
?C)0 cm breed, vanaf '/ Al QA

ÏILTTEGELS .. .

40 xcnO cm 04 Cl

SUPER TAPUnEGELS
nylon velours. 50 x 50 cm
5 JAAR GARANTIE
per sluk van 10.95 voor

BERBER TAPIJT

66,50
400 cm breed, hoogpolig,

100°. o zuiver wol

GRATIS GELEGD 89,50

Datgaranderen
wil alleen:

Twee I lanji geen
rekeningen

puwnieuwe Viyji.
Koop tussen nu en 31 december a.s. een

Vauxhall Viva, ongeacht het type, en twee
jaar (en/of 40.000 km) krijgt u
van ons geen rekeningen,

Voor onderhoud niet,

Voor reparaties niet.

Voor servicebeurten niet

Voor onderdelen niet.

Zelfs voor arbeidsloon
niét. En dat geven wij u
zwart op wit.

DeVauxhall Viva.
Twee iaar lang dit alles gratis.
U heeft al zo'n ruime Viva v.a. f. 9.999.- (inkl. BTW).

Uw Vauxhall/GM Ranger/Bedford dealer:

VAN LENT - VAUXHALL - BEDFORD
Raadhuisstraat 49-65, Heemstede. Tel. 023-28 15 50*

Heemsteedse Dreef 251, Heemstede. Tel. 023-28 15 50*
Oosteinderweg 1 10, Aalsmeer. Tel. 02977-2 09 90 - Kam. Onnesstraat 15, ZandvQQilyTel. 02507-53-46.

Financiering mogelijk via het GM ACN-plan. '
" .'
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beschreven in
KBNNEMERLAND — In een kwart eeuw tijd Is de naam 'Kennemer-

duinen' toch wel een begrip geworden. Natuuriyk zoekt men deze

duinen in Kennemerland, het duinlandschap bij uitstek. Maar dat

heel speciale stuk, begrensd door de Zeeweg in het zuiden en Duin-

en Kruidberg üi het noorden, deel uitmakend ran de duinen van

heel Kennemerland, heeft beslist de naam 'De Kennemerduinen' op-

geëist. De 'Stichting Het Nationale Park De Kennemerduinen' heeft

namelijk met deze wijdse naam volledig het begrip "Kennemerduinen'

zich toe-geëigend.

De vele publUtatles en ultBaven In aller-

lei vorm en formaat hebben er voor ge-

zorgd, dat dit 1.240 ha grote dulnter-

reln, gelegen In de gemeente Bloemen-
daal, in den lande een grote bekend-

heid heelt gekregen wegens de moge-
lijldieden voor rekreatle, kamperen,
trimmen en ook nog het 'in de duinen

zljn'. Voor schoolreisjes wordt reclame

gems^kt met de permanente tentoon-

stelling 'Van vloediyn tot biimenduln'.

700.000 bezoekers
Kortom, per Jaar trekt dit dutaèebled

gemiddeld zo'n 700.000 bezoekers. De
Kennemerdiünen kunnen deze rekrea-

tiedruk, dank zU vele . voortrcfteUJke

maatregelen, goed aan. Ongetwijfeld is

dat een weldaad voor, de overige duin-

gebieden, die daa meer rustgebied kun-
nen zUn.
In do • doelstellingen van de stichting

staat echter, in duldeHfJte bewoordingen,

dat ook het behoud van het duingebied

met de kenmerkende flora-en faima een

oogmerk is. De argeloze buitenstaander

begrüpt er dan in eerste instantie niet

veel van, hoe nu het lokken van zoveel

rekrieanten en het natuurbehoud te

kombineren valt. Insiders weten drom-
mels goed, dat er een kwart eeuw lang

veel 'haken^ en ogen' zijn geweest. De
) tegenstellingen inzake de meningen over

beheer en beleid zlJn at en toe hoog
opgelaaid.
De persoon, die als spil' fungeerde, waar
alle problemen "Tn heen draaiden, is de

heer Roderiier" 's dtrekteur van de
stichting.

Kwart eeuw
Dr. ir. B. C. M. Roderkerk kan terug-

zien op een kwart eeuw lelderschaip. Het

is zDn nimmer aflatende inventieve

geest geweest, die zich steeds weer be-

zonnen heelt, hoé nu rekreatledruk in

goede banen geleid kan worden, tegelijk

alle gelegenheden aangrijpend, om het

leven van plant en 'dier te beschermen.

.

De komblnatle van rekreatie en natuur-

behoud, we solireven het al, is geen een
voudlge zaak. De heer Roderkerk heeft

In de vijfentwintig Jaar dlrekteursohap

kool en geit soms moeten sparen: •

'Verslag van die werkzaamheden heeft

hij in die kwart eeuw gedaan, hi woord,

in geschrift en in beeld. In woord door
talrijke lezingen, In geschrift, door. en-
kele belangrijke geschriften. Twee boe-

ken 'Tussen dulndooms en krulpwilgên'

en 'Van 'vloedlijn tot binnenduin' zagen
een tiental Jaren geleden het licht; het

vas een tfld, dat er btjna enkel nog maar
zwart-witfoto's traren.

Deze uitgaven zl)n Inmiddels uitver-

kocht. ZU bevatten een verdag van wat
zoal in de duinen te beleven valt ian
globale waarneming blJ plant en dier.

•Vlot keuvelend vertelt de auteur van
zlJn waarnemingen en vult daarbij aan
met tekening en foto datgene, dat mofel-

lljk te verwoorden Is of wat ter verdui-

delijking kan dienen.
In speciale brochures heeft de heer
Rodeilcerk verantwoording afgelegd van
hetgeen hlJ zich voorstelt met de kom-
blnatle 'Recreatie, recreatleveizorglng

en natuurbescherming in De Keimé-
merdutaen'. ZlJn proefschrift in 1961

handelt ovor dit thema. I>e tendens
daarvan is te vinden in de brochure van
de ANWB-recreaUebrochure no. 5.

Driemanschap
Nu het moment spoedig gekomen zal

zlJn, dat de heer Roderkerk het dlrek-

teursohap, wegens het bereiken van de

pensioengerechtigde leeftijd, zal .over-

dragen aan het drlemanschat) . Veén^Ó-
daal (namens de provincie Noord-Bolr
land), Kessels (namens Natuurmonu-
menten), De Jong .(namens Staatsbos-
beheer) is de gedachte opgekomen nog
eens eéh' samenvatting te geven van
hetgeen in de vroegere idtgaven 'staat

vermeld, vanzelfsprekend aange'vuld met
enkele niéuwe ervaringen en vooral met
nieuwe foto's, aowel tn zwartwit als In

' kleur. ;'.
..

',;' ' ' •' ' ..'•

Per 1 november is deze gedachte wér-
kelijkheid. Uitgevers Sohuyt en Co. CV
te Haarjém-, brengen dan het boek "De
Kennemerduinen' op de boekenmwkt
voor de-prljs van /49,BÓ.'

, .
;.'

Het 'boek, flink fonna«,t,' is' dus ! één
herschrijvina van de thans laltverkochle

voorgangers. Door kleiner léttertjrple, gé-

komprlineerde alineavormtng heeft de
heer Eodericerk de gelegenheid gekregen
zo het' een en het ander te vertellen van
hetgeen de wandelaar ;in het'dutn. xeU'
kan 'Waarnemen. '•,''.

, .

.

Hier eö". daar wordt' ocp. onderdeel jï^t

ultvoe^feér behandeld," speciaal 'die delen
waar de schrljvé"i: zich. zelf, by ,bétro]k-

ken weet.. Aan dé jene'fcaiit is het' Jam-
mer, dat de oude alineaverdcllng ver-

laten is,:het komt dé leesbaarheid lilët

ten goede. '. '

'

meeuwen geweren met goed gevolg ge-
bruikt kurmen, vordea, want 'voor ge-
weren 'en schieten hebben ze een heilig

ontzagj. .•.;:'.,
Maar .dé hÉer. Roderkerk haast zich te
zè^en, dai dit één 'middel is, dat In een
natuurreservaat ' ais De Kennemerdui-
nen elgehiyk 'niét' goed past, 'omdiit
hierdoor andere vogels verstoord ,kun-
ncn worden'. Over; deze motivering valt

te praten; de schTlJVer gaat dan ver-
der door het 'onsympathieke middel ie

gebruiken; ht het oude boek ronduit
vergif genoemd, thans verzachtend met
'slaapmiddel' aan^duid.
In 1974 kwamen de zilvermeeuwen niet
meer ; terug op hun broedplaatsen in
De Kennemerduinon. Reden onbekend.

Konijnen

Vergelijking
Vergelijking van bijvoorbeeld het nieu-
we hoofdstuk;

2
'In Het land van düln-

doonis en kruipwilgen'., met het oude
hoofdstuk. 'Tussen dulndooms ,en kruip-
wilgen',' laat dit,. bU 'gelUk, gehouden
tekst, duidelijk me^keh..Maar góéd, de
reden zal wel ruimtewoekering zlJn.

Nieuw in" dit hoofdstuk. 'Is de waarne-
ming bl) de heggebladrpUer en de hulp
'vandff.' spreeuwen. ''•/' '

Het fotömatérlaai, en' dat geldt voor het
hclé bóéK, is. spéciaal voor. de nleu'we
uitgave •, bijeengebracht door de heer
Bgderkerk zelf. ,Bn ^dan is dat prima
materiaal! Hóe kan' het ook. anders, als

Je .in.'dc' gelëitenheld 'bent elk gewend
ogenbllkj.te benutten. 'Het boek IS' er
des te; aantrekkelijker, door.
Dat de J«kst'aangepast 'is aan deze tlJd,

blijkt örider meer uit het gebruik -van
enkele, termen.- Zo «t«at in- de oude uit-
gave, dat ter bestrijding van de zilver-

Heel uitvoerig
;
gaat de schrijver In op

de aanwezigheid van konijnen In het
duin. Vooir de heer Roderkerk Is die
aénwezlgheld al 25 Jaren een probleem,
!!ulks,ln, tegenstelling tot andere natuur-
gebieden, jtn de oude versie spreekt hlj
zelfs van .'vijand nummer éên'!

De nieuwe ontwikkelingen door myxo-
niatosis krijgen, -de aandacht; het ia

vooral, de. affaire met de afwezigheid
vin hermelljiién, hetgeen de schSrljver

er -toe Brengt, het een 'onopgelost raad-
sel' tenótemen. Maar dan verschijnt de
vos; dè 'doodsvijand van het konijn*.
OnbegrlipèïlJk Is het, dat in drie' jaar
tlJd 23 vossen uit De Kennemerduinen
zön verwijderd,, omdat de schade dóór
deze dieren aéiigericht 'enorm' was; op
de " grórid broedende vedels worden
'sterk gédëcimêénd of zelfs blJna uitge-
roeid'. Men- dênké vooral aan fazanten!
Maar ;..'. even .verder doet de schrijver
mededeling van het afschieten' van één
Al' tweeduteénd''konlJuen per jaar. Dus
wel beheer -met- gewieëp, maar niet met
de natuurlijke. régulateurs.

NatuUrbeleven
Aandoenlijk' is hét, dat de lezer vlak na
deze mededeling de raad.kfljgt: 'wan-
neer.u konUnén wilt bespieden moet u
dus op üv^ tciieh lópeh: het gedreun van
voetstappen .plint zich' dbor de grond
over' een grote^afstand voort. De konij-
nen én ookvde reéëri^ vatten dat onmid-

dellijk op als een alarmsignaal.'
In hoofdstuk 5 ''Waar de meidoorn bloeit

en . de nachtegaal zingt' — oude versie

'Onder berken en bloeiende meidoorns'
— is de schrijver goed op dreef met hot
Vertellen van waarneembare bijzonder-
heden over ijaddestoelen, struiken en
vogels en vooral over de samenhang
van heel dit natuurbeleven.
De mens komt tenslotte ter sprake,
wanneer de reeën ten tonele verschijnen
De brandende vraag Is weer, horen deze
dieren in het duin thuis? En des schrij-

vers konklusie is: 'Het is nu eenmaal
zo, dat de hertachtlgen hier geen na-
tuurlijke vijanden als wolven, lynxen
en beren hebben, die alle zieke en zwak-
ke dieren wegvangen. De mens moet dus
die rol overnemen.'
Gelukkig zet de heer Roderkerk dan een
punt. Over de wlJze van regulatie, be-
heer dus, is het laatste woord nog niet
gesproken

!

U ziet het, dit boek laat genoeg over
aan de aandachtige lezer en lezeres. Het
boek dient gelezen te worden; het Is

goed dat het verschenen is ter gelegen-
heid van het 25-Jarig bestaan van De
Kennemerduinen.
Niet alleen omdat het by het 50-Jarig
Jubileum dan een document Is van do
wijze van beheer in het verleden, maar
Vooral ook omdat hetgeen de heer Ro-
derkerk op prettig leesbare wijze ver-
telt luchtig aandoet, in werkelijkheid

ROMANTISCH
CONCERT
HAARLEM— Op 23 november geeft het
Haarlems Kamerkoor in de Tulnzaal een
romantisch concert. Medewerking wordt
verleend, zowel solistisch als in'de bege-
leiding door de pianist Daniel Wayen-
berg. Aanvang concert: 15 uur.

Het Haarlems Kamerkoor is ontstaan
uit een in 1961 door Rudolf Grasman op-
gericht dubbelkwartet. Onder leiding van
dè dirigent Plet Halsema werd dit al
Spoedig uitgebreid tot kamerkoor, en
kreeg in 1964 de naam Haarlems Kamer-
koor.

Vele concerten werden sinds dien met
succes uitgevoerd, in, en bulten Haar-
lem. Begin van dit jaar heeft Rudolt
Grasman het dirigentschap van het koor

echter tot nadenken aanspoort.
Wanneer dit gebeurt, beantwoordt het
boek aan zlJn bedoeling. Om met de
heer Roderkerk to spreken: 'Ik hoop
dat u er door geprikkeld zult worden
er op uit te trekken en te proberen wat

Het grote Vogclmeer

u zelf kunt ontdekken!'
Daarmede Is sclirUver dezes het volle-

dig eens.

P. VAN ZALINOE

Jacobus van Looy in

het Frans Halsmuseum
HAARLEM — 'Reizen dat was wel een heerlijk ding, vlottend te zijn

temidden der vlottende v.'erelddingen'. Deze uitspraak legt Jacobus
van Looy in de mond van Johan, de jonge kunstschilder in zijn roman
'Gekken'. De letterkundige 'Van Looy herinnert zich dan de reizen die

"Van Looy de kunstschilder, winnaar van de 'Prix de Rome' in 1884
met een beurs van het Rijk maakte door de landen rondom de Mid-
dellandse Zee: Italië, Spanje en Noord-Afrika.

Jacobus van Looy werd in 1855 in Haar-
lem geboren. Zljn jeugd bracht hlJ door
in het toemnallge Burgerweeshuis, thans
Frans Halsmuseum. HÜ ontwikkelde zich

tot een begaafde Jongeman met leven-

dige belangstelling voor de nieuwe ar-
tistieke en maatschappelijke ideeën en
gedachten waarmede hU kennis maakte.
Eenmaal geaccepteerd als leerling van
de Akademie te Amsterdam 'ontstond
een nauwe vriendschap met zlJn leraar
en directeur van die instelling August
Allebé..

De reizen naar het zuiden, hoewel be-
gonnen in een Jolige stemming vol over-
moedige verwachtingen, bracht de Jonge
kunstenaar ook veel teleurstellingen en
twijfels aan eigen kunnen. Bovendien
miste hlJ de kontakten roet de kring van
kunstenaars, schrijvers en intellectuelen

waarin de omwentelingen In het .cultu-
rele en sociale leven op de voet werden
gevolgd en deels tot stand gebracht.
Zijn Indrukken en steii'uningen laten
zich- op boeiende wUze volgen in zljn
briefwl«-eUng met August Allebé. Deze
correspondentie is de basis van de ten-
toonstelling 'De re'jen van Jacobus 'van
liooy' in het Frans Halsmuseum. De te-

!?"-- "P .'.-i Ü. *S ^'l'.

Hema
i ü. *s <*?. '•^. ._W ir-i , ^^.;-''--.;-^ ---': -i'-i-;--;

Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers Van het mes, niet vacuüm verpakt,dus lekkerder.

En .zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

1.29

0.91

PALIN6W0RST
200 gram 1,44 NU .

KATENSPEK
100 gram ....

HEMA

keirtngen en studies gemaakt tijdens de
reizen worden getoond in samenliang
met passages uit de brieven.
Tevens -«'ordt de voorgeschiedenis van de
verlening van de 'Prix de Rome', waar-
onder enkele van de ingezonden sohilde-
rtlen, getoond.

Het materiaal is hoofdzakelijk afkomstig
uit de Verzameling van Looy die door
de Stichting Jacobus van Looy m perr
mancnt bruikleen is gegeven aan het
Frans Halsmuseum. Tevens is geput uit
de verzameling van Teylers Museum en
de Rljk;:akademie voor Beeldende Kunst.
Tegelijk met de tentoonstelling verschljijt
by Meulcnhoff, Amsterdam: Jacobus van
Looy 'Wie dronk toen watert'.

Bloemlezing uit de briefwisseling met
August Allebé gedurende zljn Prix de
Rome — reis 1885 — 1887 door F. P.
Huygens. Tijdens de opening van de ten?
toonstelling op zaterdag 18 oktober a.s.

's morgens tm 11 uur zal dit boek ten
doop worden gehouden. De literatuur
historicus F. P. Huygens zal hierbij het
woord voeren. Het Frans Halsmuseum,
Groot Heiligland 62, Haarlem, is geopeq^
dagelijks: 10.00—17.00 uur zon- en fee^
dagen 13.00—17.00 uur.

en IH
SCHILI>ËRSWfeRKEK
Hogewee i9 - telefoon 2979.

ICÉlil VERF
VERF • GLAS - BEHANG
FaradijsWérZ felèfoon 5éÓ2.

Adto- én hulsilfirifit
WiJ maken uw reserve-
deUf«l terwijl u wachti

sitiEOTELSEBVICC,
Verstéege b.v. Haltëstr. 18,

t^ 02S07-4«». ;,

METSEI>AAB
heèlt no0 tUd voor

ONDERHOUD EN
BEPABAIIE u

Telefoon 02507-6^12. ;

ZANDVOOKTSft^
OrryAAKTVEKENlGING
BtémtnOk/. OroiAHo

KecMmCriMt *L' TeL OSI

Da* en liaobt te ontble'deo

VOORDE SNUFFELGRAGE!
Tf PARADUS BU

BLOEMENinnS

„V.II.MEY"
J.BLtJYS

Haltestraat 65, Zand-
voort, téiêtoon 2060.

Ook voot dê tuin. 'n.verrassing In de lente met
ottze tüliienbollert. .-

, De specialist Ih al uw blbemiverken.

DE VOS
voor een goed
GEBRUIKT
RIJWIEL
v.a. ƒ 50,—
fietsklaar.

Levering van nieuwe fietsen reeds vanaf ƒ 165,—.
Inruil mogelük.

Onze werkplaats is gevestigd in de Dr. Gerkestraat
omhoog bij DE SCHELP box nr. 23 en 36.

Van maandag tjn. zaterdag geopend van 13 tot 20 u.

TELEFOON 02507-7255.

Voor een flets voor groot en klein,
moet u bU de Vos zijn.

BEBANQBB
STOFfVEBOER .

BEDDENMAKEk

J.VMDERiNIS
BUderdUkstr. S. iTel. 3798.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
Kantóori GASTHUISPIEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren: '

Dinsdag 10<13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 uur

Vrijdag 9-12. 13-15 uür

niEFOON émr-TMt,

HET HAD VOOR UW RWLAME

tegmi t—t «eerdeng* advBnenttBtarlBVMi.
veer kenlrakien.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan hèt kantoor,

evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTERIN IN RN NIEUWMlAD
levert het meeste rdsultaat voor uw bedrijf;

In een nieuwsblad wordt uw advertentie ook nieuws.

Q. KOL
Sebmtengat flat 7..Tel. 33t9
ALLE VEBZEREBlNaEN

Airto • BfWMi - ttlém
'

VERHUIZINGEN

A.J.icliactilii
AJÉüealaM 11, B«MM(iMc
TdofM* •tt>nai7»

SPECl«AI>
PIANO ÏBANBPOR'r

voOB infr PBivt, .

VERBNIOINOB- BN
HANDEL8DBCKWBBX
Intntkcfv V»' BL •'

SètioMathMt -.l«)cr. «tv

Voor het schoonhouden van
ohze kantoorruimten te

^andvoórt vkagen
.
,wU

2 kekifi(aÉ&

iwerksters

De werkzaamheden moeten
Ih de avonduren en ev. op '.

zaterdag worden venicht.

' Schrijf onder nr.ess ua
dit tdad oT bel na 18.30 uur

.,..033-338767.

Oevroagd: ,

VBuavis
met minstens 3 daapk.
V. d. maand JuU 1976 V.

6 pers. Niet ver tan,
(strand.

Ftöi. Vonrlnk, J. de KoO>
steat 34)'A'4u)i 1018,

tèl. 620-190265.

ALLIE
LdODÖIËTËnWERKEN .

DAKLÈkKAGES |
SAMITAIR

Teréfoön 02507 - 41 6t - 71 58
Siwtlére sérvteè dOöf
'.:' mbbiliofoon.

Iedere leeftgd hééft sgti charme.

.

.

.

iiiiia^ buit die cfuirme dan ook uit ! .

Ans Gelpingi^^^xA^é.
; . i Paoiü6ulo«ëbehandellng

Estheticiërine Manicuren ^ Pedléuren

' Burg, vaA Penenapleln 33-1, Zandvoort.

Telefoon .02507-6481.

CQLPITT B.y.

KimetUnKhOnntsstraat 40

zandvoort. Tel. 02507-594Ï, .

zoekt

assbient liMkhoHilInK

<MCnlo/Mavo opleiding.

Stuèerend voor PraktakdlplOBia.

Leelti}d,±20Jaar.

Techn-Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING ,

of

vrijdag of zaterdag

HULP AAN MENSEN (N NOOD
Inzamellngsaktle van kleding
Vrijdag 14 nov. kunt u kleding brengen naar
de Zandvoortse kerken tussen 20.00 en 21.00
uur.
Zaterdag 15 nov. tussen lO.OO en 13.00 uur:
Stationsplein (vrachtwagen). •

R.K. kerk, Grote Krocht.
Watertoren (vrachtwagen)
R.K. noodkerk, LInnaeusstraat.

SOUL MET CARMEN
IN T STEKKIE (v.m. kleuterschool Huramel-
pord, Fahrenheitstraat) woensdag- en don-
derdagavonds, Jeugd van 12 tot 16 jr. van 7-
8.30 u. en v.a. 17 jr. en ouder van 8.30-10.00 u.

Lesgeld .jongeren tot 16 jr. ƒ 10,— en van 17 jr.
en oudér ƒ 12,50 per maand.

Accumulatorenfabriek Wilco b.v.
Waarderweg 31, Haarlem.
Met spoed gevraagd:

ENiGE TIJDELIJKE FLINKE

KRACHTEN
voor het winterseizoen-

Hoog loon en goede sociale voor2leningen.
Aanmelden dagelijks van 8 uur tot 17.00 uur
aan de fabriek.

DAMES
per 1 december gaan wij in onze damessalon
UITSLUITEND op AFSPRAAK weiken'.

SPOELDERS KAPPERSHUIS
Haltestraat 14, telefoon 2462,

Gei'raaed:'

HULP IN DE IIUISH.
iflati do.oclitend.

Tel. 5379 van 18.00-2D.OO U.

De B is in de maand,
dus: BALLEÏJACKS

HANDSCHOENEN
REGENKLEDING

Tweewielerspecialist
Versteege b.v.
Haltestraat 18. Telefoon 4499.

HAARLEMS JACHTHUIS
uitgebreid Is onze collecüe:

Jaclitarlikelen

LedBn jassen, kort en lang
Kniebreeken en kousen
Schotse woHen truien

Tweed petten

Lange Veerstraat 26, Haarlem. Tel. 023-321423.

Woningruil
Aangeb. gëh. gemod, grote 6 kam.won.
A'dau Nw. Zuid. 2e etage. Vlak bij park.

Huur ƒ 250^—.

Gevr. liefst eengez.woAing in Z'voort.

Koop geen bezwaar.
Telefoon 020-760477.

REPARATIE VAN
WASAUTOMATEN
VAATWASSER E.D.

Bel iiaar 02507-2479.

Studente zoekt
PART-TIME JOB
voor ma.-, wo.-, vrlldag.

Léeftyd 19 jr. Opl. mavo-
4. Scliroevers (Ree. laf.).

Tolefóon 02507-4214.

Ge\Taagd

:

HULP IN DE IIUISB.
3 ocht. p. w. van 9 tot 12

uur.,evt. andere tijden

mogelijk.

Telefoon 6507.

Aangeboden:

MAHONIEnOÜTEN
SLAAPK.AMEIIB.
geheel kompleet, } 290.-y.

Tel. 02507-3244. .
-'

Te koop gevraagd:
ANTIEK CURIOSA

• uit grootmoeders tlld.

Aanbiedingen: Lorentz-
straat 463, tel. 6574.

Jong echtpaar, zonder
kinderen, zoekt

WOONRUIMTE
J. V. Bree, Ttaiorstraat I9S,

Haarlem.

Te koop aangeboden:

GASBAARD
12.000 kcal, ƒ 250,—.
KINDERWANDEL-
WAGEN ƒ 126,-^

Teleloott 4731.

Goed onderhouden
FORD TRANSIT BUS '

met rulten en schuifd.,

1700 cc motor, rembckr.,

45.000 km gereden, ook
geschikt voor bestel.

Alle keur. tocgest.,

ƒ 4000,—.

Telefoon 02507-6017.

•n

SNACKBAR ,4>E TOL".
Tolweg 18, tel. 3909.

Geopend van 12 tot 23 u.

Zat. van 12 tot 24 u.

Maandags gesloten.

Lerares zoekt In Zandvoort
of dir. omgeving:

VRIJE WOONRUIMTE
tol ong. april 1976.

Telefoon 02159-42280,

Aangcb. In Bentveld:
KL. EENGEZINS-
WONING

Gevraagd:.,-- "':-

GROTERE EENOEZINS)-
WONING
in 2;andvoort.

Telefoon 023-244125.

ONDERDELEN VAN

WASAUTOMATEN
STOFZUIGERS
KOFFIEZETMACHINES
CENTRIFUGES

Ö-\
Hoofddorp, tel, 62503-606*.
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auto
•^i

verzekering

oproep

aan iedereen
meteen motorrijtuigen-

verzekeringen/of

eenrechtsbijstand-

verzekering...

Als u niet van plan bent om alle kleine lettertjes van uw
polis goed en grondig door te lezen, laat het dan in ieder

geval door goede adviseurs voor u doen ... door de RabobanKl

Rabobank S
de bankvoor iedereen

..:«^

ZANDVOORT:
Grote Krocht 34-36
Telefoon 025P7-6941

HEEMSTEDE;
Binnenweg 67, telefoon 023-287650
Zandvoortselaan 179
Wllhelmlnapleln 21
J .V. Goyenstraat 20
Ainsteliaan 9

OPENINGSUREN KANTOREN:
maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.30 en van 13,30-16.30 uur, openlnésuren Amstel-
laan 9: woensdag en vrijdag van 14.00-16.30 uur. Alle kantoren zijn ook geopend
op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur.

^m^-'^

S

m

m
w
m

m

Benzineverbruik bIJ

100 km/uur 1 op 13.5.

Tochnisohe gegevens:

1289 co -54 DIN pk-
140 km/uur.

RENAULT 12
Veiligheid in pijlvorm.

Schijfremmen vóór,

trommelremmen achter.

Meesturende achteras
Komplete uitrusting

met veel komfort.

GRATIS: Haal bij ons hel 1 12 pagina's dikke Renault- boek.

Met foto's In veel kleurendruk. Een Renault loopt langer op een liter.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12 Zandvoort

02S07-2323

RENAULT

Joost Vaalburg

modern autoschadebedrijf

vraagt voor de spuiterij
'

een ervaren

autospuiter
Gezellige werkkring.

Sollicitaties na telef. afspraak

Bergsmastraat 14, Nieuw-Vennep

Telefoon 02526-2595.

WIE WIL ons team versterken als

SERVICEMONTEUR
Radio— T.V.

AWI Hoofddorp

Voor afspraak: bel 02503-6501-6068.

J. A. ZWARTER EN ZN.

KOLEN • OLIE • HOUTBLOKKEN
HAARDSTELLEH
VONKENSCHERMEN
VOORZET OPEN HAARDEN
GRILLS v/d OPEN HAARD
LOSSE TANGEN EN POKEN
TRIMMER VOOR BLOKKEN

Raadhuisstraat 71, Heemstede, teL 286876.

ROLLER CARAVANS
NIEDWE TOURCARAVANS
OCCASIONS — INRUIL

Uithoorn - Amstelhoek, Amstelkade 36.

Telefoon 02975-63768.

Woningruil Ie Bennebroek.

GEVRAAGD: woonhuis met garage of schuur
waar 1 èi 2 auto's in kimnen,

AANGEBODEN: ruime eenr^zinswonlns
^ met schuur.ln Bemiebroelc

aan de de Ruyterlaan 85,

, , tel. 02502-6600. G. M. van de Veld Jr.

".i,- ^tIu" '-r 1

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Roofdwetz 726. Hoofddorp.

Hogewoerd 111. Leiden.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend rrole

koUektie echt DAMESKUNFESTIE,
óók grote maten.

PersoonliJfc advies, maar vrUe kenze.

KtEDie HOUTSTRAAT 11 — HAAJtLEM.
Telefoon 32.13.06.

Zie de maan schijnt door de

bomen,

zou de goede sini wel komen ?

JA? BESTEL DIT JAAR SINT EN PIET
AAN HUIS? IN WINKEL OP BEDRUF.

Wij zullen U gaarne alle Inlichtingen
verstrekken, tüdlg reserveren, voorkomt

teleurstelling bel snel 1

Slaserii Tol
voor goede kwaliteit en fijne vleeswaren.

Tevens uw adres voor vers mals paardevlees.

MAG. VARKENSLAPPEN 500 gram 5,10

PATÉIOOgram 0,85

SSHOURERHAM 100 gram . . . 1,05

ALLES VOOR DE WINTERKOST

BAMI en NASI uit eigen keul<en.

Raadhuisstraat 12, Heemstede, telefoon 284638.

Bij ons Instituut is plaat»voor een gediplomeerde

apothekers-assistente
in parttime dienstverband

De werktijden omvatten 4 halve dagen per week.

Sollicitaties te richten aan het Hoofd Personeels-
dienst van ons instituut onder vermelding van
vakèturenummer 75-65.

"Tij Instibiiit voor EriieDSielK^lding

^ Meeren Bosch-De Cniquiushoeve

\i ACHTEimEG 5 HEEMSTEDE TELEFOON 023-286750

UITGAANDE VAN DE CHRtSTaUXE VERENIGING VOOR DE VERPLEGING VAN lliDERS AAft EdlEPStE
I

BUSSIEP EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MODEL

dct |ltéorll|ni|0

AUéén
Sciiagclielstraat tl,

Haarlem, telt 023-337019.

Voor reimnUc'a tmi alle

netkeB waMBtoteaten

HARTENDORP
De itaak waar de service

goed, snel en voordelig Is,

telefoon (tó3-2S2760.

Eiken- en beuken
bandgelcloofde

OPENHAARD-
BLOKKEN

40 manden van 20 kg
= 2 m3 VA. f 130,—

thulEgebracht.

B.V. BAABLEMS
dABDHOUT,

tel. 033-321163-314107

BROOKS BREUKVERBAND
eeo gordel die uw breuK ge-

bepl (iol lum bouden.
Vraag inlichtingen or maals
afspraak. BROOKS, Singel 2S.

tel. 248423. Amsterdam.

Vm HAKEN EtK
GEWENST MODEL TAFEL

VOOR. V

$ct 9t«9rll|itt|0

AUéén
Schagchelstxaat 27, '

Haarlem, tel. 023-32701».

Uitzendburo

Aktie'es

heeft doorlopend goede en
goed betaalde banen voor
gedipl. verpJeegkundigen
en ziekenverzorgenden In
in Haarlem - Heemstede -

Velsen en Zandvoort.

Bel voor Inl. 023-313341' of
kom langs In de Bartel-
jorlsstraat li te Haarlem,

Z«NDUtN22 TU:02S(»-S33t/n54
HILi-EOOM (grsnaaannatoroaki

DAOELMKS GEOrEND I

TUWOENTIIUM

bUM^mtt &. PUü-tlti^ C'Ct-iU & Cu

BLOEMBOLLEN

voor

grooihandelsprijzen

Zelf uitzoeken op soort en kleur, in rufm
100 soorten in de bloembollenschuur.
REKLAMEs
20 Ste TULPEN i" soorten. 1e kwaliteit lySO

20 st. NARCISSEN
in soorten „voor verwildering, meerjarig"

Deze reklame is geldig van 13 t.m. 17 november.

NOVEMBER de Ideale maaiKi om bollen te plantan i ' ' .f

Uw adres voor 1001 kamer- en
tuinwensen. ' '^^'''

2,50

Ten behoeve van een van onze .observatie-

paviljoens op „Meer en Bosch" zoeken v/ij

kontakt met enkele dames, die als

part-time krachten
bereid zijn een aantal- nader overeen te ko-

men nachten per. v/eek- nachtdienst te ver-

richten.'

Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Sollicitaties te richten aan het Hoofd Perso-

neelsdienst van ons Instituut onder vermei-

ding van vakaturenummer 75-31.

"^ Instituut voor Epilepsiebestrijding

* MeerenBosch-DeCruquiushoeve

21 ACHTERWEG 5 HEEMSTEDE TELEFOON 023-286750

UITGAANDE VAN DE CHRISTELIJKE VERENIGING VOOR DE VERÜEGING VAN LIJDERS AAN EHLEPSIE
I

éa
VoorrOkOTtcB ƒ 1,60

-Oolc voor doe het zelf

'ondérdel^ van wasauto*
mikten, koelkasten, cebtrl-

fugés, stofzuigers.

.Oeru-CronJéEtraat 63,

Haarlem

BIJ BOLLE ZULT U NU WEL WETEN
KUNT U UW CADEAUZORGEN GERUST VERGETEN.
ONZE KEUS ZAL U VERSTELD DOEN STAAN,
EN MET ONZE PRIJZEN ZAL HET OOK WEL GAAN.
OM UW FAMILIE EN KENNISSEN TE GEDENKEN,
MET EEN VAN ONZE FRAAIE EN APARTE

GESCHENKEN.
WIJ HEBBEN ALLES IN HOUT, KOPER OF IN TIN,

PORSELEIN, KRISTAL EN MEER, NAAR IEDERS ZIN,

KLEINMEUBELEN VOOR GANG, KAMER OF SALON,
WIJ HEBBEN MEER DAN U BEDENKEN KON.
ALS U EENS BINNENLOOPT, ZAL HET WEL BLIJKEN,
DAT U BIJ EEN ANDER NIET MEER BEHOEFT TE

KIJKEN,

VRIJ ENTREE
BIJ BOLLE - BIJ BOLLE
ZIJLSTRAAT 83, BIJ DE GROTE MARKT, HAAttLEM

MUTS EN SHAWL OQ 7K
in diverse modetinten Av« f v
LEREN CEINTUURS . O QC
In diverse kleuren vanaf 0*vv
BAND voor ELASTISCHE CEINTUURS C Cfl
permeter WavU
TWEED |l« QP
per nieter van 22,50 voor

. , lUaUw
TERLENKA 1 1l QR
In diverse kleuren van 21,50 voor . . . I O UU
RUITEN 11 QC
van 15,00 voor I I «Uv

TLAPPENMANOJE
Binnenweg 189, Heemstede



zandvoorts^^T
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD

,

VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

35e JAARGANG — NO. 47

nieuwsblad^

üKgavp B.V Randstad publicaties,

&al!>mcer, postbus 264.

E^antoor Stationsweg 38, AaUmeT,
teleïoon 02977-25141, 5 Ujnen.

Abonneir.enlsprus ƒ 16,80 per Jaar.

Per post J 45,—.

VersclMjnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuispleii) 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Adx'ertentietsriel 22 cent per mm.
Aantrekkeliike fcontrakttarieven op
3P aanvrage. Ook kombmatietarie-
i'en met de overige bladen van BP,
Bankrelatie; Rabobanlt, Aalsmeer,
rek 3001.69.779

PostiPkcning 302871

DONDERDAG 20 NOVEMBER 1975

WANVERHOUDINGEN FINANCIËLE STEUN VW

moet ton

meer op tafel brengen
ZANDVOORT — 'Het vorfg jaar. heeft .de gemeente de stichtine VVV
Zandvoort een subsidie gegeven "van vijfentachtig duizend gulden,

terwijl het bedrijfsleven 'slechts ze'sentwihtig duizend gulden in de
leesten bijdroeg. Dit is nog geen derde van het bedrag dat de ge-

meente in het VVV-werk heeft gestopt. Terecht heeft de gemeente-
raad dan ook gewezen op deze wanverhoudingen en geëist dat het
bedrijfsleven hetzelfde bedrag op tafel moet brengen, als de gemeen-
te aan subsidie verleent. Aan deze eis moet zo snel mogelij Ic tegemoet
worden gekomen als de WV-ook in de toekomst verzekerd wil zijn

van gemeentesubsidie.'

Deze waarschuwende vinger hield burgemeester A. Nawijn als voor-

zitter van de stichting VW Zandvoort de ondernemers uit de bad-
plaats voor tijdens de maandagavond door de federatie handelsver-
eniging/Hanze in hotel Bouwes belegde diskussie-blj eenkomst.

In fasen wordt aan deze eis voldaan.'De
eerste stap werd het vorig jakr geSaan,
maar dit jaar Is de tweede fase niet

Ingegaan, omdat het bestuur van de

stichting VW een fcontrlbutlc verho-
ging niet juist achtte In verband met
het voor het bedrijfsleven financieel

zeer slechte seizoen 1974. Mede door de
onkostcnstyging en de verhoogde IJer-

soneelskösten kwam hierdoor éen na-
delig saldo voor-de dag van ƒ 131.000,—

.

Het stichtingsbestuur kan nu alleen

maar hojien, dat de gemeenteraad dit

bedrag aan subsidie zal verlenen. Bur-
gemeester' Nawijn vond het In dit ver-

band zeer redelijk als het ZandvooEtsc
bedrijfsleven eveneens honderddcrtig-
dulzend gulden aan het "WV-werk zou
besteden, om aan dit bedrag ,te komen
staan voor de, volgende Jaren verhogin-
gen op het VW-programma.- ' .,

i- -*. "

'

Droevige,zaak .^ .,
'

Burgemeester Nawijn 'vond,het overl-'

gens een droevige zaak,' d&'t 'slechts- een
derde van de horecabedrUVjen in, Zand-
voort by de VVV is aangesloten.' ' ;

Burgemeester Nawijn: 'verhoudingen to-

taal verkeerd'^

AVURF-FRAE'r

WULLUM v.d* WURFF
Mot Sunterklaes zaeterdag niet

naer 't voetballe kaike?

het overigens een droevige zaak, dat
slechts een derde van de horecabedrij-
ven in Zandvoort bU de VVV is aange-
sloten.

'Een goede VA'V Is in het belang van
het bedrijfsleven van Zandvoort. Sluit

u daarom aan bü do stichting. U moet
toch inzien, dat de vele zaken in Zand-
voort onmogelük kumien bestaan van
de ruim zestien duizend inwoners, dic

de badplaats telt,' zo richtte de heer
NawOn het woord tot de ondernemers.
Met cijfers wees de heer Nawiln op de
belangrijkheid van hot VW-werk. 'Als

we het jaar 1973 nemen, dan biykt, dat
de buitenlanders voor 2,7 miljard gulden
In Nederland hebben besteed. De helft

van dit bedrag is terecht gekomen in

Noord-Holland, waarvan honderdvijf-
• eiidcrtig miljoen gulden Is uitgegeven in
' de' streek Kennemerland/Amstelland.-
'In onze provincie wordt door de ge-
meenten het VW-werk zeer posltlet

''be'oordeeld. De gem<xaU,a dragen 41,5

ipct. in, -do kostéin-'by,' terwijl hel .be-

drijfsleven slechts, 19,8 pet. voor zijn re-

'kcnlag neemt.
Ook in Zandvoort liggen deze verhou-
dingen totaal verkeerd en is het dan
ook niet meer dan billijk als de bijdra-
gen in de VVV-kosten door de gemeen-
te en bedrycslevcn gelijk worden,' aldus
burgemeester Nawijn. '

Ondanks de heldere uiteenzetting van
do heer Nawijn bleek een ZandvoortSe
ondernemer noS niet doordrongen te

zijn van de ernst van de zaak. 'Is het
raogeiyk, dat de VW in de weekends
voortaan open Is?', zo werd er ge'Vraagd.

De vraag was voor burgemee.'ïter NawUn
een uitstekende gelegenheid om ziJn be-
toog in écn zin samen te vatten: 'Alles

kaïi, als er maar geld genoeg Is.'

IVaar Gemeenschapshuis
Na > zijn betoog dankte de federatie-
voorzitter-.Leo Duivenvoorde burgemees-
ter Nawün. die tot slot opmerkte ge-

voelig te zUn voor dankwoorden. 'De

dank zou echter veel groter ziin, als

men zich zou nlUen opgeven by de
stichting VW-Zandvoort.'
Unaniem ondersteunden de aanwezigen
het voorstel van de heer Nawijn om in

de loop \an het .volgend jaar do VVV
onder te brengen in Gemeenschapshuis.
Deze mogelijkheid wordt geschapen door
het vertrok van de openbare bibliotheek

en leeszaal naar de nieuwe behuizing
aan de Prlnsesscweg'. Do centrale lig-

ging van het Gemeenschapshuis en de
ruime parkeergelegenheid, werden als

grootste voordelen genoemd.

Feestverlichting
Na dit pleidooi voor de Zandvoortse
VVV was do boiu-t aan John Pietcrs, die

namens de sUchUng verlicht Zandvoort
met goede suggesties kwam, die uitein-

delijk moeten leiden tot een permanente
feestverlichting. John Pleters was zeer

verheugd op deze avond zesentwintig
nieuwe ohderneiiicrs te mogen begroe-
ten. De vreugde werd by hem echter
ietwat getemperd door liet feit, dat deze
nieuwe leden vyftien procent van het

. totaal . aantal . aanwezigen uitmaakten.
Onderwerp van gesprek werd een chrtj-

vcn van b. en w., waarin de stichting

verlicht Zandvoor éen garantlcbedrag

gevraagd werd van vijtentwlnllgduizcna

gulden' gedurende tien Jaar. Mei deze
garantie zou de gemeente ptanncn kun-
nen uitwerken, dic realisering van een

permanente sfeerverlichting in het

. dorp mogelijk maken.
Dit overigens op verzoek van het .Zand-
voortse bedrytslevcn. Op zich een goed
voorstel van b. en w., omdat vyfen-
twintlBduizend gulden per jaar bete-

kent dat elke middenstander jaariyks

slechts tweehonderd gulden moet over-

maken aan de stichthig verlicht Zand-

J

DORPSSLAtiERU

Haitestraat 3, Zandvoort.
Telefoon 2994.

Zie omt advertentie elders.

voort. Dit bedrag was men het afge-
lopen seizoen ook kwUt aan de tude-
lyke feestverlichting.

John pieters kon zelfs al meedelen, dat
dit bedrag in verband met verhoogde
stroomkosten liet volgend jaar tot twee-
lionderdvyfUg gulden wordt opgetrok-
ken.

Struikelblok
Het bedi-ag was dus geenszins liet strui-

kelblok, maar waar John Pleters mee
zat was do garantie voor tien jaar. 'Ik

durf die garantie op het ogenblik niet

te geven, terwyi ik het tocli een bijzon-

der goed plan vmd,' verzuchtte John
Pleters. 'Wü als stichting hebben na-
melijk een jaar moeten dQi^n om het

geld van de seizo<Jnverllchtlng byeen
te ijrUgen. Het is een kwaiyke zaak,

dat de kontributiegelden zo traag bin-

nen komen.
Om deze reden voorzie ik moeiiykhedcn.
Ik ben ervan overtuigd, dat liet eerste

jaar, liet bedrag wel op tafel komt.
maar hoe reageert men over twee, drie

jaar als we weer om tweehonderd gul-

den komen, terwyi de sfeerverlichting

al brandt.

Ik vrees dat do betalingen uitbUJven
zbdi-a de nieuwe palen eenmaal in de

grond staan. Het enige dat we als

stichting kunnen doen Is de overeen-
komst met elke middenstander kontrafc-

tuecl vastleggen.'

Wat dit laat-ste betreft kwamen reeds

maandagavond de moeilijkheden naar
boven, want wie garandeert, dat een
middenstander nog tien jaar in Zand-
voort biyft. De oplossing was snel ge-
vonden dpor de nieuwe winkelier te ver-

plichten" hot kontrast \a.n zyn voor-
ganger te laten overnemen. 'En als do
winkel nu woonhuis wordt?' zo luidde

een vraag uit de zaal. 'Dan krygt de
man zwart licht voor zyn deur' werd
er gegrapt door een van zyn kollega's.

Voor John Pleters was dit geen punt,
omdat de stichting op een bedrag van
tweehonderd gulden per mlddenstaner
Jaariyks vyfduizend als reserve ovcr-

lioudt.

'U praat maar over cheques overmaken
aan de stichting, maar zo eenvoudig
ligt het allemaal niet. Wie zegt dat
iedereen dat geld kan missen. Krum-
mels is toch ook brood. Zq heb ik het
tenminste vroeger altyd geleerd,' klonk
het uit de zaal.

ZandvoorIers
Jolui Pieters kreeg geen kans om hier-

op te antwoorden. Een nieuwe onder-
nemer, die voor het eerst een byeen-
konist van liet Zandvoortse bedryfsle-

ven meemaakte had zich geruime tyd
stilletjes zitten oPwinden en wilde eln-

delyk wei eens wat kwiJt. 'Waar ben ik
vanavond beland, Men valt over een
bedrag van nog geen twee tientjes per
maand. Zit ik hier bU ondernemers?',
zo vroeg de nieuwkomer zich af. 'Nee
op een vergadering van Zandvoorlers.'
antwoordde een middenstander met ja-

renlange ervaring in de badplaats.

Nog wns men er niet uit, want waarom
komt alles neer op de winkelier. 'Zestig

tot zeventig procent vnn Zandvoorts in-

woners heeft toch een bordje kamers te

himr voor het raam? Deze mensen heb-
ben dus ook protyt van de verlichting.'

was een volgende kreet uit de zaal. De
.suggestie, die hieruit voortvloeide, qW
iedere Zandvoorter een verkapte be-
lasting te laten betalen kon uileraard
niet door het stlchtlngssbestuur worden
behandeld en evenmin het voorstel om
de sfcervciilchthig uit kosten besparen-
de overwegingen in te bouwen in de
parkcermetors.
Toch kwam men er uit. Temeer daar de
gemeente voor do sfeerverlichting by
Ekonomische Zaken kans maakt op
een subsidie van vyttlg procent, het-
geen betekent, dat de middenstander

Bil
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Als het bedrijfsleven ioeliapt krijgt

Zandvoort een vcrHchting zoals we dic

in Parijs kennen. Do vraag is alleen nog

of men "één of twee 'bolleti neemt.

\

in het meest -gunstigfj:, geval ge^n tien,

maar vUf jaar oaii tweehonderd 'gulden

jjer^jaar vast zit.
''

John Pieters kreeg' dan ook toestem-

ming van de aanwezigen om de plan-

nen verder uit te werken.

Feeslmaandaktie
Eveneens werd besloten In Zandvoort

een gekombineerde Sint Nicolaas-aktie

te houden onder,' de naam feestmaand-

aktic. De aktle gaat 27 november van
start en duurt tot kerst. Deze aktio van
de winkeliers is bedoeld om de inwoner
van Zandvoort te stimuleren in zyn
inkopen in de badplaats.

By besteding van elke vyf gulden ont-

vangt de klant bii de winkelier, waar
het raambiljet feestmaandaktic hangt
een dichtgeplakt kaartje waarin zich

een nummer onder de zeven bevindt.

.Ms alle nummers op deze manier ver-

gaard zyn worden de nummers opge-
plakt en ingeleverd. Aan het eind van
dp aktio wordt een groot aantal van
deze 'loten' uit do inrendjngen getrok-
ken.
De hoofdprys is duizend gulden, terwyi

er nog vele kleinere geldprüzen te win-
nen zyn. Het bPdryfslcvcn hoopt oP
honderdvitttig deelnemende winkeller.s.

die by de lokale banken de 'loten' ft

tloif cent per stuk kunnen kpiJen.

bai«~«3anelng

ehes andpé
voor een gezellig avondje uit

de gehele week geopend
van 20.00-3.00 uur.

Rei'Ks^casil. w

Zaterdag voor Rotonde

Sinterklaas komt
Z.WDVOORT — Sint Nicolaas
brengt zaterdagmiddag een bezoek
aan Zahdvoori. Om twee uur wordt
de Goedhciliguian door de senaat van
de Scharrckoppen op het strand
Toor de Rotonde ontvangen, waarna
de stoet zich via de Kerkstraat naar
het Raadlnilsplcin begeeft, waar de
kindervriend op het bordes van het
raadliuis burgemeester A. NUwU» zal
toespreken en niet te vergeten de
kindertjes voor wie llU met lijn rüf-
tien zwarte pleten naar de badplaats
komt.
Na de ontvangst op het raadhuis be-
geeft Sinterklaas zich ojt zün .sclilm-

nicl naar hotcl-rcstaurant Kneur aan
de Zeestraat w-aar alle zoele kinde-
ren welkom zU"-
De route naar hotel Keur gaat via de
Ilaltcstraat.

Aan de optocht nemen Iwce muziek-
korpsen deel.

Om kwart oVer één vertrekt Batavia
by.hct Huis in hel Kostverlorcn en
zal een half uur later op bét strand

bU de Rotonde arriveren. De route
gaat via. Ilaarlcmmcrstraat, Grote
Krocht en Kerkstraat.

Om écn uur kotnt er op de hork
Kamerlingh Onnesstraat/Volta-
stroat beweging in SI. Itubertus. Dit
muziekkorps begeeft zich naar bel
Raadhuisplein, waar om circa tvee
uur een muizkale show -worilt gege-
ven in afwachting van de komst van
Sint Nicolaas.

Sinterklaas heeft van te voren laten

weten, dat hü er prijs op stelt dat
zoveel mngciyk kinderen hem een
handje komen geven op zjjn receptie

in hotel Keur.

CHINEES INDISCH RESTAÜRA.NT

LIN'S GARDEN

#iil';if
— Gespecialiseerd in alle chlnees-

indlsche üerechten,
— Ook voor al te halen geopend van

12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3043

Uitbreiding

volkstuinen
Z.WDVOORT — Dinsdagavond stelde de
Zandvoortse gemeenteraad een krediet

beschikbaar vivn ƒ 73.000,— voor de uit-

breiding van het vnlkstuhirneoinplcx aan
de Keesomslraat.
Aan het comjilcx zullen eenenvyftlg
tuinen worden toegevoegd, die aan de
leden van do volkstuindersveicnigmg
Zandvoort zullen worden %erhuurd voor
een bedrag van circa honderd gulden per
jaar.

Eveneens werd tegemoet gel:omen aan
de wensen lan de volkstuinders. Zo zal

een toegang&weg aangelegd worden ter

plaa.t,se van de bestaande doorbraak door
de 'Duitse muur' en uitsluitend hierop

een pad met een be.straai plateau. Te-
vens zal de gemeente ligusters voor de
hagen leveren.

Echte bakkers

vliegen

zaterdag uit

Z.'VNDvboKT — In verband mei de
slechte jwcersoms-tandiglicden zijny za-

icrda£niiddag de rcklamevlieglulgcii^ van
de Zandvoortse echte bakkers niet op-
gestegen.

Als de weersomstandigheden bet toe-

laten wordt aanstaande 'zaterdag uit-

gevlogen.

Ongetw-yfeld zullen vele Zandvoortse
kinderen naar de vliegtuigen uitkyken
om de namen die op de wimpels aclitcr

de vliegtuigen vermeld staan, in de juis-

te volgorde op de kleurplaten te tekenen.
Kinderen, die nog aan do kleurwedstryri

van de Zandvoortse echte bakkers wil-

len meedoen kunnen nog kleurplaten

halen bü 'echte bakker Keur', Diaconie-
huls.'^traat 36.

De hoofdprys van de wedstrijd is een
vUegtoclitje boven het Gooi.

mei
zijny i

SINT NIKOLAAS-

EN
RELATIEGESGHEHXEN

REGENTIJD

BEHANGTIJD

KEUR EN ZN.
Paradijsweg 2, tel. 5602.

VVD geen

garantie

voor 'feestje'

Surinamers
Z,\XDVOORT — Als enige fraklie

stemde de VVD dinsdagavond tegen het

verlenen van een garanticbedrag ter

dekking van de helft van de kosten van
een door het humanistisch verbond, de
Nederlandse protestantenbond de PvdA
en de Wereldirinkel te houden Surina-
me-avond.
Do organisatoren ^Tocgen de gemeen-
teraad voor deze avond, die gehouden
wordt ter gelegenheid van de verkrij-

ging v.m de onafhankeiykhcld door
Sunnami; op 25 november, een garantie

te verlenen van vierhonderd gulden.

Do VVD Het by monde van de heer
Joustra weten niets te voelen voor deze

garantieverlening.

EiMi fee.slje bouwen is leuk, maar wij

vincipn nlel. dat de gemeente voor de
eventuele ko-sten moet opdraaien. Waar-
om bekostigt men dat zelf niet. Ik dacht
dat de P\-dA hiertoe toch echt wel in

staat is of is men reeds aan het sparen
voor de komende verkiezingen,' zo \Toeg
Joustra zicli at.

Richard van As (CDA) vond deze op-
merkingen wat laag en was van mening
dat dit punt niet in het politieke vlak
grrrokkon moe.st worden. 'Ik geloof, dat
uit een goede zaak is om eens onder de
aandacht te brengen en daarom zal

myn traktie voor zyn.' aldus Richard
van As.

LrVNGS DE VLOEDLIJN
Een cynicus is iemand die om-
streeks zijn tiende jaar . tot de
ontdekking kwam dat Sinterklaas
niet bestond en daar nog steeds
van streek door is.

J. G. Cozzens, geb. 1903

H.W.GOSTER

Makelaar o.g.

Burff. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT ot WONING.

Taxaties
Assurantiën

Bypotheken

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en naclit bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TROUWWAGENS.

BOUW' EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
• NIEUWBOUW
• VERBOUW

Vraag een vrijblijvende offerte.

UITBOUWKEUKEN
WOONKAMER
OrEN HAARD

Telefoon 02507-6091-3086.

DANSEN IS PLEZIER VOOR 2

INSCHRIJVING
VOOR DE NIEUWE DECEMBER DANSCURSUSSEN

DANS- EN BALLETCENTRUM

JOHN de BOER
Zandvoort, Dorpsplein 2 (let op adreswijziging), tel. 2164.

Velsen-IJmuiden: Velserduin 3, tel. 02250-15064.

COMPLEET PROGRAM
MODERN BALLET
Standaard dansen Modern voor kinderen
Latijns Amerilcaanse dansen Klassiek en
Mode-dansen Jazz volwassenen
Clubs voor elke leelijd

Inschrijving dagelijks van 19.30-21.00 uur (behalve zondags)
Prospektus v^^ordt op aanvraag toegezonden. f

centrale verwarming

„TECHNISCH WERK"
t':rkcnd installateur - Zandvoort - Paradijsweg 4 - Tel. 71t7 of 3'i1U.

C CJ?^C7- 'fSJê/^^ó'ó'

De
Steenhouwer

bxj.

Toekomstig adres voor Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1
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VipKÉLCENTRUM NIEUW NOORD Ruime
parkeer-

gelegenheid

Drog. v/h Blaauboer

Eig. Ton Goossens
VICTOR

AFTERSHAVE nu van 7,95 voor . .

EAU DK COLOGNE
BADSCHÜIM nu van 5,95 voor . .

6,95

3,95

Herenkapsalon

^ BERT STOFFER
Woensdag 15*/o korting voor

de jeugd t.tn. 12 jaar.

WARME BAKKER

v.d.Werff
Koop uw brood, koek,
beschuit en biskwie
van

Telefoon 2129. Ook Gasthuisplein 3.

CAFÉ -BAR-BODEGA

„NOORD"

Tel. 6044 — eig. hr. v. Rhee

Bloemenhuis

W. BLUYS
Tel. 5025

KATENSPEK 100 gram 1,05

CASSELERRIB 100 gram 1,55

SCHOUDERHAM 100 gram 1,05

SNIJWORST 100 gram , . 1,00

HIERBIJ GRATIS
100 gram

HONGAARS GEHAKT

^n Nieuwe kijkop vlees!

unox
|i:ANTENKp\ARVLEES

HOUDBAAR BUITEN KOELING

Rundersteaks
ER ZIJN DRIE VARIËTEITEN. Kaasschnitzels

Mixed Steaks

SPAR
DONDERDAG > VRIJDAG - ZATERDAG

VERS VLEES,
500 gram VARKENSFRIKANDEAU 6,98

750 gram SCHOUDERLAPPEN 9,98
kilo SCHOUDERCARBONADE 9,35

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG

GROENTE en FRUIT
GROTE HOLLANDSE BLOEMKOOL 0,98
3 pond GOLDEN DELICiOUS 0,98

Kilo COX 0,98

UIT ONZE NOTENBAR
VERS GEBRANDE CASHEW NOTEN 250 gram . . . 2,89

150 gram ZOUTE PINDA'S 0,98

BEAUJOLAIS PRIMEUR
5,95 fruitig en vol van smaak nu . . 4,95

Grote flacon Comfort 5,98 WASVERZACHTER .... 3,98

LITER BLIK DOPERWTEN extra fijn 1,79

KOFFER ALL 9,20 nu 7,50

KOFFER BONTKRACHT 9,20 nu 6,95

KOFFER OMO 8,40 nu 6,95

KOFFER FAKT 6,95 nu 5,49

MELBA TOAST nu 1,29

Grote tube MAYONNAISE ^ 0,79

CALVÉ PINDA KAAS 2,14 nu 1,89

Onze showroonr
staat vol nieuws!

«;^ï««lH/

IGT.

Sinds de introduktie van

onze nieuwe Simca's 1307

en 1308 is ons bedrijf

een soort ,,nieuwsdienst"

geworden. Wat liebben wij

veel geinteresseerden veel nieuws

kunnen vertellen. Vooral over de drie

[
grandioze aanwinsten: Simca 130J GLS, 1307 S ^n 1308 (

Maar ons nieuws is veel ruimer! Zie al onze Simca's 1000,^

Simca's 1100, Simca's 1301/1501. Zie onze Matra Simca Bagheera.

En onze Franse Chryslers.

ZIE ONZE VOLOP-NIEUWS-SHOW
^
waar al onze 1976-modelIcn wachten op uw kritische

blikken, uw oordeel, uw eindconclusie. En als

u een volop-nieuws-proefrit wilt maken...

geeft u het startsein maar!

iCHR!SIB|

Autobedrijf VERSTEEGE
Pakveldstraat 21 , Zandvoort, Telefoon 2345

7515

ÜEAUn^^ CHRYSLER
W(^ NEDERLAND

FA. SAHSNER & CO.
GAS- EN OLEEHAARDEN. GASFORNXJIZEN.

DesbundiR advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA PABER BENBAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schcipcnplein. Tel 5068. 3612, 2518.

Br is nog plaats voor:

3 meisjesjunioren (15 t/m 18 jr)

4 herensenioren (vanaf 19 jr.)

bij

basketballvereniging „The Lions"

U kunt zich ('s avonds na 19.00 uur)

Aanmelden bij dhr. P. Bluijs,

Brederodestraat 54. Zandvoort, tel. 3977.

- BLOEM - BLOEM - BLOEM
bloem — bloem — bloem — bloem — bloem bloem bloem

BLOEMEN-
MAGAZIJN //ERICAn

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

AU6.v.d.MIJE
Marisstraat 15a, telefoon SiB6,

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKINGS8EDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbekleding
Betonreparatie en vloerceatingt

levering en reparatie van glas, glas in

lood, glasplaten en thermopane.

FA.LBALLEDUX&ZN
COMPLETE WOMNOINRICIITING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEDTAFUT, o.a. Hatema, Desso, K.?.!".,

PloeirtapUt ene

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-

ZAKKEN — SLAAPKAMERKI.EEDJES —
BIEZEN MATTEN.

Ltnolcums Krommenie — VUtzeil -<
Balatred — Tapiflex — Ileugafelt tegels.

Alles voor uw woning !

Luxaflex jatouzleën — Balastom.

BALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2596-37S9-«01S

^felkom ifihetniemve
Hotel Bouwes!

Luxieus, gezellig en een bijzonder prettige verzorging. In
het weekend dansen en dineren. Matinee opzontlagmiaaag.

En geweldig voor Uw receptie, diner of bruilofti

Vlak aan het strand appartementen m BOUV^ES PALACE
met vrij uitzicht op zee en eigen zonnebalcons. 2 en»3 kamer-

appartementen met speciale arrangementen.

En naast de deur Nt PANORAMA RESTAURANT <70 meter
noog boven de golvent), bowling- en kegelbanen, overdekt

zwembad, sauna en het spectaculairebOLHRAMA.

Vraag nu onze uitvoerige kerst- en
oudejaarsfolder.

Inlichtingen: 02507-2144.

HOOrELBOUMlES
Zandvoort,

met «en zee van parl<eerruimt«

Zandvoortselaan 371, Bentveld, tel. 24 23 13.

Mantels JAPONNEN
vanaf ƒ 98, ƒ 498,—

Deux pieces, blouses, rokken, etc.

TASSEN (Laimböck)

CENTRAL^ VERWARMING
Technisch Installatie bnrean

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingb Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoou 584S*.

Oedipl. instaU. - Erk. A.CJ. lid

AARDGAS
OLlESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

O©
De enie* manier om «en trein te balen Is de trein
erröèr te missen.

G K. Chestertott
(1874 - 1936)

Horlogerie G. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEQ 4 — TELEFOON 23 07

weet een nog fecl betere methode Met een liorloBc,
klok of wekker, bij hem eekocnt, kunt V geen trein
missen, want liet «ijn precisie-uunt erken. Daarom al-
leen al zijn het unieke Sint Nicolaas-geschenken.

Komt D maar eens kUken in zijn showroom
's Is een belevenis 1 Eigen reparatie-afdeling mee

elektronische apparatuur.

•0»*>tm m0^ «««•

C. J. SEVERMNSE

Restauratie klassieke

meubelen

interieurverzorging

Lange Raamgracht 38-40, Haarlem.
Telefoon 312595. ^- '

VITRAGE EN GORDUNHOEK
Doelstraat 14-15, Haarlem. Tel. 31S208.

Onze gordijnen worden gratis op maat
gemaakt.

Wegens enorm succes nog een week
malse magere 7QQ
VARKENSLAPPEN 500 gram van 5,29 voor 4,49 . . f «III

KILO NOG VOORDELIGER ^^^
rib QQQ
KARBONADE 500 gram 4,98 KILO OvU
prachtige ^^ m ^
RUNDERLAPPEN QAR
bijna mager 500 gram 4,98 KILO W^Q
magere dikke 1 i\Ji O
RIBLAPPEN 500 gram 5,75 KILO | UnrO
malse magere QQu
VARKENSROLLADE 500 gram 5,98 .... KILO VMU
HAMSCHIJF QQQ
m^t veel vlees 500 gram 2,49 KILO UVU
haas QQQ
KARBONADE 500 gram 5,49 KILO %f%3Q

kersverse gelderse 1 OQ
ROOKWORST PER STUK I fc il

BERLINER, CERVELAATWORST, GEBR. ROLLADE 1 1 Q
van de buik 150 gram naar keuze I I V

HAMWORST of ONTBIJTSPEK 150 gram 1 U«l

fe hunt het heter bij

DffiKVAN DEN BROEK ha.«„.

SUnG.IENGSLBBRTSTRAAT' ZANDVOORT

WEZENBEEK heeft ALLES voor uw huisdieren, maar dan ool( ALLES voor uw huisdieren WEZENBEEK

BOEKEN BoowEs passage n - zandvoort - tel 02507-5734 TROPISCHE VISSEN
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PUZZEL-PAGINA S

ROSÉKEUKEN?
Omdat de kwaliteit vormgeving en duurzaamlieid een topprestatie is.

In jarenlange pral<tijk werd z'n duurzaamlieid bewezen
en de prijs is voordeliger, dan U hiad gedacht

«Ta ROSÉ
^£9 KEUKEN

Eentopprestatie

21) 97-1

Keukeninstailatiebedryf DEUTEKOM
Geopend 10-12 en verder volgens afspraak. Dinsdags gesloten.

Paradijsweg 11a — Telefoon 02507-2361 — Zandvoort

Juwelier

Horloger

H. Lansdorp

.Kerkstr. 33,

Zandvoort,

telefoon 2359.

18) 142-6

Drogisterij

MOERENBURG
Haltcstraat 8 — Zandvoort — Telefoon 6123

O, kom er eens

kijken! Wat u

allemaal wensen kunt
3) 11-3

EAU DE LANCÓME SPBAY l4«75

KIKU SPRAY van 20,— voor I 3«75

CABOCHARD van 45,— voor ZZiOU

EAU FOLLE SPRAY 1 0« I 5
HELENA RUBINSTEIN, grote pot dagcrème . AA
met gratis luilk -f- tonic Mi dC

"*

LANCÖME WIMPERROLLER dagcrème, Q QC
alleen bruin en zwart, van 13,75 ..... 9 VW

Bij aankoop van ƒ 25,— : gratis Pulil zeep tw.v. 3,25.

Keuze uit 8 geuren.

Voor kleine (vanaf ƒ 5,-) en

grote gesohenken,

aan Schaap denken!

9) 144-2

TIN - PLEET ~ ZILVER - BESTEK - SERVIESGOED -

PORSELEIN - GLAZEN -. KRISTAL ~ TAFELKLEDEN

A. J. SCHAAP b.v.
HALTESTRAAT 10— TEL. 2005

Onze St. Nicolaas-puzzel

HORIZONTAAL:
1. familielid; 3. muzieknoot; 5. scheurtjes; 11. inhouflsmaat; 15. meisjesnaam; 17. maan-
stand; 19. aanhangsel; 20. lengtemaat; 22. dunne; 23. selenium; 25. verbinding; 27. deel

van vinger 29. gemalen koren; 31. voorzetsel; 33. achter; 34. moeder (Fries) ; 36. voorzet-

sel; 37. streek; 38. ten bedrage van;; 39. lengtemaat; 41. zangnoot; 43. bloem; 46. dagte-

kening; 47. voor; 48. rtjstbrandewijn; 50. soort schip; 52. u edele; 53. plaats in Brabant;

55. boom; 56. vogel; 57. hoogbouwwerk; 60. kweken; 62. jongensnaam; 64. vorm: 65. sport-

term; 66. gesneden stier; 67. oorkonde; 68. w andversiering; 69. deel van trap; 71. laatstle-

den; 73. voorzetsel; 75. Frans lidwoord; 76. open plek; 78. vervoermiddel; 80. vorm; 82. ho-

ningdrank; 84. eenjarig dier; 86. reeds; 87. hoogste punt; 88. klndergroet; 89. achter; 90.

weinig;. 92. heilige; 93. schrijfbehoefte; 94. raamwerk; 97. water in Friesland; 98. zang-

noot; 100. bevel; 102. honingdrank: 1Ó3. bloeivrljze; 106 zangnoot; 108. deksel; 109. Euro-

peaan; 111. voorzetsel; 113. niet even; verpakking; 115. slede; 116. waterstand; 118. Euro-

pese hoofdstad; 120. militaire rang; 121. soort klok; 123. bouwwerk; 125. opstootje; 126.

koor; 127. zangnoot; 128. daar; 129. uitroep; 130. deel van mond; 133. voorzetsel; 134. goed;

136. muurholte; 139. levenslucht; 141. speelgoed; 142. Wanktcken; 143. naast; 144. rondhout

VERTIKAAL:
1. knecht; 2. ten bedrage van; 3. voorzetsel; 4. uitbeelding (atk.); 6. reeds; 7. elasticiteit;

8. omslag; 9. meisjesnaam; 10. oude stofmaat; 11. wandelhoofd; 12. dun; 13. namelijk; 14.

telganger; 16. spil; 18. toiletartikel; 24. voegwoord; 26. sportterm; 28. voorzetsel; 29. voor-

beeld; 30. gelofte; 32. roem; 35. wand; 38. slede; 40. achterste; 42. spil; 44. vorm; 45. ton;

47. naschrift; 48. ned. voetbalclub; 49. omroepvereniging; 51. dierenverblijfplaats; 54. in-

gang; 55. voegwoord; 58. geografische aanduiding; 59. dierenverblijf; 61. plaats in Gelder-

land; 63. meisjesnaam; 64. Inhoudsmaat; 68. gelofte; 69. familielid; 70. roemen; 71. mili-

taire rang; 71A. ontsteking; 72. op de wyze van; 74, boom; 75. Ned. rivier; 77. zangnoot;

79. vereniging; 81. plaats in Gelderland; 82. goedgemutst; 83. plaats in Noord-Holland;

85. vreemd; 87. waadbare plaats; 88. levenslucht; 91. nobel; 95. pek; 96. deel van mast;

98. zangnoot; 99. machineschrijven; 101. spil; 104. stand der edelen; 105. dwaas: 107. te-

gen; 108. verf; 110. veelheid; 112. kever; 114. watervlakte; 115. slede; 117. stevig; 119. klap;

120. inwendig orgaan; 121. huiduitwas; 122. daar; 123. biervat; 124. metaal; 129. lidwoord;

131. puntig voorwerp; 132. familielid; 133. Frans pers.voomaamw.; 134. dierengeluid; 135.

voorzetsel; 137. selenium; 138. pers.voomaamw.: 140. famllieltd.

Op alle daken en wegen,
komt de Sint een rijwiel van
Versteese tegen.

Wij hebben te veel om op te noemen.

Een kleine greep uit onze collectie, o.a.: een
hele echte fiets van grote klesse.

Veer accessoires zoals verlichting - mandjes . tassen - bellen - toeters • km-
tellers - handschoenen - rallyjacks en regenkleding.

Afd. speelgoed: Poll Toys schaalmodellen van auto's, motoren en bouwdozen.

Tweewieler-specialist VERSTEEGE B.V.
HALTESTRAAT 18 — ZANDVOORT — TELEFOON 4499.

5) 114-3

St. Nicolaas

op z'n best

12) 37-2

Patch-work tas van 22,95 voor 19,95

Kaarsenstandaard van 13,95 voor 11,95

Snoeppot van 6,95 voor 5,95

4 WEKEN LANG:

Gratis een Gotische kaars bij aankoop van / 10,—
Gratis luxe karaf badschuim bij aankoop van / 25,

—

Drog.-parf. DE GAPER
Kerkstraat 36 — Zandvoort— Telefoon 5006.

VOOR EEN GEZELLIG ST. NICOLAAS-
FEEST BIEDEN WIJ U:

Roomboteramandelletters

Roomboteramandelstaafjes

Speculaaspoppen
Gevuld speculaas

Uitweeg speculaas

Uitweeg marsepein

Marsepein letters

Chocolade letters

Roomborstplaat

Chocolade en marsepein figuren

Taarten, Harten en Hammen
Alles uit eerse klas kwaliteit

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

BALK
Hogeweg 28, telefoon 2989.

U kunt alles prima verzorgd thuis bezorgd krijgen.
10) 55-2

1874 100 JAAR 1974

BAKELS
KERKSTRAAT 29-31 TELEFOON 2513

IN

ZANDVOORT

TOONAANGEVEND VOOR:

DAMES- EN HERENMODE

LUXE ARTIKELEN

HUISHOUDELIJKE VOORWERPEN

FOTO- EN FILMCAMERA'S

LEDERWAREN

13) 118-3

Ook Sinterklaas heeft

iast van donkere dagen,

maar hij zal niet klagen.

Hij gaat naar Ancoru om
advies te vragen.

2) 69-1

Willem de Zwijgerlaan hoek i. van Galenstraat, Amsterdam.
Telefoon 020-142005.

D.A. DROG. PARF. BOUWMAN
ORANJESTRAAT 7

1) 5-8
Voor St. Nicolaas kuntU bil ons weer terecht voor een

grote keuze aan cadeaus zoals

Boldoot— 4711— Maja— Pierre Cardin

KJKÜ enz In eau de colognes— geschenkdozen zeep.

Vele speciale aanbiedingen

Pierre Cardin van 15,95 voor 9,95

Sortllege van 16,95 voor 10,95

Oaresse van 10,75 voor 8,75

Klku (eau de cologne) van 17,— voor 9.95

Kiku (Body Lotion) van 27,— voor 14,95

Brut van 20,— voor 13,50

4 Kaarsen in diverse kleuren 2,—

6 Kaarsen in diverse kleuren 2,25

Stompkaarsen per stuk 2,50

Stompkaarsen 4 stuks 7,95

De nieuwe collectie gezondheidspantoffels en schoentjes

is weer binnen.
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KERKSTRAAT 22

OVERDEKT

EN VERWARMD

WINKELEN

ZANDVOORT

•^-T'j-f, -iV
,!/ 1 • ^1

'

VOOR

IETS

APARTS

NAAR

Bloemenmagazijn

"NIJKO"

Buikslotermeerpiein 22,

Amsterdam-N.
Telefoon 270626

"Galery" Kerkstraat 22 Zandvoort,
Telefoon 02507-2729

Voordelige inkoop = prijsverlaging

Paprika pinda's 250 gr 175

Hazelnoten wit 100 gr 125

Hazelnoten vlies 100 gr : 110

amandelen wit 100 gr 180

Amandelen vlies 100 gr 145

Pinda's gepeld 100 gr 070

Pinda's vlies 100 gr 050

enz. enz.

Deze week:
250 gr. Cashew 2,95

250 gr. Vliespinda's 0,80

200 gr. Handwerkplndarotsjes-ara*' 1»69

Kerkstraat 22 - tel. 7545
*„l,-lj,.^-^ Vl«,»-**-A-

boetiek

DQD
zandvoorr
kerkshraaT 22 oalery 12-14

feleloon 025O^ 2g4g

vrije Tijols

Kleciinq

boeiiek mnode

•^iK4J4tUHA«l0>WtaifUi*1ffgnwirftfTO .i<ft* - lil I if.ii i i iiii.iwMjj..f» i wr T gi i^Mili -rtfw i r iimVmnC
i n i

-

i..
-

. i. n ft h. r
^'

1
" >.iii 4 i>..l i.>.*i'^-<.>f..W*V- ifi xv j^

on il SA ^

mi !S

elke dag open vonlO-I8u,

maandoq vanaj- 13 uur

N
O

Boek uw vakantie bij Eurosol,

dan weet u dat u meer vakantie

krijgt voor minder geld en ...

meer persoonlijke attentie

en service die helemaal niets kost

!

VLIEGREIZEN
KERKSTRAAT 22 • GALERIJ 16

ZANDVOORT 02507 • 39 5

1

/

Het groo^tste dropassortiment in Zandvoort
± 45 soorten

Snoep uit Grootmoederstijd
Kaneelpinkels wijn : Zwitserse Wijnen, een itiasse apart

Droppinicels londer conserveringsmiddelen .

Haverstroo
Tapwijn 3.40 Itr.

Hete bliksem enz. enz.

Kerkstraat 22, tel. 7545
" c fii'i%i. ' - ';

Profiteer in deze dure dagen

Top-Shop gaat de prijs verlagen.

1 4.90
12.50

van 19.59 voorl.p's Ray Conniff

l.p'sE.L.0.- El Dorado van 19.50 voor

\

ia

l.p. Eagles- One of these nights..^ van 19.50 voor

l.p.Albert West op z'n best van 14.95 voor

l.p. Barry White - Can't get enough van 19.90 voor

l.p. Super pophits m.o.a.

Jes, Doobie Brothers, Stones ...... van 15.— voor

1 4.90 B-
7.9S i;

12.90
Tam ^^ fitW*
.50 Ë

7.50
1 1 .50

Verder grote sortering Musicassettes 8-Tracks én bandrecorderbanden.

l.p. Super soul hits m.o.a.
• Percy Sledge, Otis Redding van 15.— voor

l.p. Alle 14 favoriet m.o.a. .

Alexander Curly , Hank the Kuife ... van 14. — voor

v:~.

Bij inlevering Van deze advertentie kunt u de t.p. van Alexander Curly

m.o.a. Cuus, Regen en Bennie niet voor 18.50 maar voor slechts 13.50 ko-

pen.

Top Shop
1^ 'i't

Kerkstraat 22 tel. 2100

N » rk %A i .»

Boa
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Advies deskundigen niet opgevolgd

niet voor
raadhuisplan Wagenaar
ZANDVOORT — De raadskoiuniissies hebKen woensdagavond de ad-
viezen van jury, stedebouwkundige ir. C. Th. Nix en welstandskom-
missie niet opgevolgd door plan 'Noordkap' van ir. Ciiris Wagenaar
niet aan te wijzen als het beste plan voor uitbreiding van het raad-
huis. Voor dit plan, dat door genoemde deskundigen pAs het beste
was aangewezen, stemden slechts de voorzitter van de vergadering
burgemeester A. Nawijn en de heren Flieringa (Inspraak-Nu), Koper
(PSP-PPR) en Van der Hcyden (PvdA). Winnaar met zes stemmen
werd 'Uraza' van W. Ingwersen met daar vlak achter met vijf punten
'Allemaal Onderdak' van W. L. van Oostrum. Architekt Gies Sterren-
burg vergaarde met zijn plan 'Kontakt' slechts de stem van wethou-
der Aukema. '-

De heer P. Flieringa worid zich tydens
de diskitósles, die drieëneenhalf uur in
beslag namen nogal op. 'In februari van
dit jaar hebben wy tot in den treure
over deze zaak gebabbeld .en daarom
dacht ik, dat het een eenvoudige avond
zou worden. Temeer daar de deskundi-
gen het ons erg gemakkelijlc hebben ge-
maakt door unaniem vdor hetzelfde plan

ArthuT Ronselaar 'heeft uitbreiding nog
wel sin?' .

'

. { .

te kiezen. Wü hebben het advies van
deskundigen ingewomien. omdat wü-
zelf leken zUn. Als dat advies eenslui-
dend is, hetgeen een hoge uitzondering
bij deskundigen is. wie zUawii dan, dat
we niet naar deze heren luisteren.'

Financieel niet mogelijk
Het Inspraak-Nu-raadslid viel woens-
dagavond van de ene verbazing in de
andere. Hy kwam zelfs tot de konklusie,
dat de gemeente Zandvoort de uitbrei-
ding van het raadhuis niet eens kan be-
talen. Dit werd duideiyk toen de socia-
listische wethouder van financiën Au-
kema stelde, dat zonder een forse sub-
sidie uit 's Rijks kas, büvoorbeeld in het
kader van de aanvullende werkgelegen-
heid (de PvdA dicht aan zeventig pro-
cent); realisering van welk plan dan
oofc financieel niet mogelük is.

'De gemeentefinanciën laten een last
van circa één miljoen 'gulden per Jaar
in de exploitatie niet toe,' aldus de,
wethouder, die van oordeel was, dat er

'

naar andere mogeiykheden gezocht dien-
den te worden als de financiële midde-
len niet gevonden zouden worden,
In dat geval had de PvdA een drietal
suggesties. Onderzocht zou moeten wor-
den, of het gebouw van publieke werken
door -interne verbouwing kan worden
verbeterd onder andere.door bytrekklng
van het voormalige raadhuis. Voorts zou
bezien moeten worden of het voormalige
gemeentelijk verzorgingshuis gereno-,
veerd en geschikt gemaakt kan worden

voor bijvoorbeeld de sociale dienst, mo-
geiyk met op de bovenverdieping een
permanente expositieruimte. Als derde
mogelUkheld kwam de PvdA-fraktle met
het pfan om de huidige bestaande be-
bouwing naast het raadhuis te kreërcn
als kantoorruimte , voor de diverse ge-
meentelijke diensten.

Naar huis
'Wat krijgen we nou?', merkte Flieringa
verbaasd op. 'We pi-aten over plannen,
die we niet eens kumien betalen. Als we
het geld niet hebben, dan kunnen we
beter de jury, de welstandskomraissie,
de stedebouwkundige en de arcliitekten

naar huis sturen. Dan kunnen we alle-

maal naar huis gaan, We betalen de ar-
cliitekten voor hun Ingediende plannen
en zeggen; Jongens het waren mooie te-

keningen, misschien komen we over
twintig jaar nog eens bU Jullie terug.

Het is toch onzinnig om nu een archi-

tekt aan te wijzen, die we niet eens kvm-
iien betalen. Ik praat geen seconde lan-

ger, als Ik niet de garantie heb, dat het
"plan financieel uitvoerbaar is. Als dat
geld er niet is, dan moeten we onmid-
dellijk stoppen,'

TVcthouder Aukema stelde, dat de hui-
dige Hnanciëlc situatie waarin de ge-

meente verkeert het Inderdaad niet toe-

laat om de bouw te ver^vczenlljkcn. "Blaar

dat verltindert ons niet om een keuze te

maken. Als de uitbrcidlnir later wel mo-.
geiyk zou zijn, dan zou het jammer ztjn

als we nog geen plan hebben.'
De heer Flieringa was het met deze
woorden van de wethouder niet eens.

'We moeten eerst naar financiële midde-
len zoeken en als die er zyn kunnen we
een architekt aanwijzen.' .

Maar de architekt werd tocli aangewe-
zen en de meningen daarover waren bin-
nen de PvdA- en WD-fraktie nogal
verdeeld. BU de PvdA waren Van der
Moolen en Weber voor Ingwersen, Auke-
ma voor Sterrenburg en Van der Hey-
den voor Wagenaar, die veelal werd ver-
weten zich by plan 'Nbordkaap' niet te

hebben gehouden aan het pakket van
eisen. Vooral de PvdA nam het Wage-
naar kwalijk, dat hy zich niet aan de
spelregels had gehouden. Van der Hey-

den was het als enige met zijn fraktie-

genoten niet eens. HU zag in plan
'Noordkaap' een origineel en attraktief

ontwerp, dat een aanzet kon zyn voor
een verdere renovatie van de Noord-
buurt.

Behalve de strafpunten, die de overige
drie 'PvdA-leden Wagenaar toekenden
voor zyn afwyken van het programma
van eisen, was men van mening dat de
architekt met zyn plan het raadhui.s

ondergeschikt heeft gemaakt aan de
nieuwbouw, terwyi het de bedoeling wa.s

een ontwerp te maken dat primair ge-
richt was op de centralisatie van het
gemeentelljk-admini.stratlef apparaat en
niet om de indruk te wekken, dat er een
nieuw raadhuis bijkomt. De heren Van
der Moolen en Weber kozen voor Ing-
wersen, omdat zyn ontwerp 'degeiyk,
doelmatig en uitermate geschikt is voor
het doel waarvoor het gemaakt dient
worden.'

Warenhuis
De heer -Aukema had zyn keus laten

vallen op Sterrenburg. HU deelde ' do
mening van enige fraktiegenoten niet en
zag in 'Kontakt' geen 'enigszins waren-
huisaclitig karakter'. Hij vond het ont-
werp een eigentijdse indruk maken met
een dynamische vormgeving In tegen-,
stolling tot het naar zijn inzicht wat
statische en naar het conventionele nei-
gende ontwerp van Ingwersen. 'Het ont-
werp ademt een hedendaagse moderne
archltektuur uit, laat het bestaande
naar alle kanten in zyn waarde en is

door de materiaalkeuze minder kostbaar
in het onderhoud,' zo prees Aukema plan
'Kontakt', Als kritiek liet wethouder Au-
kema horen, dat het plan een goede in-

terne aansluiting, met het bestaande
raadhuis mist.

Met uitzondering van Jelle Attema en
Arthur Boselaar, die voor het plan Ing-
wersen kozen, stemde de' VVD-fraktie
voor Van Oostrum. Over 'het bouwen
-van een nieuw stuk raadhuis' had Ar-
thur Rosclaav zijn twyfels,

'DankzU de aanwezigheid van minister
Gruyters mag Zandvoort niet meer gro-

ter groeien en dankzU het ontwerp van

de Wet Reorganisatie Binnenlands Be-
stuur van minister De Gaay Portman
mogen we straks als gemeente ook niet

meer veel zelf doen. Dit kan gevolgen

liebben voor het aantal funktionarissen,

dat aan huisvesting moei worden gehol-
pen.'

Burgemeester Nawyn was van oordcel,

dat met genoemde wet geen rekening
moe,st worden gehouden. 'Deze wet mag
niet doorgaan' aldus de heer NawUn.

Moiensleeu
Eveneens sceptisch stond Arthur Rose-
laar tegenover de financiële kant van de

zaak, 'Als ik de vierenhalve ton, die het

raadhuis ons jaariyks gaat kosten voeg

bU de vele tonnen verlies van ons nieuwe
zwembad, de paar tonnetjes verlies Viln

de nieuwe leeszaal en bibliotheek en de

overige op zich belangrUke,. maar toch

verliesgevende taken waar onze gemeen-
te voor moet betalen, dan kom ik op een

basiskapltaallast,, die alseen molen-
steen om de hals gaat hangen. Zoals

steeds is dat de hals van de inwoner van
Zandvoort, die opnieuw dieper in de zak

zal moeten tasten,'

Het plan 'üraza' van architekt Ingwer-

sen voerde eveneens de top-vier aan bil

het CDA. Zowel Richard van As als wet-

.

houder Van der MUe waren het eens met
de keuze van Ai'thur Roselaar. De ma-

nier waarop Boselaar zün keuze had be-

kendgemaakt kwam echter Van der Mye
niet zo sympathiek over, 'Toen ik Ro-
selaar hoorde spreken werd liet me wit

om de neus. Het is voor my een wonder,

dat hU na zoveel aanmerkingen nog tot

een keuze van architekt is gekomen,'
Evenals de heer Flieringa, was Van der
Mijc geschrokken van de ellenlange dis-

kussles. 'Er wordt gezegd: Wc hebben
nog oen gemeenteiyk verzorgingshuis en
een oud badhuls. Wat zUn we liier van-
avond eigeniyk aan het doen, We kun-
nen door de bomen het raadhuis niet

meer zien,"

De zaak werd nog ingewikkelder, toen
na drie uur van disku,ssles tot .stemming
moest worden overgegaan. Precies een
half uur had men nodig om tot een wa-
terdichte methode van tellen te komen.

Nachlnicrrie
Wethouder Van der MUe stelde voor de

architekt, die de voorkeur had vier pun-
ten toe te kennen, de tweede architekt

drie punten enzovoorts. Een niet be-

paald waterdicht plan, omdat bU toe-

passing van deze puntenverdeling de
architekt met de meeste voorkeursstem-
men niet automatisch als winnaar uit

de stembus tevoorschün zou komen,
Flieringa en Koper maakten de zaak
nog ingewikkelder door mede te delen.

dat zy geen punten zouden toekennen
aan het plan, waarin zU niets zagen.

'Wagenaar geef Ik vier punten en de
rest niets. Ik stem 4-0-0-0,' aldus Flie-

ringa,

Lou Koper voegde hieraan ter verduidc-
lyking toe: 'Ik ga tocli geen punten aan
een plan geven, dat me nachtmerries
bezorgt?'.

De WD rook lönt en vroeg schorsing
van twintig minuten, Nn- de .schorsing

moest men Weber goiykgeven, toen hU
eerder had opgemerkt en uitgelegd, dat
de 'methodiek-Van der Mye' niet deug-
de. Op verzoek van Joustra werd ten-
.slotte geen rangorde bepaald maar uitr

sluitend één stem gegeven aan het beste
plan.

Evenals het ad\ies i'an de dcsUundiircn
moet dit advies v.an de raadskommissics
niet als bindend worden lie.scliouwd,

want eerst als burgemeester en wcthou-
iioudcrs met dit advies ccn voorstel heb-
ben gemaakt en de nagenoeg geiyiic

raad opnieuw over dit voorstel gaat
stemmen, eerst dan worden de stemmen
bindend. Burgemeester Nawün zal dan
Kcen stemrecht hebben en bovendien
waren woensdagavond door afwezigheid
van de heren De Pater en Tcrmes de
fraktics van CDA en Inspraak Nu niet

liomplecl.

Herinneringeu aaii een fel bewogen periode

ZANDVOORT inde

Slot
Ofschoon we zeker in staat zouden zijn, nog geruime tijd u het een
en ander te vertellen over de meest bewogen periode uit de Zand-
voortse geschiedenis, namelijk' de periode , 1940—1945, -menen wlJ, er
tóch goed aan te dóen, hiermede thans té stoppen.

"

Met de komende feestdagen in het vooruitzicht. Sint Nlcolaas, Kerst-
mis en de jaarwisseling lijkt ons het voortzetten van deze artikelen-
reeks niet verstandig. Bovendien hebben we nu bijna een jaar met en-
kele onderbrekingen, wanneer er geen plaatsruimte voor was, in ruime
mate aandacht besteed aan dit onderwerp en een teveervan hét goede
of in dit geval 'van het slechte' moet voorkomen worden. Oorspronke-
lijk lag het in de bedoeling, dat kort na de viering van bevrijdingsdag
dit jaar met deze/rèeks zou worden gestopt, doch op veler verzoek zijn
we er ook daarna nog mee doorgegaan.

Maar zo zonder meer sluiten wy niet af.

Gaarne willen wy er nog even op wUzen,
dat In een onvoorstelbaar snel tempo de
herbouw van onze gemeente plaats vond.
Wat geen mens had gedacht: een ruïne
werd weer een graag bezocht oord en nog
steeds wordt er gewerkt aan verdere ver-
volmaking van onze badplaats op veler-
lei gebied.

Snelle groei
Om enkele voorbeelden te noemen: In
1943 telde Zandvoort nog maar 1789 In-
woners, na in '1941 het top-aantal van
9805 te hebben bereikt. Doch eind 1945
had Zandvoort alweer 6957 Inwoners en
eind '46 was dit aantal gegroeid tot 9179,

In 1958 werd met een aanwas van 607 'n

totaal van 14.368 Inwoners geteld, docli
sindsdiens is niet een gemiddelde groei
van 125 inwoners per jaar een meer ge-
.stadige bevolkingsaanwas te konstateren,
die momenteel ruim 16.000 bedraagt.
Gesloopt werden in totaal 30 hotels en
pensions met een capaciteit van 1719
bedden. Dit verlies aan beddencapaciteit
werd voor het grootste deel weer gecom-
penseerd en het was de heer N, W. Bou-
wes, die door de bouw van 'Hotel Bou-
wes' en 'Bouwes Palace' Zandvoort enor-
me diensten heeft bewezen, Daai-voor
kunnen wy de heer Bouwes niet dank-
baar genoeg zUn.

We mogen in verband met deze groei ook
wel even memoreren, dat een geheel
nieuwe woonwyk ontstond, nameiyk het
'Zandvoort-Nieuw-Nooi'd'. Ook Zand-
voort Zuid onderging een sterke uitbrei-

ding. Wat de woningbouwvereniging
'EMM' in dit verband de na-oorlogsc ja-

ren presteerde is welhaast ongeloofiyk.
Deel uitmakende van ds Randstad Hol-
u«. — ,„______„.„__^___

Mime in

NieuwUnicum
ZANDVOORT — Het Antsterdam.se Mi-
metheater-pezelschap 'Bewegingsthea-
ter BEWTH', zal op donderdag 27 no-
vember 19.00 uur een voorstelling geven
in Nieuw Unicum, Zandvoortselaan -165.

De toegang Is gratis,

BEWTH zal op maandag, dinsdag en
woensdag deze voorstelling samen met
de bewoners van Nieuw Unicum voorbe-
reiden eh tussendoor ook korte voorstel-
lingen geven.
Deze voorbereidingen en de voorstellin-
gen zUn voor iedereen gratis toeganke-
lyk.

land en regionaal behorend tot Zuid-
Kennemerland Is Zandvoort als woon-
plaats buitengewoon in trek. Zo er geen
planologische beperkingen werden opge-
legd,, zou Zandvoort In snel tempo uit-
groeien tot een gemeente met een stede-
lyk karakter en dat wil men juist voor-
komen om de speciale karakteristiek van
het dorp te bewaren die de grote aan-
trekkingskracht Is voor de toeristen en
vanzelfsprekend ook voor de inwoners.
Dit neemt niet weg. dat onze huidige
burgemeester A, NawUn een open oog
lieeft voor een verdere groei van zijn ge-
meente. HU ziet de zaken daarbij zeer
reëel. 'Tiekt zich daarby niet aan wat
ieder zegt, maar doet, dat biliyk Is en
recht, Hy vecht nog altyd voor betere

Rusland-aktie

Amnesty

International
ZANDVOORT — De werkgroep am-
nesty international afdellnir Zandvoort
houdt vaii 17 tot 15 december een Rus-
landaktic.

Doel van de aklic is de vrijlating: te be-
werkstellingen van politieke- en gewc-

. tcnsgcvangenen In Russische kampen
en psychiatrische inrichtingen. Voorts

hoopt men mei 'de aktic de levcnsom-
standigheden In kampen te verbeteren

en het misbruik van psychiatrische in-
richtingen tegen <e gaan.

Op zaterdag 29 november staftt amnes-
ty international Met . een marktkraam
op het liaadhüispleln om de aandacht
op de Ruslandaktle te vestigen en de
jaariyksë kerstfcaarténaktie.

Doel van de laatstgenoemde internatio-

nale aktie is om de politieke gevangene
te overladen met kerstgroeten tiit do
hele wereld, BU de kaarten, die In de
marktliraam verkrügbaar zijn worden
adressen vatt gevangenen geleverd.

Steun aan de Ruslandaktle kan verleend
worden door hahdtekënlngeniysten
te tekenen, voorgedrukte kaarten naar
autoriteiten te sturen of geld oi^er te

maken op glronünlmer 454000 onder
vermelding van 'ÜSSB-aktle',

LUsten, kaarten en informatiemateriaal
zyn verkrygbaar by Jenny Havers Gast-
huishofje 27, telefoon 2791 of bU de
wereldwinkel aan de Kleine Krocht,

aan- en afvoerwegen, ondanks de tegen-
stand die hy daarby van hogerhand on-
dervindt, hU bepleitte sterk de vestiging
van een casino in onze gemeente en lykt
in dit opzicht het pielt wel gewonnen te
hebben,

We zullen burgemeester A, NawUn al-
tyd moeten biyven nageven dat hy een
open oog had voor diverse mogeiykhe-
den, HU had het daar niet gemakfceiyk
mee, want men heeft hem meerdere ma-
len het vuur na aan de schenen gelegd,
maar In dit opzicht bleek onze huidige
burgemeester een 'Uzeren Hein', HU liet

zich niet afschrikken, door niets en door
niemand, maar volgde In zyn beleid een
vaste lyn en dat strekt hem tot grote eer.

Toekomst
Zo groeide Zandvoort in de na-oorlogse
jaren uit tot de badplaats, die het nu is.

Tot een gemeente, waar het goed toeven
Is en bekend over de gehele wereld. Laat
ons daarby vcoral het circuit, dat Zand-
voort wereldfaam bezorgde, niet verge-
ten. Ook in het voortbestaan daarvan
heeft burgemeester NawUn een groot
aandeel gehad. Een belangrUke uitbrei-
ding van ons raadhuis staat op stapel,
evenals de vestighig van een oudheid-
kamer in het voormalige gemeenteiyke
verzorgingshuls.
De ekonomische crisis, waarin wy nu op
wereldniveau verkeren, gaat ook aan
Zandvoort niet onopgemerkt voorby. Er
staan- ons stellig nog moeiiyke tyden te
wachten, doch moeliykcr dan in 1940-'45

kunnen zé zeker niet meer worden. Alle

zeilen moeten worden bUgczet om het
gemeenteschip In goed vaarwater te hou-
den. Dat tracht ons huidige gemeente-
bestuur en die taak is verre van eenvou-
dig, omdat het vto ons allen offers
vraagt, die we met tegenzin, maar een-
voudig, omdat het noodzakelUk Is, moe-
ten brengen. Dat doen we. De een graag,
de ander traag, maar we doen het, om-
dat we van Zandvoort houden en omdat
we weten, dat nr deze Inspannende tyd
ook wel weer betere tyden zullen, aan-
breken.

En wU willen deze artikelenreeks, waar-
aan wij zo met plezier gewerkt hebben,
graag besluiten met het oude Zandvoort-
se volkslied:

Gelukkig wijl De frisse lucht
.
En 't vrij en open strand
Verkwikt en sterkt ons ied're dag
Ons huis staat hoog op 't zand
Wij leven vrolijk en tevrêe,

Omdat wij -wonen, aan de zee.

Het zoute nat 'dampt levenskracht
En levenslust iii: 't hart;
Hel ruim en heerlijk zeegcsicht
Verdrijft bij ons de smart.
Wij leven vrolijk en tevrêe.
Omdat wij wonen aan de nee.

Ver van de stad,:in£t al haar pracht
En al haar ijdelheid,

sten wij het prachtigste sart o!;

Het beeld der eeuwigheid.
Wij aijTi jreboren aan de zee.

Dat maakt, dat Trtaakt ons weltevrce.

Haar groen gewaad, haar sneéuwit
Betov^en steeds ons oog. Uioofd
En als zij raast en kookt en. brandt,
Staan wij de blik omhoog.
Gelukkig immers is ons lot.

Waar zee, waar zee is, daar is Godl

Dominee SwalUe, die dit vers maakte,
had het nog zo slecht niet bekeken.

C. Kuyper sr.

<Adv, Ingez, Meded.)

Voor ons kantoor in Zandvoort zoeken wij:

eejï yroMwelijke

aÜÉmistratieve kracht

(part-time). Opleiding min, MAVO-niveau, kennis van
of interesse in onroerend goed strekt tot aanbeveling.
Betrokkene moet zowel zelfstandig als in teamverband
kimnen werken. , .

Uw schriftelijke sollicitatie gaarne aan

makelaarskantoor ing. G. A. GENSE
Kostverlorenstraat 115, Zandvoort.

Tekort: f 2274.- per dag

zeer
zware last

voor gemeente
ZANDVOORT — Het sportfondsenbad 'De Duinpan' gaat dit jaar ccn

exploitatietekort opleveren van ƒ830.000,— pit deelde wethouder

Van der MQe dinsdagavond de raadsleden tijdens de rondvraag mede.

Voor het volgend jaar wordt het tekort begroot op ƒ 702.000,—

.

Met oog en oor

de badplaats door

De wethouder vertelde, dat ondanks de

mooi zomer hel zwc'mbadbezock van zo-

wel Zandvoortcrs als van rclireantcn

byzonder is tegengevallen. De inkom-
sten bedragen slechts ƒ395.000,—, ter-

wijl de inkomsten voor dit jaar waren
geraamd op ƒ 832,600,—

.

'Hel is erg, dat zo weinig mensen ge-

bruik maken van het zwembad,' aldus

de heer Van der Mijc, die voorzag dat

deze 'zware last' nog meerdere malen
ter sprake zal komen in de raad.

Deze sciirlkbarcndc cUfcrs kwamen per

toeval ter sprake doordat de socialist

Weber lUdens de rondvraag ccn balle-

tje opgooide. 'Ik heb vernomen dal hcv
zwembad dit jaar ongeveer vül Ion te-

komt komt en Ik heb oolc gehoord, d.at

er weinig Zandvoortcrs gebruik van
maken. Kunnen we er niet zes ton van
maken, dan geven wc de kinderen ccn
gratis abonnenicnl en laten de ouderen
bijvoorbeeld voor ccn gulden per weck
zwemmen. Dan heb ik tcitminstc nog
het gevoel, dal het geld niet in het
water wordt gegooid en heel Zandvoort

Familie-toertocht
ZANDVOORT — De autosportvereniging
'Sandevoerde' houdt zaterdag een fa-
milietoertocht.

Vertrek en aankomst zyn In hotel Keur
aan de Zeestraat.

Deeüiemers worden verzocht om 19.00
uur aanwezig te zyn, teneinde om 20.00
uur gezameniyk te kimnen vertrekken,
He Inschrytgeld bedraagt, voor leden
van ASV Sandevoerde vyf . gulden en
voor niet leden zes gulden.

van hel zwembad gebruik maakt.'

Na deze suggestie van de heer Weber
aan het adres van Iicl kollege kwam
wethouder Van der Mijc mcl de wcrke-

lykc cijfers voor de dag.

De wethouder bego" heel voorzichtig

om vervolgens met keiharde cyfcrs toe

te slaan. 'U kunt u beter goed vast hou-
den aan uw stoelen. Ik heb nu de idee,

dat ik van de allerhoogste toren van
hel zwembad moet springen wanl de

situatie is veel erger dan Weber veron-
derstelt' zo richllc de wethouder zich

(ot de raad. Hel tekort komt neer op
vyftig gulden per hoofd van de bevol-

king.

Weber . . . zwembad gratis openstellen

voor kinderen.

Eclilscheidiiigen

Dezer dagen had ik met een ambte-
naar van burgerzaken een gesprek
over het feit, dat de burgerlijke stand
wat betreft de bevotkings-aanwas een
dalende tendens vertoont.
Hy zei my. dat het eigeniyk jammer
was, dat in die rubriek ook niet de
echtscheidingen worden opgenomen.
'Daar zouden de mensen van sclu-lk-

ken' zei liy. Ik vernam, dat van de
drie in Zandvoort ge.sloten huwciy-
ken er na korte of langere tyd weer
twee ontbonden worden. Deze ver-

houding ligt nog hoger, wanneer de
buiten Zandvoort gesloten huweiyken
van epiitparen, die zich in Zandvoort
vestigen, worden bygeteld.
Het is wel een teken des tyds en je

zou je haast gaan afvragen, waarom
de mensen eigeniyk nog trouwen.
Maar dat zulk een rubriek In de bur-

'

geriyke stand zou worden opgenomen,
daar is voorlopig nog geen kyken op,

al zou het wèl interessant zyn.

Proeftuin
Leden van de Zandvoortse padvin-
dersgroep 'St. Wlllibrordus' hebben
zaterdagmorgen bij hun klubhuis 'De
Bunker' aan de van Lcnnepweg 175
jonge bomen geplant onder toezicht

en met hulp van de heer Secdcrs van
Pttblieke werken.

Allerhande soorten bomen werden er

geplant. Het wordt du.-, een soort
proeftuin. Hel was een heel karwei,
maar de padvinders liebbtn zich maar
al te graag ervoor ingezet. En nu
maar hopen, dat ze willen aaaslaan.
Aon de voorbereidingen lieeft dat In
elk geval niet gelegen en .••tr.iks kan
publieke werken er zyn voordeel mee
doen by verdere uitbouw van het bo-
mcnbestand.

wv
De federatie Handelsvereniging-
Hanze hield maandag een bijeen-

komst in hotel Bouwes, die bij-

zonder druk bezocht jun-s. Nog
nimmer sagen 7ve zo'n groot aan-
tal belangstellc7idcn op een ver-
gadering, waarover voorzitter Leo
Duivenvoorde zijn vreugde uit-

sprak.
De voorzitter van de Zandvoortse
VVV burgemeester A. Nawijn
hield een kernachtig betoog dat
erop neer kwam, dat de belang-
stelling voor het VVV-werk in
Zandvoort nog steeds aan de lage
kant blijft. Ik wil dat nog eens
gaarne onderstrepen, want inder-
daad kan een goed funktioneren-
de VVV niet hoog genoeg worden
aangeslagen, maar goed en doel-
treffend werken kan alleen, wan-

neer 'iedereen, en' zeker elke ne-
ringdoende er zijn schouders on-
der zet en er zijn steentje aan
bijdraagt. Het is te hopen, dat
het betoog van onze burgemees-
ter niet zonder effekt blijft. ,

Nieuwe verlichüng
John Pieters sprak over een nieu-
we permajienie verlichtitig van
het dorpscentrum.

Het is daarbij de bedoeling, dat
om de 20 meter een lantaarnpaal
wordt geplaatst met twee bollen
on dat de' hangende verlichting
verdwijnt.

Het ziet er wel naar uit, dat de
stichting 'Verlicht Zandvoort'
haar zin zal krijgen. Deze oplos-
sing is tenslotte mooier, goedko-
per en doeltreffender dan.de hui-
dige seizoenverllchting.

Ik begreep alleen niet, dat er toch
nog lieden waren, die bezwaren
zagen in liet kontrakt van 10
jaar, waaraan men zich vastlegt.
Dat is toch een zaak, die zichzelf
oplost? Wanneer iemand een
zaak overneemt, dan zal de nieu-
we eigenaar zeker niet vallen
over de naleving en overname
van dit kontrakt, dat hem ƒ200
per jaar kost. Dat deze nieuwe
verlichting bijzonder mooi en
doeltreffend is, staat daarbij bij

voorbaat vast,

Kcrslbooui

Het gaal allemaal een beetje
stroef dit jaar. maar uiteindelijk
lijkt alles toch nog voor elkaar te

komen. De Sint Nicolaas-intocht
wor.it zaterdag verzorgd door de
kamavalsvereniging 'De Schar-
rekoppen. Moet Sinterklaas dan
niet naar de voetbalwedstrijd
'Italië-Nederland' kijkeii?

Enfin, wc dachten maar op de
laatste bericliten. Er komt óók
weer een aktie, die ditmaal niet
'Sint Nicolaas-aktie' gaat heten,
maar 'feestmaand-aktle* is ge-
noemd die tot aan de Kerstdagen
zal duren. En tenslotte wat de
plaatsing van een kerstboom op
het Raadhuisplein betreft, óók
dat komt In orde. Er is reeds een
Initiatief genomen door enkele
enthousiastelingen en voor een
groot deel is de plaatsing van de
boom op het Raadhuisplein reeds
verzekerd. Het bedrag ervoor is

nog wel niet kompleet, maar men
rekent op de goedgecf.sheid van
nog wat inwonens, want deze tra-
ditie mag ook dit jaar niet ont-
breken.

Wanneer u er wat voor over hebt,
brengt ii het geld dan even aan
het VVV-kantoor, Er wordt naar
gesrtcefd om ook in het winkel-
centrum in Noord een boom te
plaatsen. Of dat gelukken zal,
hangt van uw hulp af. De namen
van degenen, die voor dit doel bij-
droegen, zullen binnenkort wor-
den bekend gemaakt. Er wordt
wèl op u gerekend!

C. Kuyper sr.
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Met 'n Sony wekradio bent u elke morsfen
„uitgeslapen" bij-de-tijd.

Twee wekradio's met een prima getuid zonder piepertjes

of krakertjes. Bij beide wekradio's heeft u de keus of u
zich met een zoemtoon of muziek wilt laten wekken. Alle-

bei hebben ze een slulmerknop die bij het Inslapen tussen

het kwartier en hét uur: voor inslaap-rnilzjék zorgt. En alle-

bei zorgen ze automatisch voor votdoèfide geluid om u
wakker te krijgen. Leuk St Nicolaas of Keréltliiado.

.

Oe 8FC-100 (hel AM/FM-mo'dèl) van 229,— woof

179,-

„ii,A,^!"(i

Oe 8RC-110 (het AM-niodfil) van 179,— voor

129,-

TC-377
Sony's beroemde „schuine".
Een briljant stereo tape deck. Uitgerust met de befaamde
Sony P & F opname- en vyeergavekoppen.
Professionele mengmogelijkheden voor mlkrofoon en lijn-

signalen, verlichte VU-meters, tapesoort schakelaar en
4-cijferjge bandteller.

Automatisch alslagmechanisme. servo gestuurde band-
spanningsregelaar.

Van 1.095,— voor 795,""
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scmyenélres
maken er

'n spektakulaire
stereo-hifishow vaiie

TA-1066
versterker
Geïntegreerde stereo

. tinu vermogen 2 x 22

Van 629,— voor

komttt
versterker met „tape-dubbing". Kon-
Watt aan 8 Ohm bij 1 kHz.

429,-

De komende twee weken is het feest bij EIres. Geen jubileum of heropening. Niets

van dat alles. Gewoon feest omdat wij u de nieuwe lijn Sony stereo-hifi apparatuur

,

i°76 presenteren. Alles demonstratie-klaar. U kunt het zelf zien, horen en -beleven,

aard prettig geprijsd. Met de vanzelfsprekende service van EIres en Sony,

sss-SMesJ

"«asiss^jsi©?^

dres
elektrotechnisch installatiebureau

Keizerstraat 9-1

1

Haarlem

telefoon: 023 -314740*
=êS^^
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ST-5066
tuner
FM slereo'niiddengolf tuner met H/-blend schakeling. Door
toepassing van FÉT transisloron gevoelige FM ontvangst:

1.7 uV bij een signaal/ruisverhouding van 30 dB.

Van 625.— voor 499,—

r^-~

PS-5550
Professionele draaitafel.
Fraaie draaitafel met professionele eigenschappen. DC-
servo motor en snaaraandrijving daardoor zeer lage wow
en fluiter waarden alsmede een uiterst laag rumbteniveau.

Gemakkelijk Ie bedienen hydraulische armlifl.

Elektronische afslag.

Van 998,— voor 699,"" r

ir

i

HMP-30
De grote topper uit de STER reklame.
Krachtige 2 x .10 Watt' versterker. De gevoelige tuner pikt

het FM signaal ruis- en vervormingsvrij uit de lucht. De
senii automatische platenspeler springt voorzichtig met uw
kostbar? platen om. Gaat u maar na . . . vederlichte all-

balance arm, 'n.hydraulische armlift en een magneto dyna-
misch element metdiamantnaald. Elektronische afslag.

Van 999,— voor 799,—

v^ *V.^>^ =Sï'!»sBs
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HMK-20
Kompleet muzieksysteém.:
Met dit Sony apparaat, geniet u niet alleen van een uit-

zoriderlijke weergave' van 'Stereo FM programma's en van
üw uitverkoren platen; U'kunt P.C()«.uw eigéh; cassettes op-
nemen van platenspeler of tunëh^-juitera^rd weergeven.
En mehg-mogelijkheden'mél dejniitroföon op de koop toe.

'Met de 'Sony HMK-20 kunt u uw^mUzlék Inleiden of van
kommentaar voorzien.

U bent 20 uw eigen disc-jockey. ••

fcïan 1.245,— voor 998,— .'
'''A
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TA-4650
V-FET versterker.
De allereerste betaalbare V-Fet versterker.

De voordelen van deze unieke versterker zijn teveel om op
10 noemen, filaar liefst 2 x 45 Watt kontinu-uitgangsvermo-

gen. Ryisarme voorversterker. Voorzien van alle mogelijke

asnsluit- en regelmogelijkheden.

Drie-voUdig beveiligd. Mogelijkheid om voor- en eindver-

sterker te schelden.

Reeds uitvoerig getest in vakbladen!

1168,-

t';:),^-"?^"^''

PS-4750
Direct drive draaitafel.
Speciaal ontwikkelde draaitafel met een uiterst laag rumble

niveau. Voorzien van verlichts stroboscoop, snelhelds-

fljninstelling en hydraulische armlifl. Kompleet met stolkap.

tc-iss
Front-loading cassette dectk.
Oftewel 'n easselle deck waarbij alles aan de voorkant zit.

Alle knopjsen. De VU-meters. De ingangen vóór mikrófoóris

ert hooldtelefoon. Plus uiteraard de cassette zelf! Uitgerust

met de befaamde Sony F i F kop, tapesoottschakelaars,

limiter opnamesysieem.

899,- 699,-
);
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Reis-

perikelen
Een klein ongemak

mét dure gevolgen

De familie B. uit een grote stad In

liet oosten van het land maakte een

qua afstand vrij lange reis naar een

aantrekkelijk vakantie-oord aan de

Adriatisctic lee. De auto was zo goed

alx nieuvr en vanuit dit oocpunt

belioefde men in feite cccn narigheid

te vrezen. De heenweg gaf geen pro-

blemen. Ook het verblijf op een para-

dijselijk eilandje voor de kust was
xorgeloos- Heerlijk warm, dagenlang

kunnen genieten van zon, water,

fraaie stranden'en baaien waar maar
weinig mensen kwamen. Men ont-

moette er nog een Hollandse familie

en de twee en een halve vakantie-

week waren voorbij voordat men er

erg in had. De l>oot bracht het gezin

met de bagage in enkele uren terug

naar het vasteland. Oe auto werd
keurig teruggevonden. Men bad de

auto naast een wonlng.gieparkeèrd en

de bewoner had er zich over ont-

fermd door de lak tegen dehete zon te

beschermen met enkele oude lakens.

Voldaan startte men de auto en -

begon aan de lange Kis naar buis.

Enkele honderden kilometers

noordwaarts weigerde de auto plot-

seling ledere dienst. Daar stonden ze

dan. In de hete zon omgeven door

veel stof. BUnageen hulp te kragen.

Geen goed geoutilleerde garages en

die ene, die misschien wat kon uit.

richten bad geen tijd, omdat ér tien-

tallen auto's stonden te wachten op

reparatie. Op dat moment spelen vele

gedachten door je hoofd. Wat te doen.

Weinig talenkennis, dus zo goed als

geen mogelijkheden om je vlot uit te

kunnen drukken. Zo goed als geen

technisdie kennis om het euvel zelf

op te sporen. Een lekke band is geen

probleem; een bougie verwisselen

ook niet, maar de ingewikkelde tech-

nische facetten van een benzine-

Snspuit-STSteem gaan de gemiddelde

automobilist toch veel te ver. Zo
verging het ook de „deskundigen" die

zich rond de auto schaarden. De fami-

lie werd ten einde raad in een hotel

ondergebracht. Gelulcktg was er in

het hoogseizoen nog een liamer vrij.

Pa charterde een taxi en daarmede

begon een urenlange rit langs gara-

ges en mensen, die misschien konden
belpen. Zo af en toe werd b|] een

terrasje gestopt om de droge kelen

wat te verfHssen en de dorst ta

lessen. Na uren rijden en vragen trof

men een echte deskundige, die bereid

bleek mee te gaan naar de auto. Z'n

ernstige gezicht bleef btj aankomst

bij de auto een kwartier4ai>g staren ..

onder de motorkap. Toen begon het

te dagen. Een simpele spanningzoe-

ker, waarmede het electrische sys-

teem doorgemeten kan worden,

bradit uiteindelijk het verlossende

antwoord.Een steldcertje, waarmede
bet contact met de electriscbe benzi-

nepomp tot stand gebracht wordt,

bleek niei goed bevestigd te zijn.

Rond dit euvel xonnog veel meer te

TerteUeniiin.
Normaliter vindt men in een bijbe-

horend' instructieboekje een elec-

trisch schema^ BI] het betreffende

merk was dit niet het gevat.Vaak ziet

men dat instructieboekjes niet meer

zijn dan wat eenvoudige documenta-

tie rond de auto. Een uitvoeriger

boekwerkje kan in vele gevallen uit-

komst bieden. Wat men in een dag

tijds allemaal gedaan heeft om een

garage te vinden, die dit merk verte-

genwoordigt, is in dit korte bestek

, niet Ie beschrijven. De alarmcentrale

van de ANWB, die in deze weken,
overbelast was, gaf keurig enkele

adressen op waar de getroffen auto-

mobilist technische hulp zou kannen

vinden. V<Ui de 2 dealers van het

merk bleek er één met vakantie en de

andere was. gieen garage. maar een

organisatie, die zich belast met de

im- en export en die ook de naam van
. het automerk wel kende, omdat men
er ook zaken mee deed. In wezen dus

niet helemaal een correcte informa-

tie. Maar goed dat kan gebeuren.

Hoe verder men van huis gaat, hóe

moeilijker.de taalproblemen worden
en hoe afgtlegener alles ligt, des te

problematischer wordt het om 'm

korte tijd alles weer bij het oude te

krijgen. Al met al verloor men ruim

cén dag, was het humeur in de'begih-

fase niet al te goed gestemd en vergde

het uit de financiële middelen maar
liefst een bedrag dat aardig in de

buurt van de vijlhonderd gulden

kwam. En dat alles voor een storing

die aan onderdelen geen gëtd bleekte

vergen. De vraag zal bij velen rijzen

Renault in 1976

auto-test BMW 1502

De 1976 uitvoeringen van Renault
hebben een groot aantal detailwij-

zigingen ondergaan; alleen van de
Renault 12 modellen werden ook
het Interieur en exterieur ingrypend

gewijzigd. Alle modellen zi|n nu
voorzien van een
alarmknipperlicht-installatie en van
een gescheiden remsystcem. Nu ook
de Rensults 4 L en 4 TL en de
Renault£ 5 L en 6 L zijn uitgeru.'St

met een wisselstroomdynamo, is

thans het gehele Renault gamma
voorzien van deze uiterst, moderne
Installatie, die voor voldoende laad-

stroom, ooi: bi) lage toerentallen

Eorg draagt
Van een aantal modellen werden

de versnellingsbak-verhoudingen
gewijzigd, met name een kortere

eerste versnelling op de Renaults
16 en 15617, een hogere vierde ver-

snelling op de Renaults 4, 5 en 8

en een lagere vijfde versnelling op
de Renault 16 TX. Deze wijzigingen

geven een betere aanpassing aan
de gewijzigde verkeersomstandighe-

den, met name de hoogste versnel-

ling m.b.t. de lagere maximum
snelheden op autosnelwegen en de
laagste versnelling m.b.t. het toe-

nemende rilden in files. Om die re-

den werd ook in enkele modellen'

de koppeling zwaarder uitgevoerd,

zoals In de Renaults s, 6, 12, 15 en
17 en inde Rodeo 6 uitvoering.

Niet alleen z(Jn de 1976 uitvoerin-

gen van Renault In een groot aan-

tal nieuwe kleuren leverbaar, maar
ook wordt thans op enkele uitvoer-

ingen zoals de Renault 16 en bin-

nenkort op de Renault 30 het
„vernl" laksysteem ' toegepast

waarbij een transparante bescher-

mingslaag over de keurlak als ex-

tra bescherming Is aangebracht.

Van de 35 verschillende modellen

personenauto's welke door Renault
in Frankrijk worden gefabriceerd

zullen er eind oktober van dit jaar

wanneer ook de nieuwe zcscylinder

modellen worden uitgebracht, in to

taal 30 in Nederland leverbaar zUn

BMW Is van origine een bijzonder

sportief merk. Dat was voor de oor-

log al en dat Is zo gebleven. Velen

kennen de successen nog- van de

beroemde 327 en 328 modellen.

Toch was het tegen het einde der

jaren vijftig niet zo rooskleurig

meer. BMW verkeerde in een im-

passe; Een nieuwe generatie auto-

mobielen moest er komen; wilde

'men de ontwikkelingen in de au-

tomobielbouw bU kunnen houden.

De 700 serie kwain en had vrU veel

'succes. Iri 196Ï presenteerde BMW
de nieuwe 1500, die op de autoten-

toonsteülng in FrankfUrt alom be-

wondering oogstte.

Vanaf dat moment ging het snel

bergopwaarts én het ene model na
het andere kwam in de loop der

zestiger Jaren van de tekentafel en

van de produktiebanden. Zo ook de

1602, 'die tot voorkort met de 1802

en 2b02 eenbelangtUk deel van -de

produktle uitmaakte.

Het verhaal zou te lang worden als

we alle- modellen de revue lieten

passeren. Uit deze laatste serie van
3 uitvoeringen Is nu de 1502 ont-

staan. Deze 1502 is een iet of wat
vereenvoudigde versie, waarby de

type-aanduiding- aangeeft dat de
motor iets minder vermogen heeft

dan de 1602.
'

Sinds de introductie' van de 02

modellen is ' er aan het uiterlijk

weinig gewijzigd. In het oog sprin-

gend zijn: de geheel anders gesty-

leerde achterlichten, het matzwarte

. voorfront waarin.het karakteristieke

BMWslerfrontJeheel goed uitkomt

en de bies langs de zynanken, die

èn bescherming biedt èn het uiter-

lijk ten goede komt. Verder Is het

koetswerk niet' ultra modern meer,

maar wat wil je na byna 10 jaar.

De variant in de vorm van de al

eerder uit produktle genomen tou-

rlng was büzonder Qraai.

Koersvast
Op het punt wegllgpng en bestu-

ring kan men BMW'» weinig bekri-

tiseren. Het sportieve dat het pro-

dukt in z'n totaliteit kenmerkt
komt voort uit een aantal facetten.

Dat is niet alleen het motorische

gedeelte, maar In zeer belangrijke

mate ook wegiigging en besturing.

De wegiigging neigt Iets naar on-

derstuur, maar is over het alge-

meen zo goed als neutraal. Tot

bljna de topsnelheid blijft het weg-

contact goed behouden, waartoe
ook de preciese en vrij directe be-

sturing bijdraagt.

De wielophanging, rondom onaf-

.'hankeiyk, is doordacht geconstru-
' eerd en goed op elkaar afgestemd.

De vering Is wat kort maar In

combinatie met de optimale schok-

brekerwerking zijn de resultaten,

-niet alleen uit oogpunt van sportl-

viteit, bijzonder goed.

De remmen en hoe kan het ook
anders verdienen een 10. Bij krach-

• tig afremmen, ook vanaf hoge snel-

heid, blijft de 1502 keurig tn het

. rechte spoor.

Hetzelfde principe
Motorisch bouwt BMW op het^

zelfde principe door als bU het eer-

ste ontwerp van de 1500 in 1963.

Bovenliggende nokkenas, vijfvoudig

gelagerde krukas. Dat deze moto-

ren qua solldlteit een naam hoog
te houden hebben, blijkt uit de

vele versies die in de loop der Ja-

ren ontwikkeld werden. In wedstrlj-

den waar men het uiterste vergt en

waar de hoeveelheid pk's een grote

rol spelen, bleven de motoren heel.

Het vermogen van de 1502 motor,

die dezelfde; inhoud heeft als de

1602, is wat lager geworden. De
compresaieverhoudlng is minder,

hetgeen 10 pk. scheelt. De .auto

stekend. Praat men over de bedie-

ning, dan is men al blJ het inte-

rieur aangeland. De vormgeving
van het dashboard is nog gelijk

aan de eerste uitvoering. De in-

strumenten zlJn qua aanblik enige

jaren geleden wat gewijzigd. Het
maakt een rustiger indruk omdat
de ohroomranden ontbreken. Duide-

lijk afleesbaar en voldoende Infor-

matie gevend. Een kritisch geleuld

willen we laten horen over de voor-

zlttlngen. Niet dat ze geen zijde-

lingse steun geven of dat het zit-

vlak onvoldoende is. Het betreft de.

zitpositie in de rug. Onderin voelt

het erg hard aan. Nu is de autos-

toel één van de moeilijkste opga-

ven. Om die naar Ieders smaak te

maken is ondoenlijk. Het wennen
er aan brengt n^ enige üjd vaak al

een verbetering. Zo ook In ons ge-

val, maar optimaal vonden we de
stoel zeker niet.

Achterin zitten

staan de voorstoelen ver naar

achteren, dan is de beenrulmte aan

de krappe kant. Met wat passen en
meten kunnen de achterinzittenden

echter, redelijk uit de voeten. Wel
dienen de voorstoelen dan een
stand naar voren geschoven te

worden, hetgeen by de rechter stoel

makkelijk kan, zonder dat de •voor-

inzittende over ruimte te klagen

heeft. Voor vier Inzittenden, die op
reis gaan, benodigd men een be-

hoorlijke koKerrulmte. Die is aan-

wezig met de mogeiykheld er een

6-tal koffers in' onder te brengen,

De winter nadert
Dan dient de verwarming goed te

functioneren. We hadden by het

proberen er van geen problemen,

alhoewel het nog niet echt koud
was. Vry snel warmde de motor op
en gaf de ventilator een aangename

*
Ongeveer 13.000 van de 94.000

werknemers van Volkswagen wer-

ken In oktober vier zaterdagen
ovei;. De produktle van verschil-

lende modellen kan de vraag op
het ogenblik niet bijhouden. Dit
geldt zowel voor de Duitse markt
als voor enkele cxportgebicdcn,
met name de Ver. Staten.

*
Auto-welzijn voor

de winter
De vele garantieregelingen heb-

ben er toe bygedragcn, . dat in 'de

periode 1965-1975 de verkoop van
gebruikte wagens meer dan ver-

dubbeld is. Vorig Jaar nam zélls de

verkoop van occasions nog met ifó

toe, terwijl de verkoop van nieuwe

auto's met 6'7<i terugliep (zie de ta-

bel).

In het algemeen geldt op occasions

de z.g. BOVAG-garantle; een garan-

tie van drie maanden met een

maximum van 10.000 km.

1. Lak conserveren tegen het om-
slaande weer; krassen bywerken;
verzorging van het chroom. 2.

Brandstoftank: aan de blnnenzyde

wordt condens gevormd door plot-

selinge temperatuurswisselingen.
Daarom moet de auto geheel wor-

den afgetankt, als deze langere tyd

niet meer wordt gebruikt. 3. Por-

tierslotcn: een portierslotontdooler

in de jaszak is natuuriyk geen ga-

rantie tegen bevroren slotcilinders,

maar hü ontdooit toch vrfj snel. 4.

BMW brengt_modellMi;:4iié-aUeenfr:-néemti genoegen met .normale- be- ^ stroom warme .lucht door. De venti'
^f, C« c <- i^ 2&;x^i-x<i-

»\-*f4-

i''«

VDO topcookpit-programma. De
laatste uitbreiding vsn dit pro-

gramma bestaat uit de Tempotip.

Het gaat hier om een volledig elek-

tronische installatie, die waar-

Schuwt als een van tevoren inge-

stelde maximumsnelheid wordt
overschteden. De bestuurder wordt

optisch gewaarschuwd, doordat de

wyzerplaat rood oplicht Er bestaat

de. mogeiykheid om een zoemer aan

te sluiten. De snelheid Is Instelbaar

van 40-140 km/u.

maar in 2-deurs uitvoering lever-

baar liJn en. modellen die uitslui-

tend vier portieren hebben. Dat is

een bewust streven. Ook de nieuwe

3 serie heeft maar 2 portieren. In

wezen wat jammer omdat de BMW
ryder.die niet de duurdere versies

«11, genoegen moet riemen, met 2

deuren.

of dè importeur dit euvel onder de

garantie laat vallen. Gezien de leef-

tijd van enkele maanden en de lage

kilometeistand vieli de auto noff on-

der de fabrieksgarantie. Vooral de

laatste tijd gaan vele fabrieken en

importeurs er toe over de garantie-

termijn te verlengen tot één jaar,

ongeacht het aantal gereden kilome-

ters. Eén is er mee begonnen, de rest

volgde vrij snel. Hel merk dat er mee
begon had er succes mee. De verko-

pen namen toe en dat is een stimu-

lans voor de anderen. Garantie blijkt

een woord met aantrekkingskracht

te zijn. In het geval dat wij hier

afschilderen hangt het van de cou-

lance van Importeur en dealer af wat
men doet in de tegemoetkoming
tegenover de automobilist. Leest men
de garantlelKpalingcn door, dan kan
de bewuste automobilist geen aan-

spraak maken op enigerlei tegemoet-

koming Het was ni. geen mechanisch
defect in'de vorm van een fabricage-

fout. Het moet toegeschreven worden
aan een slordigheid of een onvolko-

menheid bij de menselijke handelin-

gen aan de lopende band. En zover
gaan de' garantiebepalingen niet dat

dit daaronder valt. Stelt de impor-
teur c.q. de dealer het op prijs dat de
relatie uitstekend blijft, dan zal men
in onderling overleg tot een regeling

komen, die hopenlUk roOr beide par-

tijen aanvaardbaar Is.

De kosten ston-
den n.I niet in verhouding tot het
mankement. De iaalbarrière' en
vooral de serviceverlening speelden
in hel hierboven geschilderde ver-

haal de automobilist parten. Servi-

ceverlening is in Oost-Europese lan-

den namelijk vaak een groot pro-

bleem. Automobielen van Westers
fabrikaat komen er sporadisch voor,

dus een adequaat dealernet kan men
er niet verwachten. Moet men dan
onderdelen hebben, dan 'Is meh af-

hankelijk of \-an de ANWB alarmser-

vice of van een garage, die dit moet
bestellen. Aangezien de handel met
Oostbloklanden In handen is van

staatsinstellingen gaat er vrij lange

tijd mee heen voordat een onderdeel

aanwezig kan zijn.

Men kan ook stellen dat wie op reis

gaat naar ' verre landen risico's

neemt. Dit is ook het geval wanneer
men b.v. aan zeezeilen doet en een

blindedarm problemen gaat geven.

Er is geen dokter bij de hand en onk
geefi,ziekcnhuüs.

* Nadat het artikel geschreven was,

vernamen we dat de importeur in dit

geval het gehele bedrag aan de be-

trokkene vergoed hééft. .

nzlne. De acceleratie is zeer behoor-

lyk. In eerste instantie voelt het

aan alsof do ..schwijng" er een be-

etje uil is, in vergèiyking met de

oude versies. Maar wie de accelcra-

tictyden In ogenschouw neemt, er-

vaart dat het best meevalt en ook
de. qua pk's wat geknepen 1502

goed uit de voeten wil. Tot 100 km.

verlopen er byna 14 sec. hetgeen

echt niet slecht is. Het verbruik

tydens de testperiode lag tussen de

10 en 11 liter per 100 km. Ook hier

geldt weer dat snel accelereren en

een hoge snelheid rydend benzine

kost.

Vlot schakelen
De' \1erbak wordt bediend door

een kort pookjc, dat goed onder

handbereik van de bestuurder ligt.

De verhoudingen in de overbren-

gingen liggen zeer goed gespreid.

Ook de synchronisering werkt ult-

lator heeft zelfs drie snelheden,

waardoor er keuze voldoende is. De
achterste zyrulten kunnen geopend
worden via een scharnier.

Negen jaar later

Negen jaar na de introductie van
de 1602. die een aantal aantrekke-
lyke varianten kreeg, is de 1502 de
enig overgeblevene en daarmede
eveneens do goedkoopste BMW.
Voor nog geen ƒ 13.000,- - dp dit

moment, want pryzen wyzlgen zich

snel - kan men het genoegen sma-
ken in een echte BMW te ryden.
Voor velen is dat een aantrekkelijk

aanknopingspunt by het afwegen
wat men zal kopen, wanneer een
nieuwe auto op het veriahgiystje

staat. Dat het daarby om een pro-

bleemloze auto gaat, staat al Jaren
vast. De Duitsers gebruiken daar
een kort en bondig woord voor
..ausgerelfl".

Citroen CX Break
De CX Break heeft de elegante

lyneh en' hel aërodynamische ka-

'rakter van de personenwagen be-

houden. Ondanks geringere buite-

nafmetingen ten opzichte van de

DS Break, overtreft de CX Break
zyn voorganger in laadvermogen en
volume. De nieuwe Break is 4.920

m. lang, dat is 29 cm. langer dan
de CX personenwagens. De wielba-

sis is met 25 cm. verlengd tot 3.095

m. De totale hoogte - In rystand -

meet 1.465 m.. ofwel 10 cm. meer
dan de CX Berline.

De carrosserie is qan de voorzyde
geiyk aan de CX personenwagen,

derhalve is echter een verhoging in

het dak aangebracht, waardoor de
binnenruimte van het achtercom-
partiment wordt vergroot.

Door een brede aan de bovenjyde

scharnierende achterdeur van
120x91,5 cm. is de bagageruimte

zeer toegankeiyk. Het laadvolume

hiervan bedraagt 1.115 m3., de

bruikbare hoogte daarvan is 95 cm.

Klapt men de achterbank weg,

hetgeen op eenvoudige wyze moge-

lyk is, dan wordt daardoor de laad- spanning laten controleren. Indien

ruimte verlengd van 1.25 tot i.ll nodig gedestilleerd water toevoegen

m. Zo ontstaat een oppervlakte van en opnieuw laden. 15.' Verlichting:

Vloermatten: de rubbermatten be-

schermen tegen vuil en vocht. On-
der de textielmatten geschoven
kranten nemen het binnengedron-
gen vocht goed op. 5. Bodembe-
scherming: controleren, bywerken,
respectleveiyk opnieuw laten tecty-

leren. 6. Luchtvoorverwajmlng:
warme aangezogen lucht voor de
voon'erwarming van de bembie Is

by koud weer en tydens de koude
start belangrijk. Veel auto's kurmen
voor de wintermaanden op voor-

verwarmde lucht worden ingescha-

keld. Dat vindt byvoorbecld by de
Golf automatisch plaats door mid-
del van een thermostaat. 7. Motoro-

lie: met de zogenaamde zomer/win-

terolie zyn er natuuriyk geen pro-

blemen. Wie echter alleen «en zo-

merolle in het carter heeft, moet
deze laten vervangen door wintero-

lie, wat vooral van belang Is by het

ryden van korte afstanden. 8. Vel-

gen en banden: hoewel de wetgever

een minimum bandenprofiel van 1

mm voorschryit, verliezen banden
in de winter hun greep op de weg
al bU een profiel van 3 tot 4 mm.
De diagonaalbanden vervangen
door winter- of radiaalbanden; be-

ter nog: winterbanden op een extra

.set velgen moteren en deze tydens

de wintermaanden binnen handbe-
reik houden. 9. Remmen: door een
vakman laten controleren. Scheef-

trekkende remmen zyn op een nat
en glad wegdek levensgevaariyk.

Datzelfde geldt 'Voor defecte schok-

brekers. Deze verminderen het con-

tact met het wegdek. 10. Portier-,

ruit- en andere afdithüngen: insme-

ren met talkpoeder of glycerine

tegen vastvriezen. 11. Ruitewisser-

bladen: vernieuwen zodra ze stre-

pen trekken of ouder zyn dan een
Jaar. 12. Ruitesproeierreservoir: wa-
ter mengen met anti-vries. Spiritus

kan kunststof aantasten. 13. Ontr

steking: door een vakman laten

controleren. 14. Accu: accuzuur ert

2.5 m2 en een nuttig laadvolume

van 2.03 mS.
De , nieuwe Break van Citroen

biedt de inzittenden een voortreffc-

alle lampen controleren. Een juiste

koplamp-opstelling is belangryk
voor een goed zicht op de Weg by
nevel en sneeuwstormen. 16. Koel-

lyk uitzicht rondom, door het grote vloeistof: laten controleren of er

raamoppervlak van 324 dm2. De voldoende anti-wies Inzit (minimaal

achterruit Is In standaardultvocrlng tot 25 graden. Celsius beschermd; In

van een speciale ruitewisser voor- extreme omstandigheden tot 35

zien. graden Celslus).

rij-impressie Datsuh 260 Z

De Datsun 260 Z i» een Japanse
auto van het zwaarste kaliber. Dat-

sun is bet enige merk van hel zes-

tal dat auto's uit het land van de

ryzende zon naar ons continent
ver.scheept, dat een zo imponerende
sportwagen fabriceert en ook levert.

Aan het woord imponeren willen

wc de betekenis toekennen van de

ulteriyke lynen en charme. Want
ontegenzeggeiyk is het een byran-

der fraaie automobiel. Er spreekt

kracht uit. Het ryden echter is niet

zo Imponerend als hel uiterlijk doet

verihoeden.

Het is een auto voor een kleine

koperskring, die iets anders wil.

iets opvallends. Wanneer men een

bedrag Ie besteden heeft dat neer-

geteld moet worden voor de 260 Z
- incl. BTW ƒ 29.400,- - komt men
in een klasse waarin qua pure
sportwagens niét zo veel te koop Is.

Of ze zyn goedkoper of ze zyn nog
aahmerkeiyk duurder. Goedkoper
doelen we op de Alfa Alfetta coupé,
duurder hebben we o», de BMW
coupé voor) ogen.

Twee facetten

Dat we de auto niet zo impone-
rend vonden qua rij-elgenschappcn

vond z'n oorzaak in twee facetten.

De banden. waren niet de optimale

voor deze snelle en fel acceletende

auto. Ten eerste was hel resonne-

ren onprettig en ten tweede was de

rechtuit-stabillteit bU liogc snelheid

niet optimaal. Natuurlijk zyn dit 2

kritieken die gemakkelijk onder-

vangen kunnen worden. Er zyn ty-

pen banden genoeg, die deze auto

in dit 'opzicht optimaal kunnen
maken.

.ok de schokbrekcvs werkten naar

onze mening niet optimaal. De ach-

teras waJ! wal onrustig en dat mag
zeker niet wanneer men de con-

structie bekijkt, die Datsun by de

duurdere lypes en dus ook by de

260 toepast. Dat waren dan enkele

negatieve punten. Positief waren de

acceleratie, de remmen, de versnel-

lingsbakvcrhoudingen en de zit- en

stuurpositle.

6-cilinder in lijn

De O-clllnder krachtbron is een

modern gebouwde motor In hjn. De
ruim 2500 cc. metende motor levert

150 Din pk., hetgeen zeer behooriyk

is. Tot 100 km. snelheid accelereert

de bestuurder in 10.7 sec. wanneer

hy het gaspedaal fors intrapt en

snel weet t« schakelen. Het ver-

bruik schommelt tussen de 10 en

15 liter per 100 km. Houdt men de

100 km. snciheidsgrens aan of gaat

men de vrij veel getolereerde 10 a

20 km. daarboven, dan biyrt het

verbruik binnen heel redeiyke gren-

zen. Trekt men constant snel op en

gaat men z'n boekje te buiten door

ver boven de 100 km. te ryden. dan

neemt het verbruik snel toe. De
topsnelheid ligt boven de 200 km.

per uur. Het uiterlijk If zo aantrek-

keiyk door de fraaie lyn met de

laag aflopende motorkap en de

lioog oplopende taillclijn. De opval-

lende magnesium wielen doen daar

nog een schepje bovenop evenals

de voor- en achterspoiler.

Optimale zit

De zit achter het stuur in de fyn

zittende en behooriyk steun ge-

vende stoelen is optimaal. De pook

die de vytbak bedient zit goed on-

der handbereik. Het schakelen gaat

iets of wal zwaar, daarentegen
werken de synchn3me.<!hes bUzonder

goed en zyn de schakelwegen kort.

De koppeling werkt licht, maar

grUpt pas laat aan. Vaak hoort

men een tik in de overbrenging in

het differentieel, maar dat schijnt

een schoonheidsfoutje te zyn. Het

zegt niets en heeft geen enkele in-

vloed op de siytage. Achterin zijn

twee goed zittende plaatsen voor

kinderen. In noodgevallen kan acli-

ter de rechter-voorzitting best oen

volwassen persoon zitten, wanneer

de voorstoel wal naar voren staat.

Het instrumentarium is

sportwagen-achlig uitgevoerd en
voldoet aan des ryders renseii.

Gaat men met z'n tweein op p»d,

dan kan de aohtetzitüng neerge-

klapt worden en ontstaat een vrjj

grote bagageniimte. die gemakke-
lyk toegankeiyk Is door de omhoog
klappende derde deur.

Nog één technisch facet *tllen we
in dit ry-lmpressie bestek tnemort-

rrn. De remmen deden het door de
bestuurder opgedragen werk uitste-

kend. Heel goed doseerbaar en de

grote remvertraging droeg er zOrg

voor dat de auto snel tot stilstand

kwam.

Kritiek en oplossing

De kritiek die we hadden kan vry

simpel opgelost worden. Banden-
merken zyn er vele en goede tot

heel goede .schokbrekcrs zfln er

ook, waaronder één bekend vader-

lands merk. Het ryklaar gewicht

van 1200 kg. is niet hoog. Het ry-

den doel vermoeden dat de auto

heel wal zwaarder is. Men kan dat

prettig vinden, het geeft waarschijn-

lijk een veilig gevoel. Anderzyds is

de handclbaarheid minder dan men
van een sportwagen gewend Is.

Maar Ja, zonder kritische gelulden

kan de wereld niet bestaan, ook de
automobielindustrie niet. Al m*t al

representeert deze auto in gtote

mate het kunnen van de Japanse
automobiel-industrie. zeker niet in

de laatste plaats door de aggres-

sieve en daardoor zeer fraaie vorm-

geving.

OCCASIONS4 AUTOHAL
ZANDVOORT
Burg. Fenemaplein. Tel. 02507>4580

Peugeot S04 Irtjec. 1?69

Ford Taunus 15M RTS 1970
V.W. Phantom Fastback 1969

Fiat 150 1970

Diverse inruilauto's

In- en verkoop 2e hands auto's.

Taxatie - Verzekering
Financiering

FIAT
FiAT SERVICE

ZANDVOORT

AUTOBIANCHI

i rosis!

Burg. Fenemaplein;
Zandvoort

Telefoon 02507-4580

BRITISH
•fi^

LEYLAND
MINI

AUSTIN
MORRIS
MG

TRIUMPH

Voor ihiichtingen en
documentatie

ADTO-SERVrCE

ZANDVOORT

Dr, Schaepmanstraat 1,

hoel< Brederodestraèt

Tel. O25O7-6748-4580.

Voor tectyl en

M.L ndar

SERVICESTATION

ZANDVOORT

Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Bfederodestraat.

Tel. 02507-6748-4560.
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H) 76-1

MADAME ROCHA Atomizer van ƒ 32,50 voor / 17,50
ARPEGE Atomizer van ƒ 17,50 voor ƒ 9,95
KIKU Atomizer van ƒ 14,— voor ƒ 9,95

RICCI Atomizer van ƒ 29,50 voor f 18,75

CARON Atomizer van M7,5ü voor ƒ 8,95

DALENCIAGA Atomizer van ƒ 24,95 voor f 14.95

PACO RABANNE Atomizer van ƒ 29,50 voor ƒ 12,50

YVES SAINT LAURENT Atomizer van / 17,50 voor . . ƒ 9,95

Voor meerdere aanbiedingen zie POUR VOUS MADAME.

Kunt u uit deze aanbiedingen geen l<euze maken, geeft u

dan onze bekende CADEAU-CHEQUE'S.

1>ARFUMEIUE i(u3jê^t^<^ BYOUTERIE

ZANDVOORT — KERKSTRAAT 23 — TELKFOON 210T

ERZ

Enkeltoerig van 59,— en . . . 99,—
2-Toeren 129,—, 149,— . . . 169,—

2-Toeren klopboormachines
van 129,— tot 249,—

Bovendien een keur van hulpstukken,

laag geprijsd !

!

f-8f (II

J. H. Vermeijs - IJzerhandel
Zandvoort — Haltestraat 1 — Telefoon 5204

Voor een leuk en blijvend

SINT NICOLMSSESCHE^K
Grote sortering

3AROIV9ETERS
THERMOMETERS
E^YGROMETERS
LEESGLAZEN
BRILÉTUIS
ZABiMESSEN

OPTIEK - STAALWAREN

A. C.
GEDIPL. OPTICIëN
Grote Kroclit 20a, telefoon 4395.

Leverancier alle Ziekenfondsen. 7) 39-2

Dames- en herenkleding

o.a.Bleyle-Momdy

Kerko - Trenco - Meika ~

Louis London - EIbeo en vele

andere getipt voor

St, Nicoiaaskado's bij

6) 62-1

A-MODES
KERKPLEIN 3— ZANDVOORT

Soyd - Zilver - Horloges - Diamant

Seikodealer van Zandvoort

17) 1-2

Voor al uw geschenken
kunt u bij ons terecht.

Of het groot is of klein,

de sfeer blijft fijn.

Bij vertrouwenszaak

HALTESTR. 33, TEL. 6890

NT NICOLAAS
SPORTSHOP LEO STEECMAN

HEEFT VOOR U SPOTKOOPJES VAN DE SINT
Tennisschoenen mt. 35—43 19,50 nu
Tennissokken 3un. + sen. • 6,95 nu
Tennisshirts kinder en dames .... 24,95 nu
Badmlntonracket metaal, 34,50 nu
Sporttas div. kleuren *. . 17,95 nu
Voetbalkousen jun. en sen 6,95 nu
Trainingsschoen Aditjas mt. 27—36 . . 32,50 nu
Trainingsschoen Puma mt. 39—45 . . . 34,50 nu
Voetbalschoen Puma mt. 37—47 . . . 49,95 nu
Voetbalschoen Puma en AdJdas
v.a. mt. 28—47 32,— nu
Keeperpullover 61,70 nu
Keeperhandschoenen 12,95 nu
Schaatsen: kindernoren mt. 30—36 . . 39,95 nu
Schaatseii: noren Adidas Inzell Super
mt. 37—36 74,50 nu
Slaapzakken div. kleuren 39,95 nu
Basketbalrlng net en bal 51,50 nu
Schaakstukken in luxe doos 24,95 nu
Schaak- en damset magnetisch in doos 49,95 nu
Div. Spelen: o.a. electro. bingo,
roulette nu met 20% kortinsr.

15) 89-1

15y—
5,—
15,—
25.-
15,—
5,—
29,—
29r-
39,—

25,—
30,—
10,—
29,—

65,—

39,—
19r-
39,-

mens erger je niet en

HALTESTRAAT 35 TELEFOON 02507-S986

Wij bieden onze lezers hierbij twee gez eilige Sint Nicolaas-puzzels Het is een
kruiswoordraadsel. Heef u deze puzzel opgelost, dan kunt u aan het tweede
deel beginnen. In iedere advertentie staan één of twee cijfercombinaties, ge-
nummerd. Deze cijfercombinaties houden verband met de kruiswoordpuzzel.

Elke combinatie b.v. 61-5 stelt een letter voor. Het eerste is het nummer horizon-

taal en het tweede geeft de letter aan. Zo zien we b.v. in een advertentie staan

61-5. Dat betekent, we kijken naar het woord dat u heeft ingevuld bij 61 horizon-

taal en we nemen daarvan de vijfde letter. De volgende combinatie is 2-2. U
neemt dan 2 horizontaal en daarvan de tweede letter. Als u alle letters, die ge-

nummerd in de 21 advertenties voorkomen, heeft gevonden, dan vormt
dit een wens. Hoe luidt deze wens? Oplossing van het kruiswoordraadsel en
de gevonden wens opsturen naar:

Zandvoorts Nieuwsblad Postbus 26, Zandvoort.

In de linkerbovenhoek vermelden: PUZZEL.

De oplossingen moeten uiterlijk op 26 november 1975 binnen zijn om mee te

dingen naar de vele prijzen, die hierbij zijn afgedrukt. De prijswinnaars worden
bekend gemaakt in onze editie van 4 december a.s. en ontvangen van ons be-

richt wat ze hebben gewonnen en bij welke adverteerder ze hun prijs kunnen
afhalen.

ONDERSTAANDE PRIJZEN

ZIJN TE WINNEN IViET DEZE

SPECIALE PUZZEL-PAGINA'S

PARF. HILDERING
SCHOENBOETIEK HARMS
PEETERS

lUW. BIMO
SPORTHUIS LEO STEEGMAN
KROON
V. DAM, KERKSTRAAT
SPEELG. JUPITER

OPTICIEN SLINGER
CORTINA MODES
DEUTEKOM KEUKENINST.

JUW. LANSDORP
DRÖG. MOERENBURG
A. J. SCHAAP B.V.

RIJWIEL VERSTEEGE
DROG. DE GAPER, KERKSTRAAT
BAKKER BALK, HOGEWEG
BAKELS, KERKSTRAAT
ANCORU. GR. KROCHT
DROG. BOUWMAN
KEUR EN ZN., PARADIJSWEG
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Fles Eau de Toilette

Kadobon
Kaarsenstandaard

Kristal glas met zilveren voet

Leren voetbal

Kadobon
Kadobon
Treinbaan

Thermometer

1 .overhemd of 1 blouse

Blijft nog een verrassing

Wekker
H. Rubinstein skin li(e v«rx.s«t

Koekschaal W.M.F.

Fietstas *

Blijft nog een verrassing

Blijft nog een verrassing

Geschenkenbon
Blijft nog een verrassing

1 Marbert-set

2 Brush mastersets

10 Kadobonnen te besteden bij d*
deelnemende winkeliers

TEXTIELHANDEL

KHOON
Haltestraat 55

~ Hollandia nachthemden

- Hollandia ondergoed

- Damesvesten - Truien

-

Pullovers

- Herenpyjama's

Géén idee?

één idee!

19) H4-1

KERKSTRAAT 1-A EN 3

De Sint staat voor ieder klaar

met het speelgoed van het jaar

4—14 jaar — Play-mobil

1|—14 jaar — Lego

4—12 jaar — Loco

4—88 jaar — Ministeck

8—88 Jaar r- Master-mind

en natuurlijk met nog veel meer
speelgoed.
'^ ^ .8) 100-3'

,

Jupiter - Raadhuisplein

Il
zandvobrl: -tel. 3618
Peeters doet het van de hand aan Sinterltlaas ! !

!

uiterst voordelig,' dus eigenlijk, want het is toch al zo'n dure
tijd voor HEM niet waar.

Tuner/versterker netto-netto 398,—
Thorens-mnd. dyn. Ortophen el. td. 166 . netto-netto 398,—
Thorens-mnd. dyn. Ortophon el. td. 160 . netto-netto 498,—
Njvico versterker netto-netto 398,—^

Technics md.dyn.el - . netto-netto 398,—
Lenco L78 md.dyn.el netto-netto 398,—
Sony versterker netto-netto 278,—
Interaudio stel.boxen netto-netto 698,—
Pioneer master tuner/versterker . , . netto-netto 598,—
Draaitafel coharfealer m.s.M44 el. . , . netto-netto 198,—
Cross, deck autom. veverse dol. Thoshiba netto-netto 698,—
Thoshiba tunèr/verst. 2x30 watt ... netto-netto 598,—
Klokradio Nakona netto-netto 98,—
Thoshiba boxen. 30 watt netto-netto 168,—
etc. etc. etc.

DE ENIGE BOSE vertegenwoordiger tussen Den Haag en

Den Helder (Bose zijn luidspeaker-boxen)

SHIRLEY BASSY dubbel van 29,— voor 13,90

PEETERS IS ALS EEN BIJENKORF
20) 84-3

18) 78-1

4) 90-1

Dm* Zwarte Pietjes wild«n graag Parachutspringenr

maar xochtan naar d* juiste dingan.

Leuke „Parachutstof" KINDERLAARSJES,

rood en geel, nu 19.9S

LEDEREN LAARZEN vanaf t9,K
DAMES EN HEREN PANTOFFELS !n vele kleuren v.a. .

.

5,«
GOUDEN EN ZILVEREN MUILEN , . . . - 1?,W

GULDENS VOORDELIGER!

SOHOENBOETIEK HARMS
Diaconiehuisstraat 5a (zijsttaèt Haltestraat), Zandvoort.
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•ARKEERPROBLEEM BLIJFT BESTAAN

'Zuiderstrand krijgt

meer parkeerruimte
ZANDVOORT — De parkeergelegenheid in Zandvoort-Zuid zal wor-

den uitgebreid. Met uitzondering van Van AS (CDA) en Van der

Heyden (PvdA) gaf de gemeenteraad dinsdagavond de heer C. J. Wol-
zak toestemming om zijn van de gemeente gepachte parkeerterrein

nabij de Brederodestraat uit te breiden in zuidelijke richting.' De
grond, die de exploitant tegen een symbolisch bedrag van tien gulden

per jaar voor de eerste vier jaar in pacht heeft gekregen zal door de

heer Wolzak voor eigen rekening worden verhard en betegeld.

(Adv. Ingeio. Meded.)

Voo:rt heeft de heer Wolzak toestem-
ming eekregen om de bocht naar het
Friendlioffpleln, te veranderen. Dit om
de verkeerssituatie op dit punt te ver-

beteren en de aanvoer naar en atvoer

van het B.P.-parkeerterreia .in 'de zuid'

geleldelUker te 4oen' verlopen. .

' ,
•

.

IN GEMEENTEKAS
'

'
'

Hoewel Richard van As waardering had
voor liet initiatiel van yoomoemde fSi-

ploitant was hU toch van mening, -'dat

het kollese met het voorstel om.de gi-ond

te ven^achteji op de verkeerde weg was.
'Ik vind hef niet juist, dat partikulleren

werkzaamlieden gaan, uitvoeren voor- tie.

gemeente. Ik wil als gemeente baas
biyven over mün eigen grond. Boven-
dien moet de gemeente de parkeerter-

reinen in eigen beheer liouden. De par-
keergelden moeten in de gemeentekas
vloeien', aldus Richard van As.

Voor de socialist Van der Heyden hoefde
nieuwe parkeergelegenheid helemaal
niet. 'We moeten geen parkeerterreinen
meer aanleggen. Als de mensen zien dat
er geen parkeergelegenheid voldoende
is, dan laat men misschien de auto eens
Üiuls en komt men met andere vervoer-
middelen naar Zandvoort. De' strand-
bezoekers kunnen dan zelT kiezen: OI
met de auto en uren vastzitten la een
file of de auto thuislaten en op een.an-
der manier naar Zaiidvoort gaan.'
Ook' met dej aanleg van een nieuw par-
keerterrein zag Van der Heyden het par-
keerprobleem In Zandvoort niet opge-
lost. Er was trouwens niet één raadslid,

dat een oplossing voor dit probleem wist.

Wel wei-den een aantal suggesties ge-

daan, die de parkeemood wat moesten
verzachten.

RESERVISTEN
In dit verband werd de reservepolitie

veelal genoemd. De heer Kieringa rtn-
.spraak-nu) • zag voor de resen'isten een
belangrijker taak liggen In het dorp,
dan op het circuit. 'De resen'e-poUtie
moet' op die plaatsen worden ingezet
waar de nootji heerst en dat betekent dat

• de reservist niet als suppoost moet wor-
den ingezet op het circuit, maar het ver-
keer In het dorp moet gaan regelen.

In de zomermaanden wordt het dorp
met auto's volfeezet op de meest idiote

manieren. Het verkeer moet beter ge-
leid worden opdat er een beetje orde
komt in deze chaoa. In Zandvoort moe-
ten maatregelen getroffen worden om te
komen tot een meer geregelde' en ge-
richte vorm van parkeren.'

Burgemeester Naw^jn vond, da.t Flie-
ringa een onjuiste uitdrukking gebrulfe-
tc door een reservist op het circuit een
suppoost te noemen. Voorts wees de
heer Nawljn erop, dat reservisten vrij-

willigerswerk doen en dat je dan niet
kunt verwachten, dat de reservist elk
weekend' het verkeer gaat regelen. Maar
de voorzitter zegde de vergadering toe,

de mogeiyklieid te onderzoeken.

Het iTote probleem waar de raad dins-
dagavond mee zat iius: Hoe krUr je de
anlomobilist op de parkeerplaatsen.
Bü topdrukte is dit geen probleem, om-
dat er in Zandvoort dan toch geen auto
meer bU kan. Maar dagen als deze ko-
men zelf in een warme zomer, zoals
we die dit jaar gehad hebben weinig

Richard van As: 'parkeren in eigen he-

lieer Houden'.

Zondag 23 november

HERVORMDE KERK
Kerkplein

10.30 uur mej. ds. K. E. Blezeveld met
medewerking vah de Sea SIde Gospel-
groep

Jeugdhuis
10.30 uur jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
Jullanaweg
10 uur kandidaat J. Greven, Amstelveen;
19 uur kandidaat H J. NIeuvifenhuis,

Velsen

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Brugstraat
10.30 uur drs. W. Chr. Smits, ned. herv.

pred, Edar?i

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie St. Agatlia

zaterdag 19.30 uur stille eucharistie-

viering; zondag 11 uur eucharistieviering

m.m.v. dames en herenkoor

Bijkerk noord
9.30 uur eucharistieviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zodang 9.30 en
16 uur, woensdag 20 uur, samenkomsten
in gebouw Madoerasfraat 1, Haarlem-N.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBONO
maandag 15 uur samenkomst in

huize 'Pnlël', Zuiderstraat 3

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
dinsdag 18-11, 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15

JEHOVA'S GETUIGEN
van 9.30 tot 11.30 uur openbare '

,

bijeenkomst in het gemeenschapshiiis,

ingang Willemstraat

Verkoopfeest
ZANDVOORT — De Nederlandse ' Pro-
testanten Bond afdeling Zandvoort
houdt woensdag 26 novemtser een bazar

in het NPB-gebouw In de Brugstraat.

,

Oe bazar, kompleet met grabbeltoi», rom-
melmarkt, sinterklaassurprises en ^een

goede keuken is 's middags geopend 'van
half drie tot vtif uur en 's'avöiids vdn
half acht tot tien uur.

If e liej'^c . er parkeerruimte
lost autopTóblecm niet op'.

voor. De heer Plieringa kon meedelen
dat alle parkeerplaatsen a«ht maal in
.het afgelopen seiisoen zijn volgestroomd.
Waar het om gaat is de verkeersstroom
zodanig to lesaierexi dat eerst de par-
keerterreinen Ijezet dienen te zün al-

vorens langs de stoepranden en die van
de zuidtKJUlevard in het bijzonder ge-
parkeerd wordt.
Voorlopig blijlt het een probleem, maar
het koU^e heeft de zaak in onderzoek
en hoopt over enkele maanden met het
resultaat liiervan op tafel te komen In

de vorm van de 'parkeemota'. Het wach-
ten is Tiu op de parkeemota. Wetliouder
Van der Müe hoopt, dat hij dan niet
meer kan zeggen, dat de beste parkeer-
plaats in de Zuid nog altijd niets kost,

want één van de suggesties was, om par-
keermeters op de zuidboulevard aan te

brengen.

Raad bevriest

subsidie WV
ZANDVOORT — Dinsdagavond besloot

de gemeenteraad de stichting 'WV Zand-
voort een sutisidie toe te kennen van

.ƒ131.000,— op voorwaarde dat Verho-
ging van dit bedrag in de toekomst
eerst mogeiyk is, nadat het liedTiJtsle-

ven een zelfde bedrag op tafel heeft'

gebracht.

Het vorig jaar werd een subsidie ver-
leend van ƒ85.000,— terwül hier.' slechts

ƒ36.000,— aan donaties en bijdragen van
partikulleren tegenover stond. Unaniem
waren de raadsleden van mening, dat
dit een zeer onbevredigende situatie is.

Om deze reden heeft men bKloten- de
subsidie de eerste drie jaar niet te ver-
hogen, zolang de bijdragen van het be-
drijfsleven niet het lilveau van het ge-

WATERSTANDEN
ZANDVOORT —

De hoogwaterstanden zijn als volgt:

vrijdag 21 november / 4.34-16.45 uur
zaterdag 22 november / 5.11-17.22 uur
zondag 23 november / 5.48-18.03 uur
maandag 24 novemljer / 6.26-18.49 uur
dinsdag 25 november/ 7.16-19.41 uur
woensdag 26 november / 8.14-20.44 uur
donderdag 27 november / 9.20-21.57 uur
vrijdag 28 november / 10.37-23.16 uur

•springtlj / 21 november
doodtij / 28 november

Voor het berekenen van de laagwater-
standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur ên 3 minuten bij te tellen.

Leden-

vergadering

Witgele kruis
ZANDVOORT — De Tereniging Zand-
voort van het Witgele kruis vergadert

maandag 21 november om 8 unr in het
Gezondheidscentrum, Beattixptantsoea 1.

Na de behandeling van de rekeningen-

over 1974 en het jaarverslag zal een
voorstel.aan de orde worden gesteld om
samen met het Groen Kruis en het
Oranjegroene kruis te Zandvoort met
ingang van 1 januari 1976 een nieuwe
vereniging op te richten, genaamd
'Kruisvereniging Zandvoort', en derhalve

tot opheffing van liet Witgele kruis over

te gaan.
Mocht het aantal stemgerechtigde leden

niet voldoende zijn om dit besluit te ne-
men, dan zal op dinsdag 23. december
een tweede vergadering worden uitge-

schreven. In een van deze vergaderingen
^al tevens tot wijziging: van de Uquida-
tciuren worden overgegaan.

<Adv. togez. ileded.)

MAISON BONTON
VERKOOP VAN fXCLUSIEVE
GEDRAGEN DAMÉSKIEDING

F. 3. WARMERDAMSTRjUT 2,

DE ZILK. TEL. 02526^21513.

Geopend: ledere dinsdag en
donderdag van lO.OO tot 17.00 uut.

Off. dealer

AUDI - H.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

Nieuwe

levensstijl
ZANDVOORT — In het kader van de
nieuwe levensstijl wordt vrijdagavond 21

november de tweede avond gehouden in

de gereformeerde kerk.

Thema deze avond is 'angst en vertrou-

wen'.

Na de diskussie die om 19.30 uur begint

wordt een kort avondgebed gehouden.

Gaslekkenkontroleur
ZANDVOORT — Tijdens de rond-
vraag vroeg raadslid Joustra zich

dinsdagavond ai, of er niet iets ge-
daan kon worden aan de gaslekka-
ges, als gevolg waarvan voor de bo-

'men aan de Zandvoortselaan ten
praoi vallen.

De .wethouder van publieke werken
Attema deelde naar aanleiding van
deze vraag mede, dat er inderdaad
bomen als gevolg van gasJekkages
afsterven. Lekkages, die in de kop-
pelingen van de gasbuizen ontstaan,

'omdat' zo zei de wethouder, 'aard-

gas veel droger is, dan het voor die

tijd door Zandvoort gebruikte stads-

gas'. De koppelingen zouden liier-

door uitdrogen.

Tegen dit euvel valt weinig te doen,
temeer daar na herstel van de lek-

ken het ontsnapte gas in de grond

blijft zitten, waardoor bomen als-

nog afsterven. De afgelopen tijd zijn

door de dienst van publieke werken
op de Zandvoortselaan tien lekken
gekonstateerd en door gemeentebe-
drijven gedicht. Door het ontsnapte
aardgas zijn aan de Zandvoortse-
laan tien a vijftien bomen verloren
gegaan en zullen moeten worden
verwijderd.

Om de schade tot een minimum te

beperken is de Zandvoortse bedrij-

ven voorgesteld om een gaslekkon

-

troleur aan te stellen. Op deze sug-
gestie is echter nooit antwoord ge-
komen. \

Overigens valt het met de schade in

Zandvoort nogal mee. Wethouder
Attema vertelde dat in Amsterdam
jaarlijks twee- tot drielionderd bo-
men ten prooi vallen aan gas.

Sukses voorOSS
ZANDVOORT — Zaterdag vonden in de

sporthal te Nieuw Vennep tuniwedstrü-

den plaats van verenigingen uit de Ken-

samen met liet Groene Kruis en het

N.H.Z. Kwartier. De deelname was over-

weldigend groot.

OSS behaalde met een meisjesploeg een

tweede plaats bü het lange mat .springen

en een derde plaats op de brug met on-

gelijke leggers en de evenwichtsbalk.

Ter voorbereiding van de onderlinge

wedstrijden die voor alle leden op 8, 9

en 11 december in de Oranje Nassau-

school worden gehouden, werd i.v.m. het

grote aantal nieuwelingen op de jon-

genslesben de KNGV vaardigheidsproef

afgenomen, Aan 22 jongens tot 12 jaar

en 20 van 12-16 jaar kon het diploma

worden uitgei'cikt.

meenteiyk subsidiebedrag liebben be-

reikt.

In de gemecntebegrotüig was het be-
drag geraamd op ƒ 90.000. '— maar ge-

bleken is dat de begroting van de

stichting VVV een tekort aangeeft van
ƒ 131.000,—.

Inspraak-Nu (de heren Termes en Plie-

ringa) en PSP.'PPR CLOU Koper) wil-

den de flfty-fifty basis wat dit extra te-

kort betreft, reeds in laten gaan door
het verschil te verdelen tussen de ge-

meente en het bedrijfsleven. De raad
wilde hier niet aan. omdat de stichting

WV Zandvoort er momenteel hard aan
weakt om zo snel mogelijk op gelijke ni-

veau te komen met het bedrag dat de
gemeente aan subsidie verleent. Genoem-
de raadsleden deelden deze mening niet

en wilden geacht worden tegen het voor-

stel van b en w te hebben gestemd.

BURGERLIJKE,
STAND

ZANDVOORT
Geboren: Mariska, dv G. 3. R. van de

Wetering en H. Prese.

Geboren buiten de gemeente: Mario. zv

Til, G. Sclirader en E. J. Paber; Claire

Paullne. dv P. W. M. Beaumont en M.
M. J. van Gent; Mlke, zv A. W. Kroder
en M. Holsteön.

Ondertrouwd: G. Dijkstra en E. H, Paap.
H. Cordes en Y. Hoogervorst.

Overleden: Gerrit .T. Klelnlugtenbelt, 73

jaar, geh. met F. J. G. Hotte.

Overleden buiten de gemeente: Johaima
E. P. Goos, 61 Jaar, (Emmaweg 8) ; Hen-
drik W. van Lieshout, ' 85 jaar. geh. met
C. A. Warmerdam.

Getuigen gevraagd

Doorgereden

na aanrijding
BLOEMENDAAL .— De 74-Jarige me-
vrouw M. S.-v. d. K. uit Bentveld is

woensdag 12 november om vijf over twee
op de Zandvoorte''Weg aangereden door
een auto, waarvan de bestuurder of be-
stuurster is doorgereden. Het slachtoffer

is met een rechteronderbeenbreuk opge-
nomen in de Marlastiohting.

Het ongeval gebeurde toen de vrouw ter

hoogte van de Spechtlaan de Zandvoor-
terweg over wilde sLeken, juist op het
moment dat twee auto's naderden uit de
richting Zandvoort.
Bén van beide, een Volkswagen, stopte,

mSar werd daarbij gepasseerd door de
andere auto, een grote DAP, die de
vrouw aanreed.
Na het ongeluk is de bestuurder of be-

stuurster uitgestapt maar vervolgens on-
middellijk weer ingestapt en teruggere-

den in de richtlhg Zandvoort.

De politie verzoekt getuigen van het on-
geluk zich In verbinding te stellen met
het bureau Aerdenhout, telefoon 241600,

en dat geldt met name voor de bestuur-

der van een lichtgekleurde bestelauto,

die één en ander gezien moet hebben.

unieke setyice
voor leze.rs van randstad5^publicaties bv

maakdit jaar

nieuwjaarskaart

.Sï^-s?»,

I ^^'l
^#W5Sfe*è^ï?-|

1^1

Zoek uw leukste opname uit, dia of kleurnegatief, bedenk

er een tekstregel bij en wij maken er nieuwjaarskaarten van.

Echte kleurenfoto's met uw tekst erop in uw eigen

handschrift. Bi; de foto van uw dochtertje schrijft u

bijvoorbeeld: Marleentje, Truus en Hans wensen u een

gelukkige nieuwjaar of bij een ondergaande zon: Een

„zonnig" nieuwjaar van Carla en Ton. Ook kunt u een leuke

kleurtekening inzenden waarop uw kleuter zelf de wens
heeft getekend.

Ondetstaandc bon en uw betaling door middel van bank- of

girocheque met uw kleurnegatief, dia of kindertekening opsturen

naar Graficolor, postbus 124, Haarlem.

Ja, wilt u 25/50 nieuwjaarskaarten afdrukken in kleur van bijgesloten

kleurnegatief, dia of kindertekening met onderstaande tekst;

Precies zoals ik de wens schrijf komt het op de fotokaart (u mag ook
op een mooi wit papier uw tekst schrijven, binnpn bovenstaande

maat).

Blijfe/gentjjdsmet

50 stuks39**"

bestelbon
Snelle levering RP
Voor 1 december bij ons binnen, leveren wi| 10 december

Voor 10 december binnen, leveren wi| 15 december al.

Naam: ••.,..•..•.•>»••>•••.••.•.•••••..

Straat:

Plaats; ...

Telefoon: ,^^ ^

IJ\^franOstaa^ Vil publicaties bv

Bar

HóUandia

heropend
ZANDVOORT — Een klein karna-
valsjeesije werd donderdagavond in
Zandvoort gebouwd, toen jeugdprins
Kornelis de Eerste de Hollandiabar
aan de Zeestraat van Jannie en Wal-
lie Akersloot opende.

De voormalig handelaar in lompen
en oude metalen knipte onder liet
toeziend oog van de jeugdprins en
zijn raad van elf een lint door in
het portaal van liet horecabedrijf.
Namens het bestuur van karnavals-
vereniging 'De Noordeling' overhan-
digde Henk Sebregts de nieuwe bar-
eigenaar twee wanddekoratles; voor-
stellende een Zandvoorts visserspaar
in gips afgebeeld.

Spoedig na deze korte plechtigheid,
stroomde de zaak vol en dat bleef
zo tot in de kleine uurtjes. Tijdens
de receptie waren vier generaties
Akersloot aanwezig, namelijk oma
f86),Arie (60), Wallie (36) en- diens
jongste spruit.

De 'Garnalenpiepers' voelden zich
min of meer verplicht om de bar te
openen, want zo zei voorzitter Van
der Mije: 'Toen Wallie nog in de
vodden zat heeft hifde jeugdraad
vele diensten bewezen Zo gal hij
bijvoorbeeld altijd een cent de kilo
meer voor onze oude kranten.'

Veel veranderd is er niet sinds Piet
Ternies de zaak aan de Akersloots
verkocht. Maar dat is ook niet no-
dig, want het bedryf is nog niet zo
lang geleden gemoderniseerd. DC'
zaak heelt dus zijn eigen karakter
behouden met de lange bar, de vele
zitjes langs de ramen en de leesta-
fel helemaal achterin.

Behalve de spiritualiën fbier en je-
never kosten een gulden en vieux
ƒ1,10) kan men een lichte maaltijd
in de Hollandiabar gebruiken. Bief-
stuk met brood kost bijvoorbeeld een
tientje.

De zaak is zestien uur per dag ge-
openden wel van 's morgens negen
tot 's nachts drie uur.

WEEKOni

Weekend 22-23 november

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. Bouman. Koninginneweg 34a,
telefoon 5600

verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, telefoon 2058
Drenth telefoon 3355
Rieringa, telefoon 2181
Zwerver, telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. T. Dijk, Lorenfzstraat
435, telefoon 2382

Apolheek: van 21-11. 17.30 tct 28-11.
17.30 uur:

De Zandvoortse apotheek H. B. A
Mulder, Raadhuisplein 10, hoek Halte-
straat, telefoon 3185

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3. flat 2, telefoon 4437

Hulpdienst: telefoon 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst fe

Haarlem, telefoon 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: Jeletoon 3737.

ook buiten kantooruren

Politie: telefoon 3043

Brandweer: telefoon 2000

Taxi: telefoon 2600

(Adv. Ingez. Meded.)

iTREMAUUTIS
Ruime komtortabele
sportauto.

Rulmta en veiligheid door
voorwielaandrijving.

Kompleie uitrusting

verkrijgbaar In twee versies'

TLenTS.

Benzineverbruikbl]
100 km/uur 1 op 13.0 (TL)

en1op12.3(TS}.

Technische gegevens:
TL:1289cc-60DINpk'
145 km/uur.
TS:1565cc«90OlNpk-
165 km/uur.

GRATIS: Haal blJ ons het 124paglna's dikke RenauU-
boek. MeJ foto's Inveel kleurendruk. Renault gteftwaar voora'ngeM,

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12

Zandvoort
Tel. 02507-2323-2424

RENAULT
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HOFVAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Ptfne verlichting en een geweldige sfeer.

VaUienburgerlaan 56, Heemstede.
Telefoon 281328.

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en
zo gezellig dineert

Tatelreserverlng aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

Hestaurant
DE HANEBALK

SMAKELIJK ETEN

Chef kok
R. Dnin

de eigenaar

Ezclasle?e
keuken.

DIVERSE WHJJSCHOTELS
zoals: Hazebout - Hazerug - fazant met

roomsaus en dlv. jachtschotels.
Bij ons uit eten,

iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 3147G9.
Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

SPECIAUTEITEN

,;GkaIêliH^lVl]kteHais^,w

Zeeweg 3 - Overveen - tel. 023-256057.

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor:— een gezellig diner bij kaarslicht.— uw zakendiners, recepties enz.
Reservering gewenst.

Ruime parkeergelegenheid.

IJSSALON -PIZZERIA

Ie Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele
Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

[cuiMEES-moiSCH RESTAURANT

t^ ^ m «
>'„TONG AH"

• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor tafelreservering 023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Overveen

.

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

Tot straks bij

Stelia l^aris

strand-

weg 1

onder

Roiondeflaf

Telefoon

025Q7-

5544
Zandvoort

/

Restaurant AELEN
HET WAPEN VAN HEEMSTEDE

Specialiteit: Fondue ^ 1 «
Recepties e. d. All drmks '

"
Wilhelminaplem 4, Heemstede

Tel. 285110.

Er is maar één modekleur

die nooit verandert.

GOUD.

Heerlijke wiidschotels

Smakelijke wintergerechten

Vrijdags: Stokvis zoals m
. grootmoeders tijd'

• Beide kerstdagen

Kerstdiner-dansant f 55 - p c

Herman Heierman piano

\ W Luiten orgel

m combinatie met hanger in gouden oorbellen met glanzend
granaat 151.-> bloedkoraal 130.-. granaat 77^, bloedkoraal 75.-.

Goud. Als je woorden te korf komt.

GROENLAND EN ZN.

JUWELIERS — HORLOGERS
Binnenweg 10, Heemstede,

telefoon 281165.

VERLANGLIJST

KOP EK SCHOTELS porcelein v.a. 0,98
PRULLEMANDEN 0,98
STOFDOEKENMANDJE riet .... 2.98
KANDELAAR v.a 0,98

EET-. THEE- EN ONTBEJTSERVIEZEN
Grote sortering DELFTSBLAUW EN
BOERENBONT KEULS AARDEWERK

LOSSE SCHOTELS v.a. 10 cent

„HET KlEim Wii^KELTJE"
Groot Heiligland 20, Haarlem.

Telefoon 311978.

'U9jDpu!>| japuoz uspnsrjAUSjaip Ciq (ufiz
voor de periode van 3 januari t/m 17' januari 19Ï6.

Brieven onder nummer 705 bureau van dit blad.

NIEUWE TOURCARAVANS
OCCASIONS — INRUIL

Uithoorn - Amstelhoek, Amstelkade 36
Teiefoon 02978-63768.

VERRASSING

VOOR ONZE

LEZERESSEN

Wij hebben éen van de origineelste liookboe-
Ijen van de laatste jaren gevonden Het is

onlangs verschenen onder de titel HUMOR BIJ
HET KOKEN. Hoe Icomen lecepten aan namen
of hoe Icom ie op het Idee een fantastisch
recept op een bepaalde naam of gebeurtenis
samen te stellen.

Dit moet het uitgangspunt geweest zijn van
de culinaire magier Maitre Pleire Deze mees-
terkok wilde geen gewoon kookboek Samen
met Hennan Pieter de Boer. die de recepten
garneerde met zijn voortreffelijke geestige en
soms Pikante anekdotes ontstond een uniek
lees-kookboek. Bovendien is ieder verhaal
voorzien van een evenzo geestige tekening iii

kleur.

De recepten zijn nog nooit gepubliceeid ge-
weest Dat ze uniek zijn blijkt uit de reacties

in het gastenboek van Maitre Pierre. Reacties
van beroemde nasten 7oals die van Juliette
Greco, Ester Ofarim. R«bert Burns, Adamo
enz. Ook die treft u aan.

Zeventig verhalen bevat het boek bv het
verhaal van de verliefde spionne mondt uit m
het recept van Fazant Mata Hari of de kies

van Bach eindigt in het overheerlijke recept
Advocado Allegro: de watergeuzen met zee-
roverszuurkool; de Corsicaan die zijn paté
Napoleon kreeg.

Een heerlijk twee-in-éen boek. De wlnkelprijs
van dit kostelijk boek is ƒ 19.50.

AJs speciale feestmaandverraesing kun-

nen i\ij 11 voor ƒ 15,75 -f- ƒ 2,25 aan

portokosten clil boekje laten sturen !

AOesweten
over magnetron-ovens?

Stapbinnenbijhet
Adviescentrumvan

CJ.vandenBroek
[p^Nederlaind

Zo goed als CIska Peters, vindt u cols alles in één
hand bij C.J. van den Broek Nederland.
Dagelijks geopend van 9 -17 uur.Dus ook op zater-

dag en bovendlenop vrijdagavond vart19-21 uur.
\

Cl.VANDEN BROEK NEDERLAND

'

TÉOttJISCHEHANDELSONDEItNEMINGEV.
HEEMSTEDE Ctuquiuswcg 25-023-339150 l

UUFT ', Niivcriieidswcg 22-^0835<i-32-(l
^

CrcdaiNcff -Sautcr-Siegler-,Thomsofl
i

AUTO-TAX NfEUWKQOP 1

',^iÉDT AAN 1
i

met een gemakkelijke betalingsregeling',

vanaf Iƒ éo,— per maand '
'

Toyota Celcia ST 1913
Opel Ascona 19-1—191!
Cltrodn DS i>uper 19IZ—1974
Tord Capri 1500 CXL^Sil
Flat 124 Sport 19T2 r '

Capri 2000 GXL 1910 1

6x Xauaus 1600 Combi 1972—1913—1914 vanaf
PeuRCot 504 1971 (

Mini 1000 1912 V4
Mini 850 '

Simca Rallcy 1911 i

Alfa Romeo 1750 Derllna j

Renault 12 1972 i
BMW. 2500 1911 J
N S.U, Ko 80 1910 \
Escort 4-deurs 1971 s

Penseot 404 1913-'T4
N 8 ü, Ro-80 1912
Mercedes 250 s antom , zeldz. mooi
Opel ReLord 1700 1973
Fiat Autobianchi 1971i
Furd launus 1600L 1971 ,BMW. 2800 1970 I
CiUodn D}ane 1971
Opel Sprint Coupt
Simca Tourlst 19?!
Fiat 128 1911
TaullUs 1000 1D71
Siinca RaJIey II

'

Opel Commodore 1971
V W 1600 Coupé 1911
Taunus 1600 Combi 1972 .

Capri 1SO0 GXLR 1911
Peugeot 404 diesel
Clti-oen Dvanc 1912

7950,-V
4950,—
5950,—
4650,-f

3950,-;
4450,—

5

4650,—

\

3350,—

f

1650,—

\

195»,—

\

395(lr-
3650,—
5959,— l

2950,—
2950,-
S950,—
5950,—
2950,—
7950,—
1950,—
39S0,—
4650,—
1650,—
2950,—
3450,—
3650,—
4650,-
4950,—
3950,—
2950.—
MSO,—
4950^-
1950,-
3450,—

Afbetaling mogelijk 6-36 maanden
Rcitault 6 TL J91I
Mercedes 280 bC t 19<5
Mercedes 250. kl. model
Dfttfun Cherry 1911
4>pei.Kadett Caravan 1911
V W. 13C2 1971
iccnanlt 4 Export Luxe t. 1972
blmta 1301 191^
Taunus IGOUL 1912
Bugcy
Reniuit GTL
Audi 100 !.!> met sas
VIV noo IIII-III^ i

Opel Kadett 1913
Tannu!, HM 1911-1972
VW 1300 luxe t 1971
VW Vinsnt 1972
Capri 1100 Gr 1911
Flat 12! 197^
tudi 60 L 1912
raunus leoo I. Coupé 1971-197'
Audi 6ü 1911-197.:
Matra Baghecra 1914
Renault 16 1912
BMW 1602 1111
Caprt 1500 1910-1911
Peugeot 404 1910-1971
Toyota Crown 2000 1971-1972
lirnault 12
Opel Manu m radio 1971-197^
riat 125 bpcL. 1971-1912
Cltrodn GS Club WZ
Ford Capri 1100 GT
(•nrd Escort GT 1910
Krnault 16 1911
Eend 1971
AusUn heven, groen
Tiunus 1300 Coupe 1911
AndI 60 IU71

Upcl ReKord 1910
Vauxhall Vlctor 1911
Simca 1100 1910
Ford Transit, 9 pers
Oe Tomaso Panters GTis 1973
Flat 128 4-deurs 1971

VW 1600 191<:

Simca lOOO spec. 1912
Renault 6 TL
Peugeot 504 type 1972
Flat 128 197^-1973
Tovota Corolla ilW 1971
Fiat 127, 1972, geel
Ford Gr.inada Coupe 1972
Capri 1700 GT 1910
Ford 1300 L 1911 lilue melallic
Fiat SSO 1972
Ford Cortlna Estate 1971
Ford Taunus 1231 1970

3650,—
34S0O,—
4950,—
4450,—
2950,-
2950,—
2950,—
3950,—
4950,—
2950,—
2950,—
3950,—
3«50,—
S9S0,—
3450,-
2650^
3650,-
4950,—
3950,—
3650,—
4950,—
3650,—

12.950,—
4950,—
4950,—
4950,—
3550,-
3950,—
29S0,—
5950.—
2950,-
3950,—
3950,-
2950,—
3250,-
1650,—
1650,—
4950,—
2950,—
295t,—
2930,—
2950,—
4950,—

27.500,-
34SO,—
3950,—
3450,—
3950r—
5950,—
4650,—
3650,—
4250,—
«950.—
3950,—
3950.-
2450,—
26S0,—
1950,—

Ruime financiering binnen enkele uren
geregeld!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop.
Telefoon 01725-9214, b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds). Eigen werkplaats.

GROEN MILIEU = GEZOND

PLANT BOMEN!

alle soortenbomen

'w0^0
T

. # » »

boomkwéketij

herenweg lOS^^heemst^de-hoiiandi^tel. 023-288455

Oagelilk» geopend wan 07.00 tot 17.30 uur. fSo'ïnMLÏfs.oo n«r.
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BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, dat begin 1976 van

gemeentewege een nieuwe Informatiegids voor Zandvoort zal worden uitgegeven.

Deze gids zal in tegenstelling tot de huidige huls aan huis worden verspreid.

Bovendien zal hierin een ruimere omschrijving worden gegeven van de in Zand-

voort gevestigde verenigingen en instellingen, terwijl tevens advertenties zullen

worden opgenomen.

Zowel voor het drukken en het verspreiden van de gids als voor de acquisitie van

advertenties is het Reklameburo Advertising te Den Helder ingeschakeld.

Dit bureau zal in de loop van de week van 17 tm. 23 november met de acquisitie

van de advertenties beginnen.

De nadruk zij erop gevestigd, dat het hierboven omschreven boekwerkje de eni-

ge officiële informatiegids voor de gemeente zal zijn, zulks ter onderscheiding

van de z.g. adresboekjes, die uitsluitend van particuliere zijde worden uitgegeven.

#
DORPSSLAGERIJ

KI,, *

Halicttraat S - T«l«foon 2994 - Zandvoort.

SCHOUDERKARBONADE 500 gram 3,98

VARKENSFILET 500 gram 6)98

VARKENSLAPPEN 500 gram 4,28

PRODUKTEN UIT GROOTMOEDERS TUD

GEBRADEN GEHAKT 0,76

KINNENBAKHAM 100 gram 0,76

ROLETTEHAM 100 gram 0,76

Hele ROOKWORST pl.m. 250 gram 1 ,49

Kwaliteit vraagt u, bü ons slaagt u . - Zaterdag, tot 16.00,uur geopend.

ZANDVOORTS HIEUWSBLAD
Kantoor: GASTHUISPLEIN 12, ZANDVOORT

Kantooruren:

Dinsdag 10-13 uur

Woensdag 9-12 uur

Donderdag 10-13 uur, 14-17 v

Vrijdag 9-12, 15-15 uur

TEUFOON 02S07-71M.

HET BlAD VOOR UW REKLAME

lagon xmmt voordelig* advertentietarieven, ook
veer kentraklen.

Abonnementen kunnen worden opgegeven aan het kantoor,
evenals eventuele klachten over bezorging.

ADVERTEREN IN EEN NIEUWSBLAD

levert het meeste resultaat voor uW bedrijf.

In een nieuv/sblad wordt uw advertentie ook nieuws.

ROSÉ KEUKEN biedt aan:

tegen ZEER aantrekkelijke prijzen

DIVERSE SHOWROOMKEUKENS
AMERICAN KITCHEN
(splinternieuw)

VAATWASMACHINES
KOELKAST met diepvriezer

Deutekom Keukeninstallatiebedrijf
Paradijsweg 11 A, telefoon 02507-2361.

Dinsdags gesloten.

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 • Bloemenddal • Telefoon 023-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Met donlvere dagen 'n gezellige sfeer

met 'n versiering van:

BLOEMENHUIS

„W. d. MEY"
J. BtUYS

Haltestraat 65, Zand-
voort. Telefoon 2060.

Voor de tuin: tulpen, narcissen, crocusseu enz.
De specialist in al uw bloemperken.

SNACKBAR „DE TOL"
Tolweg 18 - Telefoon 3909.

Geopend van 11 tot 24.00 uur.

Zaterdag van 12 tot 24.00 uur.

MAANDAGS GESLOTEN.

De Dr. Joshua Bierer Stichting

zoekt voor „Het Strand Hotel",

Boulevard Paulus Loot 1, Zandvoort, een

NACHTPORTIER
Gedacht, v/ordt aan een full- of part-time
kracht. Ook een flinke 65 plusser kan m aan-

merking komen.

Sollicitaties mondeling na telefonische af-
spraak met de heer Lammers, tel. 02507-4941.

Wij zoeken per 1-2-1976:

LEUKE VERKOOPSTER
Leeftijd 18-25 jaar.

Geboden wordt een aantrekkelijke baan,

goed salaris, vijfdaagse werkweek,
4 weken vakantie + toeslag

Aanmelden dagelijks

Cortina Modes
Kerkplein 3, Zandvoort, tel. 4828.

Wie ruilt mijn centr. verw.

5-kamerflat
(Sophiaw eg E.M.M.)

voor eenge/inswonjng?

Telefoon 02507-6481.

Black& DeckerWorkmate

Ongelooflijk handig 275,-

J. H. YERMEIJS B.Y.

IJZERHANDEL

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204

Anker naaimachines
SPECIALE AANBIEDING:

Vryc arm vol zig-zag machine,
geheel compleet ƒ 650,—

.

Jan Geylvoet Jr.
Haarlem, Doelstraat 35 Tel. 023-311712.

DAMES
per 1 december gaan vrij in onze damessalon

UITSLUITEND op AFSPRAAK werken!

SPOELDERS KAPPERSHUIS
Haltestraat 14. telefoon 2462.

BOUWBOND N.V.V.

afd. Zandvoort
Zaterdag 29 november inleveren van
VAKANTIEBONNEN van 10-11 uur in

Gemeenschapshuis.

Bouwbedrijf 30 dagzegels.

Schilders 6 weekzegrels.

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of

3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

DE VOS
voor een goed
GEBRUIKT
RIJWIEL
v.a. ƒ 50,—

fietsklaar.

Levering van nieuwe fietsen reeds vanaf ƒ 165,—

.

Inruil mogelijk.

Onze werkplaats is gevestigd in de Or. Gerkestraat
omboog bij DE SCHELP box nr. 23 en 36.

Van maandag t.m. zaterdag geopend van 13 tot 20 u.

TELEFOON 02507-7255.

Voor een fiets voor groot en klein,

moet u bij de Vos zijn.

VOOR AL UW BEHANG-,
WIT- EN SCHILDERWERK

Scliildersbedrijf

„DE BOET"
Keesomstraat 289, telefoon 02507-5655.

Nu ook In Zandvoort: KUNSTGEBIl' BEPARATIES

A. RITMAN
Helnwafdtstiaat 20 Telefoon 02507-4365

ALLE
LOODGIETERWERKEM

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 61 - 71 58

Snellere service door
mobilofoon

é

Profesfanis Coöp. Begrafenïsvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Koo. Besluit

Begrafenis ~ Transport - Crematie
Haarlem, taan van Berlijn 118, telefoon 023-331975.

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

DE VERENIGING ZANDVOORT
VAN HET WITGELE KRUIS
deelt aan haar leden mede, dat op

MAANDAG 24 november 1975
om 20.00 uur in het Gezondheidscentrum. Beatrixplant-
soen 1 te Zandvoort een Algemene Ledenvergadering zal
worden gehouden.

AGENDA:

1. opening
2. notulen

3. rekening 1974

4 jaarverslag 1974

5. a. Voorstel tot liquidatie van de vereniging i v m. het voornemen
samen met Groene Kruis en Oranje-groene Kruis een nieuwe
vereniging, genaamd „Kruisvereniging Zandvoort" op te richten
met ingang van 1 januari 1976;

b. bij absentie van het aantal stemgerechtigde leden het besluit
te nemen om op DINSDAG 23 december 1975 een tweede ver-
gadering te houden;

c. aanwijzing van liquidateuren.

Het Bestuur.

CHKISTIEN
VEBSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstr. 146, tel. 5185.

Medisch gcdipl. pedicure
van het Ellsabeth Ga.st-

huis, behandeling ook aan
huis

Bö geen gehoor bellen na
19.00 uur.

Krijgt U gasten?

Geen bezwaar!

WU VERHUaSN:
bedden, ledikanten, dekens,
tafels, stoelen, glaswerk,

porceleln enz voor elke
gelegenheid 1

Ook verhuur van leuke en
praktische I)ul8i>ars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164

Of 3713. Privé na 6 uur 6(S68

Auto- en huissleutels
wy maken uw reserve-
sleutel terwUl u wacht.

SLEUTELSEBVICB.
Versteege b.v. Haltestr 18.

tel. 02507-4499.

G. KOL
Sctiuitengnt Ont 7. Tel 3212

ALLE VEKKEKEKINCEN
Anto • Brand - Leten

't (kinder) WINKELTJE
beeft füne kleren «oor
kleuters, peuters, tecners

en grote mensen met
kieine maaties.

Boureireg 1-3, tel. 6580.

zijstraat *. d. Kerkstraat

Enorme sortering

DIEPVRIEZERS EN
KOELEASTEN
Rechtstreeks van fabriek

met garantie Bijzonder
lage prijzen.

Martex Bolland B.V

.

Koudenhom 32, Haarlem
Telefoon 023-31 53 00.

NED. PROTESTANTEN BOND
AFD. ZANDVOORT

VERKOOP FEEST
op woensdag 26 november a.s.

's middags van 2.30-5 uur, 's avonds van 7-50-10 uur.

Verkoop van allerlei artikelen, grabbelton, rommelmarkt, Sin-

terklaassurpriset, een goed voorziene keuken enz. enz. enz.

Te koop;

2-PITS GASFORNUIS
GASKACHEL
(Jaarsnia).

Telefoon 5936.

Tc koop-

KINDERFIETS
(4-7 Jaar) in goede
staat, ƒ 35,—.

Zandvoortsdaan 7.

Aangeboden:
groot mahoniehouten

BUREAU en notenhouten
nOEKKAST
Niet antiek, wel mooi.

Prijs n o.t k.

Telefoon 3244

Te koop wegens omstandig-
heden'

NIEUWE BROMFIETS
merk Tomos, 100 km ge-
reden, van ƒ 850,— voor
ƒ 550,—.

Telefoon 2121.

Tc koop;

KINDERWAGEN
(donkerood skai)

BOX (groen)

BABYBAD + standaard

Telefoon 7079.

Stoffenhuis BROMET
Vinkestraat 30

vrijdag 21 november
GESLOTEN.

WILT U VOOR DE FEEST-
DAGEN NOG IETS
NIEUWS LATEN MAKENT
Bel dan 7030 (Coupeuse).

GARAGEBOX TE HUUR
GEVRAAGD
omg. Pavangepleln

Telefoon 4812.

Voor het wassen, knippen,
trimmen, scheren en nagels
knippen van uw hond

MEVR. WEZENBEEK,
Volgens afspraak UU. 4310.

REPARATIE VAN
WASAUTOMATEN
VAATWASSER E.D.

Bel naar 02507-2479

KUNSTGEBITTEN
SPOEDBEPARATIES

J. A. HESSELS
Leidsevaart 82, Haarlem
Telefoon (023) 316092

SNACKBAR „DE TOL",
Tolweg 18, tel. 3909.

Geopend van 12 tot 23 u.

Zat van 12 tot 24 u.

Maandags gesloten.

METSELAAR
heeft nog tijd voor
OÜDERBOVD EN
REPARATIE

Telefoon 02607-6812.

BEHANGER
STOFFEERDER
BEDDENMAKER

J. VAN DEN BOS
BUderdökstr. 5. Tel. 3798.

ZANDVOOBT3G
ÜITVAAKTVERENIGINO
Begnureals . Crematie

TniMport
Keesomstraat 6L TeL 53SI

Zandvoort
Dag en nacht te ontbieden

EELTINK*S

SOUVENIERSHUIS
dg, m(>vr. E. V. Zandvoort-

BelUnk.

Speeitoed - Wenskaarten
Strandartilielea - Sfatbo-

baDBn.

AUe soorten speUea.
Omte kense.

Stattonsatraat 16 - Tel. 2558

Gevraagd:
WINKELMEISJE

BakkcrU Keur, Diaconie-
huisstraat 36, td. 2404.

VOOR UW PRIVé.
VERENIGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
DnikkerU F. M. v. Deursrn
Schoolstraat - Telef. %>Q}

VERHUIZINCEN

A. J. Behage & Zn
Axalealaan 11, Beerastede

Telefoon 023 -S8 62 74

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

Wegens te late levering van
fabrikant:
weer enige LEREN
DAMES.TASJES
zwart en bruin, maat 34

t m. 48 ƒ 189,50 (hemd-
model).

Ook andere modellen tegen
fabrieksprijzen, ook voor
heren.
Falirenheltstraat 42,

telefoon 5233.

Te huur gevr. door rustig

echtpaar van 1 jmii tot

1 oktober 1976

COMF. ZIT- EN SLAAPK.
m. keuken en douche
(gebruik) KL. FLAT of

BUNGALOW of 1 d.

Uitv. br. met prijs onder nr.

706 bur. van dit blad

Hotel Bouwes Palace
Zandvoort
heeft vacature voor
JONGE KELNER-
SERVEERSTER

Soll. richten aan de heer de
Kroon, Rest Hotel Bouwes
Palace, Burg. v. Penema-
pleln 2-4, tel. 02507-2144.

ADIATOR
ROENESTEIN

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur

Alstublieft:

.1 '!i ,'f'''toi 'J ;'
.,,
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/

f, ^'•Mi> i'" ' ' '
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t>»K>N .C'ttI CN •

12 tekeningen van Peter

Kent u iemand die zich op
Het Parool wil abonneren '

Een familielid ? Een kennis '

De buren' Stuur ons dan even

onderstaande bon. Sturen wij u

die map met 12 losbladige repro

dukties van tckennigcn (groot

van Straaten voor u.

formaat: 21 x 30 cm !) die Peter van

Straaten speciaal voor Het Parool

heeft getekend. Een paar plaatsen

waar hi) en 7.i)n tekenpen zi)n

geweest: Albcrt Cu)pstraat,

Purmerend, het IJ, Damrak,
Muidcrslot en Bi)lmermeer

Alstublieft:
een abonnee voor Het Parool

Geef mij maar Het Parool. En ik krijg de tekeningen.

L

naam nieuwe abonnee

adres

plaats

bank/giro

Betaalt per kwartaal/week (cca

van de twee doorstrepen).

naam aanbrenger

adres

plaats —
Bon in envelop zonder postzegel

naar: I Iet Parool,

Antwoordnummer 2470,

Amsterdam. J
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Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

1.50

1.54

GEKOOKE ARDENNER
200 gram 1,64 nu . . . .

BACON zonder zwoerd
100 gram

HEMA

DIT IS TE GEK.

Naar Londen voor 75,- 2 dagen.

Een introdtiktieaanbod van de Olau Line.

Het programma ziet er volgt uit:

Vertrelc 's avonds om 23.00 uur v.a. Vlissingen,

uw liut aan i:oord is gereserveerd. Na aan-
Itomst te Slieerss vervoer naar uw liolel in

Londen. Kamers met bad of douclie/toilet/

TV/teletoon.

U heeft deze dag vrij om Loiiden te beleven.

De volgende ochtend om ong. 9.00 uur wordt u
met een touringcar van uw hotel afgehaald.

Transfer naar Sheerness. Inschepen op een
der schepen van de Olau Line en 's avonds
om 20.00 uur bent u weer in Vlissingen.

Een en ander op basis van logies en ontbijt.

Hoe is het mogelijk, dat allemaal voor ƒ75,—

!

Dit kan alleen lussen data 12/11 en 17/12.

Onze uiterst voordelige vliegreizen voor 3. 4,

5 of 6 dagen Londen gaan natuurlijk gewoon
door.

Voor al uw grote en kleine hariewensen naar

Parfumerie- Bijouterie

van DAM
HAiTESTBAAT 53 — TELEFOON 3449

Speciale St. Nicolaas-aanbiedingen:

ó DE LANCÖME van 19,95 voor 14,95

CIALENGA van 19,95 voor 14,95

V. CABVIN: VARIATIONS .... van 17,50 voor 12.30

CARVIN: MA GRIFFE van 17,50 voor 12,50

. :, CABVIN: EAU VIVE van 17,50 voor 9,75

KIKU van 12.50 voor 8.95

COUERÊGES van 30,— voor 16,50

.'r'- JEANPATOU van 14,95 voor 9,95

FIDJI van 19,95 voor 13,75

MOLYNEUX: FSTE van 14,95 voor 9,95

MOON DROPS van 14,95 voor 9,95

SOBTILEGÈ van 15,95 voor 10.95

INTIMATE van 14,95 voor 9,95

PIERRE CARDIN van 15,95 voor 9,95

KIKU. GROTE BUS DEODORANT van 19,95 voor 12,50

' DÖU'CBLINE BADSCHUIM . . . van 15,50 voor 9,95

BRUT AITER SHAVE van 20,— voor 13,50

WEST. AFTER SHAVE van 24,— voor 12.—

PUB AFTER SHAVE van 14,95 voor 8,50

BALAFRE AFTER SHAVE .... van 15,95 voor 9,95

EAU SAUVAGE AFTER SHAVE . . van 14,95 voor 9,75

ROGER + GALLET AFTER SHAVE van 19.75 voor 9,75

In zilveren sieraden hebben wij ook een uitgebreide collectie o.a.

oorbellen, ringen, annbanden, colliers, bedels, medaillons, sterrebeel-

den, letters.

Verder zijn in alle modekleuren aanwezig leren tassen — elastische

ceintuurs — nylon armbanden— Ieren ceintuurs — corsages — wol-

len mutsen— sjaals en colliers.

Informeert u eens

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

Tel. 2560.

De winter is in aantoclit.

Tijd voor een overjas.

Wij brengen u:

Trechcoats van 139,- tot 1,98,-

Autocoats vanaf ..... 119,-

Gabaans en jekkers in vele

soorten van 89,- tot . . . 149,-

R^Y
SPECIAALZAAK VOOR
HERENNODEen HERENKLEDING

KERKSTR.20 • T£L:3I36

OliZE EXTRA AANBIEDING

BEAUJOLAIS
PRIMEUR . .

6 FLESSEN .

RUM CAPTAIN
MORGAN . .

5.95

34.95

10.95

WIJNHANDEL

KERKSTOAAT 12 ^ tEtiFÖON-25S2

Ik vind:
'JVTn spaargeld moet veilig,

maar niet vast liggen.'

Diiieke Zwart houdt elke maand wat over van haar salaris.

Dat geld zet ze op een ABN-Spaar-Extra-Rekening.
Waaromjuist die Spaarrekening? Dineke: 'Ik spaar vrij

regelmatig. Maar een bepaald doel heb ik niet voor ogen.

Waarschijnlijk neem ik het geld voorlopig niet op. Aan de

andere kant: als ik morgen m'n zinnen zet op een stereo-

installatie ofeen autootje, dan wil ik mijn geld meteen
hebben. Die ABN-Spaar-Extra is gemaakt voor spaarders

zoals ik. Je krijgt 2% meer rente dan op een gewone
rekening enje geld ligt toch niet vast.

Het is geen rekening voor mensen die

vaak geld opnemen, want bij opname
betaalje wat retourrenle. Maar als je

een beetje trouwe spaarder bent,

dan zitje erg goed met die

Spaar-Extra van de ABN.'

Algemene Bank Nederland

VEIMNGGEBOUW

De Witte Zwaan

In- en verkoop en optilae

van inboedel, eoederen.

Db«;. eeopcnd van 9 tot 18

uur en zaterdags tot 13 uur.

Tel. 2164-3713 na 18 uur
6658,

Pa. Waterdrinker.
Sousicnain De Witte Zwaan

Dorpsplein 2.

.'!ii|ï'
f' "lïi'f'lillir' «"»!;' «,

,Dat moet toch wel een geweldige auto zijn...'

Kom het bij ons zélf ontdekken tijdens een proef-
rit en ontdek don ook de verrassend hoge inruil-

prijzen. En.-.hij iS uit voorraad leverbaar. Jf

Golf ^i
in ruim 'n jaar 27500 verkocht ^M|
EEN HEEL JAAR GARANTIE, ONGEACHT HET AANTAL KILOMETERS •. EEN HEEL JAAR GARANTIE, Ot^^

Garage H.Striider
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort, 02507-4565

limwK4

w service-zekerheid
bij rinlco

De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurten en reparaties met de modernste
apparatuur worden uitgevoerd (o.a. electro-

nische diagnose). Dus snel. Door speciaal -

opgeleide monteurs. Meï veste reparatie-

tijden zodat alle arbeidskosten u vooraf

beleend :!ijn.

Renautt-service waar u als Renaultrijder op
kunt rekenen.

BanauHIB

«en ranauR Ibepl langtr op «én liter RENAULT^

rinko
Oranjestraat 2-12, Zandvoort.

Telefoon 02507-2323 en 2424.
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Gebrek aan akkommodatie is een groot probleem

Peter van Wijk brengt Lotus op

verantwoorde wijze naar de top
ZANDVOORT — De gloriedagen van BC LOTUS lijken nog niet voor- kamen, maar wel op een verantwoorde malig IJmond-trainer worstelt met ge- wat zijn senor-leder

bil. VoUens nlan rukte meri na de oijrichtins on van de derde distriks- «lanler. pie mogelijklield zag en zie ik brei: aan akkommodatie. In de begin- zit. Deze groep wo
ZANDVOORT — De gloriedagen van BC LOTUS lijken nog niet voor-

bij. Volgens plan rukte meri na de oprichting op van de derde distriks

klasse naar de overgangsklasse. En de kansen staan er op het ogen-
blik voor de badmintonklub niet ongunstig voor, dat aan het 'eind

van dit wedstrijdseizoen de bondskompetitie bereikt is hetgeen zou

betekenen dat 'volgend jaar ' landelijk gespeeld gaat worden in de
derde klasse. Kampioenskansen zijn er ook voor het tweede, derde en
zevende, team en dat terwijl geen van de overige twaalf teams in de-

gradatiegevaar verkeert.

kamen, maar wel op een verantwoorde
manier. Die mogelijldield zag en zie ilc

nog .steeds zitten, want er schuilt enorm
veel talent onder de Zandvoortse jeugd.

Ik zit alleen met het probleem: Hoe
haal ik bli de jonge spelers alles eruit

wat erin zit'.

Probleem
Peter van Wijk zegt dit niet, omdat hü
de kwaliteiten niet bezit, maar de voor-

De dertigjarige trainer -Peter van ^Wljk

praat nogal nuchter over dit sukses en
hy zegt; 'Je bent nu eenmaal een wed-

strijdvereniging en toen ik' drie jaar ge-
leden by BC Lotus kwam was mvjn op-
dracht zo snel mogeiyk aan de top te

Peter van Wijk: 'We zouden onze eigen

hal Tnoeien hebben'.

malig IJmond-trainer worstelt met ge-

brek aan akkommodatie. In de begin-

jaren van Lotus was dit geen probleem,
maar nu de vereniging groeit ontbreekt
het Van wyk en zijn assistente Janny
Hoogenkamp-List aan de nodige ruimte
om de spelers een optimale individuele

begeleiding te kunnen waarborgen.

'Je kunt bepaalde personen geen aparte
begeleiding geven omdat we slechts twee
uur per week hebben, om tien senioren-

teams te trainen. Meer dan een groeps-

training komt er dan ook niet van. Bij

de junioren ligt het gunstiger, maar ook
die komen op den duur bü de senioren
terecht en dan verval je weer in het-

zelfde probleem. We willen wel, maar we
kunnen niet en dat is bijzonder frustre-

rend voor een vereniging die vooruit

wil.'

De een kleine tweehonderd leden tellen-

de badmintonklub beschikt buiten de
Pellikaanlial, waar men een paar uur
per week terecht kan, in Zandvoort over

geen enkele akkommodatie. Men had de
hoop gevestigd op de in Nieuw Noord te

bouwen sportzaal, maar die hoop heeft

men alweer laten varen.

Peter van Wijk: 'De zaal in noord wordt
voor ons niets, omdat de afmetingen te

klein zDn om een aantal banen uit te

zetten. Hiermee is onze laatste mogelijk-

heid op akkommodatievergroting verke-

ken, want als die zaal er is. dan kun je

een tweede sporthal wel vergeten. Na-
tuurlijk is er blj de Zandvoortse vereni-

gingen wel behoefte aan een tweede
sporthal. Als je die hal vandaag neer-

zet, dan is hy morgen vol.

Het probleem is alleen: Hoe maak je een
sporthal rendabel. Overdag moet hy ook
bezet zün en daarvoor ben je echt aan-
gewezen op de scholen. Nu, die scholen

kunnen in de toekomst terecht in Noord,
hetgeen betekent dat een tweede sport-

hal in Zandvoort niet rendabel te ma-
ken is. Als we meer akkommodatie "wil-

len, dan zullen we zelf een hal moeten
bouwen. Een andere mogelijkheid zie ik

niet'.

Levensbelang
De badmintontrainer noemt het een
zaak van levensbelang, omdat BC Lotus

wat zijn senor-leden betreft aan de top
zit. Deze groep wordt elk jaar groter,

omdat er vele junioren overgaan naar
de senioren. En junioren wil men graag
hebben, omdat men de toekomst van de
vereniging bouwt op de jeugd. Zie hier
het probleem van BC Lotus.

Het vorig jaar debuteerden drie Lotus'
jeugdteams in de kompetitie. Van deze
achttien jeugdleden zUn er inmiddels
tien naar de senioren overgegaan. Het
leverde echter geen problemen op, om-
dat de vereniging nu al vUfenvDftig jon-
geren telt.

En toch baart de overgang naar senio-
ren Peter van WiJk zorgen en hy ver^

telt: 'Het eerste kompetitiejaar is erg

suksesvol verlopen. 'We kunnen nu al

konkurreren met topklubs als Duinwyck
en sportschool Van zyderveld. Ik kon
het vorig jaar veel aandacht aan de
jeugd besteden, omdat de groep niet
groot was. Toen kon nog gesproken wor-
den van individuele training en op het
ogenblik is dat by de jeugd nog zo.

By de jongeren, die naar de senioren
overgaan zie ik echter een teruggang. Er
komt niet alles uit en dat wordt alleen
maar veroorzaakt door gebrek aan trai-

ningsruimte. In twee uur tyd kun je on-
mogeiyk 'die prestaties van je leerlingen
verlangen die je verwacht en waarvan
je ook weet dat die prestaties erin zit-

ten.'

Peter van 'Wyk is een trainer wiens
aandacht niet louter gericht is op het
eerste team oftewel het paradepaardje,
zoals een eerste team van een vereni-
ging veelal genoemd wordt. Hy is een
trainer die hard werkt aan de opbouw
van BC Lotus en uiteraard begint die

opbouw by de jeugd. Na jaren by Duin-
wyck gespeeld te hebben, waar hy zich

bovendien veel bezighield met de bege-
leiding van de jeugd is Peter een trai-

ningskur.sus gaan volgen. IJmond werd
zyn eerste vereniging en hy slaagde erin
om IJmond omhoog te werken van de
tweede distriktsklasse naar de landeiyke
tweede klasse.

Maar de trainer kreeg in zyn idealen
niet de volledige medewerking van het
bestuur. 'Het bestuur had nog teveel de

Jaap Qué verdedigt in het eerste team
zie mogeiykheden om Lotus aan de top ae kleuren van bc Lotus.
te brengen.'

rekreatiementaliteit, hetgeen voor my
als trainer, die hard aan de opbouw van
een wedstrydvereniging werkt waarde-
loos is. Daarom ben ik naar Zandvoort
gekomen om opnieuw te beginnen en ik

Van 'wyk neemt zyn traincrstaak erg

serieus op. Om de badmintontop te be-
reiken is hy van oordeel, dat er geen gat

mag vallen tussen de eerste vier teams.

Om deze reden heeft hy met opzet de
krachten in het eerste en tweede team
verdeeld. Zelf komt hy uit in het twee-
de team. terwyi hy de kwaliteiten voor

het eerste team heeft. Zyn assistente

Janny Hoogenkamp List speelt daaren-
tegen wel in het hoogste team.

Het zelf meespelen gaat ten koste van
zyn eigen spel, want zo verklaart hy:
'Omdat je zo weinig trainingsmogeiyk-

heden hebt. moet je elk uur optimaal
benutten en dan kom je zelf niet aan
ti'aining toe. Ook dat is erg jammer,
want ik bemerk by mezelf, dat myn spel

er op achteruit gaat. Maar tejren de tyd
dat ik niet meer in de hoogste teams
kan meedraaien hoop ik over een aan-
tal goede spelers te beschikken en dat
zit erin. omdat we op een verantwoorde
manier naar de top groeien.

Dit jaar heeft het cer&te, tweede en der-

de weer kampioenskansen. Het is een

bewijs, dat niet alleen het eerste, maar
de hclc vereniging naar de top groeit.

Zo komen we met de opbouw elk jaar

ccn stapje verder'.

programma
ZATERDAG 22 NOVEMBER

VOETBAL
Zandvoortnieeuwen
b-janioren:
DEM 1—Zandv.m. 1, uitg.

DSS 2—Zandv.m. 2, uitg.

c-junioren:
Zandv.m. 1—TYBB 1, 12 uur
Halfweg 2—Zandv.m. 2, 12 uur
Concordia 2—Zandv.m. 3, 12 uur
DSOV 2—Zandv.m. 4, 12 uur

TZB
VVB bl—TZB bl, 12 uur
TZB cl—WSB c3, 11 uur

Zandvoort >75

ODIN 4—Zandvoort'75 2, 12 uur
HCK 1—Zandvoort'75 3, 12 uur
Energie 6—ZandvoortlS 4, 12 uur
Zandvoort75 al—Hoofddorp al, 12 uur
Zandvoort'75 a2—Kenn.land aS, 12 uur

HOCKEY
ZHC
meisjes:
HBS Al—Zandvoort Al, 13.30 uur
Rood-Wit B2—Zandvoort Bl, 13.30 uur
Bennebroek cl—Zandvoort cl, 13.30 uur
jongens:
Hurley Al—Zandvoort Al, 13.30 uur
Terriërs A2—^Zandvoort A2, 14.30 uur
Zandvoort Bl—Rood-Wit Bl, 14 uur
Zandvoort Cl—Strawberries C2, 14 uur

BASKETBAL
LIONS
Buitonl a—Lions a, 14.15 uur
Lions c—Buitoni c, 17 uur
Lions d—Exercitia b, 15 uur
Lions meisjes-a—Akrides c, 17 uur

ZONDAG 23 NOVESIBEB

VOETBA^.
É

Zandvoortnieeuwen '

Zandv.m. 2—Bloeniendaal 2, 12 uur
Zandv.m. 3—^EDO 3, 9.45 uur
Velsen 4—èandv.m. 4, 12 uur
Zandv.m. S—DSS 5, 12 uur
Zandv.m. ,6—Schoten 6, 9.45 uur
Geel Wit 7—Zandv.m. 7, 12 uur
ZandV.)n. 9—AlUance 9, li uur

(Adv. Ingez. Meded.)

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT ».
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HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPMT, VIHYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.
Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

WITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Bennebroekerdijk 20Sb, Cruqnios, Baarlemmermeer,

telefoon 033-283437. Let op juiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrieterrein.
maar voorbij Signode, Ie nieuwe weg links, de niiddenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vrvjdag koopavond van 7-9 uur.

Haarlem
Kleine Hontweg II,

telefoon 023-313140.
's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselsohadepleln S,

telefoon 023-375674.
'8 Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nleuwstraat 184,
telefoon 02S50-13I20.

's Maaodafs gesloten.

Een goede

raser
freest bijons een stnk fifner

In twee op2ichten.1èn eerste het werk Het zelf-

standig vervaardigen van gec»mpliceerde vliegtuig-

onderdelen op moderne frees- en hotterbanken. Hed
nauwkeurig precisiewerk vanaf tekening. Gebruikte
materialen: van lichtmetalen legeringen (zoals dural)
tot titanium. Nooit grote aantallen, maar kleine series

en enkelvoudige delen. Dat is een baan waarin u
voldoening vindt.

En ten tweede. Een goed salaris en ook voor-

treffelij'ke overige voorzieningen. Zoals winstdeling.
Een vakantiegeld van 8%.

Een restaurant met goedkope maaltijden
(ook warm).Als u niet met onze eigen bussen komt,
is er een bepaalde reiskostenvergoeding.En er is een
actieve personeelsvereniging.

Dus? Een vakman-frezer, tussen de 20 en 45jaar,
belt snel voor een afspraak. Telefoon: (020) 73 1044,
toestel 1431. Schrijven kan ook: ïökker-VRAi^ afd,

personeelszaken, Postbus 7600, Schiphol Oost

Fokkei^VFWbedrijf S<^lphol
Een nederlandse onderneming binnen een
internationaal concern met diverse vestiginss*
plaatsen. Op Schiphol vindt men de directie,
verkoop- en serviceafdelingen, constructiebureaus,
electrotechnisch bedrijf en de afdeling ruimtevaart.
Tevens vindt hier de eindmontage van ds Fokker
Friendshipsen Fellowships plaats.

j^:^^M^
Kik- ?ï'te*-'; '--ïSi ;« i'i*. ;i^/

GLANDORF'S

MEUBELEN

II weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem

t/o De Vries

ZOEKT U EEN
ORIGINEEL KADO ?

Denk eens aan een
'

GEBRANDSCHILDERDE
RAAMDECORATIE
al vanaf ƒ 25,-

T^es^cürnHr^

ATELIER VOOR
GLAS IN LOOD

Wolstraat 5 (achter de Gierstraat).
Telefoon 023-314599.

siti O, kom maar eens kijken

op 'f hoekje van de Anegang
Daar kunt u kopen.
Voor jong en oud, voor vrouw en
man.
Een tas om van te dromen.
Wij xlen u graag eens komen !

P.S. Ook grote sortering in klein
lederwaren.

LEDERWAREN — Anegang 48 t.o. C en A.

VAN
TEHERAN
NAAR

ZWANENBURG
is een lange weg...

En corüjk Kcxcgd zijn we altijd weor blij

als een zending Perzische tapijten veilig en wel is aangekomen.

Want echte Per;!on zijn onvervangbaar. Waardevol en
waardcvnst kimstliezit met de onnavolgbare charme'

van de kleurrijke Onént .. .Waarom zou u zich niet eens

oriënteren in de rijke gedistingeerde wereld

van het Perzische tapijt?

U hoeft er niet voor
naar Teheran want
wij hebben toevallig

een nrachl kollektic in huis

.

Bij aankoop van
ccn Perzisch tapijl

ccn mini-pers kncloÜ

Welkom op onze sfiow in

Zwanenburg

miva interieur
dcnnenlaan 53 (hoofdstr.) - zit-anenburg;. telefoon 02907-4590/5909.

üag. g^copcnd 8.30-18.00 uur.
rrijdas-avond 19.00-21.00 uur - zaterdag 8.30-17.00 uur.

M

mmm\$ „dobbel een"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

kollektie echt DAMESKONFEKTIB,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrü'e kcnze.
KLEINE HOUTSTRAAT 11 — HAARLEM.

Telefoon 32.13.06.

G SHIRT RECLAIVIE
STICKERS
SHOWCARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERIJ OASE
KERK1AAN55 HEEMSIEOE TEL 023- 285B0»

EEN ZEER GROTE KOLLEKTIE
ANTIEKE BOERENMEUBELEN:
BOERENSECR., BROODKASTEN, BETAAL-
TAFELS, LINNENKASTEN, KOPERVVERK etC.

vindt u bij:

ANTIEKBOERDERIJ DE VEENHOEVE,
Oude NieuwveensewcR 84, Nieuwveen

(Uithoorn) telefoon 01723-8420.

GEOPEND DAGELIJKS VAN 10.00—20.00 UUR.

DIVERSE STIJLEN EN UITVOERINGEN
Pracht RIBCORD BANKSTEL 1395,—

direkt leverbaar.

MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN v.a.

ZITELEMENTEN vanaf 135,—

Vrijdaff koopavond.

1095,-

Jan van Gentstraat 158 b
(Industrieterrein t.o. Sony),

Badlioevedorp, telefoon 02968-5979.

nnnngfe

NEON
DIREKT VAN FABRIEK

02507-6513

't Boeckaniers-nest

SPECIAUTEITENRESTftORANT

— Wild, vlees, vis en fonduespecialiteiten

— Kerstmenu's (tijdig reserveren)

— Recepties en partijen

— Dagelijks geopend.

— Voor tliuisü Hors d'oeuvres, Russische eieren,

Deens buffet (10 pers.).

— Onze 10 int fonduesauzen en salades ook te verkrijgen

via de ENKABÉ, Raadhuisplein te Zandvoort.

— Inlichtingen en tafelreservering.

Zanidvoortselaan 187, telefoon 02507-2401 of 3054, Zandvoort.

DAF-yOLVO 66

uw DEALER

H. P. KOOYMAN
Brederodettraat £-10, Zandvoort, telefoon 02507-3242.

Elka waTkdttvm
htll nggcn IdI half (én
envmMl'twMiot
hall u« B'opand.
Mu bovandlen eoK
vrijdagavond van
18j»>sl.00uur.
En xatordag'a vm
10.00 -12.00 uur.

U bant welkom.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridcier & scnjdis d.v
t» niddar & eirljbla B.V. Oir. IM. Slrljbla, makolaar «n taitataur

enroanandsgoedervn, Adr. pauwlaan ss (« Heemalads. Talefoon: <Bg • 2S<ssd*

VAMOR Autorijschool

W. GROOT
IVIarnixstraat 117— Haarlem— Tel. 023-262284.

U heeft de keus uit 7 verschillende merken auto's.

Wij lessen ook voor

MOTOR- EN VRACHTRIJBfWIJS

Ook het adres om Uv/ rijbewijs te laten vernieuwen.

AJAX
Uwes 341, Zwanenbure, telefoon 02S05-S34.

Uit faillissement: Grote partij

VELOURS OVERGORDIJNEN
van f 19,95 voor ƒ 7.95 p. m.

VITBAOE vao ƒ 9,95 voor f 3,95 p. m.
fKAMSE SI.1XIEBGOBDLINt3« EN WOIiKGOBDUNEN

op maat cemaakt.

EIGEN IMPORT OIT ENGEI,AND
Nieuwe 10VR- en STACARAVANS met f 1000,—

a ƒ 2500,— kortincr.

nnanclerinc met ƒ 100,— eicen geld.

KRAT 2 slaapkamers van ƒ 9200,— voor ƒ 7200,—
BIiDANKE van ƒ 8600,— voor ƒ 6600,—
XOLEDO van ƒ 9600,— voor ƒ 8600r-
KBAT met bad, ± 2 slaapkamers

van ƒ 14000,— voor ƒ lOSOOr-
KBAT Veluwemaat van f 1200O,— voor ƒ 8900/—
ZUjVEBLÏNE (gebruikt), van ƒ 990D,— voor..., ƒ 6000r-
SFBITE (gebruikt) b.3. 1970 met tent ƒ 28001—
SPBITE 400 b.J. 1969 met tent ƒ2400/—
SPRITE MUSKETIER met tent b.].' 1974 ƒ 5750,—
SPRITE met tent bj. 1974 ƒ 5500,—
SPBITE 1964 i.. ƒ 1500/—
CARAVAN (bungaiow-modttl)
van ƒ 28.000,— voor flSOOOr-
KIP CARAVAN 4.20 m. met voortent ƒ 4650,—

I.ET OP!
NIEUWE TOURCARAVANS ook roed voer de wintenport

. vanaf ƒ 4500/—

AJAX
Uwer 341, Zwanenburr, teL 02505-534.

Zie de maan sehijiit door de

fiomen,

zou de goede sint wel komen ?

JA? BESTEL DIT JAAR SINT EN PIET
AAN HUIS? IN WINKEL OF BEDRUP.
wy zulléa u gaarne aHe inlicbtlngen

verstrekken. Tijdig reserveren voorkomt
teleurstelling. Bel snel! Telefoon 02507-6383.

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.
Hogewoerd 111, Leiden.

Voor uw Sint Nicolaas-

cadeaus naar
KUNSTHANDEL

Jos de Graaff
SCHILDERIJEN
REPRODÜKTIES
PLASTIEKEN

KLASSIEK ~ MODERN
ABSTRAKT

Gierstraat 47, telefoon 312801.
Showroom: Breestraat 25-30.

Het adres voor al uw inlijstingen.

Ook uw schilderij wordt door ons
vakkundig schoongemaakt.
Zie etalage Gierstraat 53.

ÂNTIEK

DE ANNA'S HOEVE
boerenantiek, klokken,

kasten, bur., eethoeken en
curiOGa.

Verkoop: Aalsmeerder-

weg 76S, Bijsenhout.

VrUdag tot 2130 en
zaterdag tot 17.00 uur.

BROÖKS BREUKVEIIDAND
een gordel die uw breuk ge-

Ucel (In) kan houdon.
Vfaaii inllc&tingcn ot maal;

afspraak. BROOKS, Sltigel 25.

tel. 24B423. Amsterdam.

BIELZEN TAFELS
WO maken tt voor n.

AUMn
Schascbelstraat 87,

Haarlem, tel. 023-337019.

Te koop:

VELOtJRS OVER-
GORDIJNEN
van f 27,95 voor ƒ 7,95

STOELBEKLEDINO
vanaf ƒ 6,60

FRANSE OPPAK-
GOBDUNEN
vanaf ƒ 6,50.

Umuiderstraatwcg 105,

IJmuiden, td. 02B50-18124.

EUcen en beuken
baodgekloofde

OPENHAARD-
BLOKKEN

iO manden vaa 30 kg
= 2 nö V*. ƒ 180r-

thulfiBebrB«bt.

B.V. BAABLEMS
HAROHODT.

tell.023-321ies-314107.

MASSIEF EIKEN
salon- en . ectkamertafels.
Grote sortering. Ook naar

uw eigen ontwerp.

Wagenweg 144, Haarlem.
Tel. 023-315953.

Maandag gesloten.

SLEUTELSERVICE
Slnsr tenvtll u waelit,

Ook autosleutels.

Volgens codenummer I

TEL 023480490
Binnenweg 13. Heemstede.
Zaterdttgsmiddaes gesloten.

Voor reparatte's van atle

merken wasautomateo

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig ts,

«asJoon, 023-262760.

I
VootrBkosten ƒ 7.50 |

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers.

Gen. Cronjéstrnat 62,

Haarlem

HANDWERK
EETKAMEBTAFELS
Wfl makea ze roor .

$e£ Ü&scllitiipi

Aaèéa
Schagchelstraat 37,

Haarlem, tel. 023-327019.



zandvoorts ^^r_
OhfAFHANKELUK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT. BENTVELD EN AERDENHOUT

rfW ^mr^
nieuwsblad

mg^im^ mfm «„-^jnm •••'?ZS!Pnp»^^r*»»r=5**»' wmf ^^mtrm «^r

uitgave B.V. Bandstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, Aakme^r,
telefoon 02977-25141, 5 l^nen.

AbonnementsprUs /16,E0 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvuort:
Gashulspleir 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Adverter.tletPrIet 22 cent per mm
AantreklcelUke kontra lEttarieven op
jp aanvrage. Oofc komhinatletarle-
?en met de overige bladen van RP
Banlcrelatle: Rabobank, Aalsmeer,
rek 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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STRANDSCHAP WIL STRAND AFSLUITEN VOOR PAARDEN

Ruiters worden de
dupe van naaktlopers
ZANDVOORT — De kans is groot, dat

het Zandvoortse strand van 's morgens

negen tot 's avonds eès uur in de periode

van 15 mei iot i$ sepiember uerboSen

gebied wordt voor rijpaarden. Het

strandschap Zandvoort kwam donderdag

net niet tot dit verbod, omdat men eerst

een advies van de gemeentepolitie wil

afwachten. Tot nu foe is in dezelfde pe-

riode en op dezelfde tijdstippen het ge-

bied van de gemeentegrens met Bloe-

mendaal al tot even benoorden paal 67

verboden voor, paarden.

Uit de strandrapporten over het afgelo-

pen seizoen, die tijdens de vergadering
van het Strandschap Zandvoort ter spra-
ke kwamen bleek, dat men op het strand
hinder ondervond van de edele viervoe-

ters. De Zandvoortse strandpachters
vestigden in het rappprt de aandacht op
het steeds drukker .wordende verkeer op
hét strand in de vorm van jeeps, trakte-

ren, zeilwagens en' rijpaai-den. De Zand-
voortse Beddlngs Brigade vond de voort-

durende toename ..van .het aantal ruiters

op het zuidelijke 'en 'noordel^ke strand
problemen gaan •geven".

Slechts, de strandpoUtie maakte In haar
rapport aan het strandschap geen mel-
ding van rijpaarden en daarom wil men
eerst de mening van de politie horen, al-

vorens het verbod in het strandschap In

stemming zal worden gebracht. -

Naaktlopers
Weinig had het gescheeld, of men had
donderdag reeds een besluit genomen.
Voorzitter burgemeester A. NawUn, stel-

de voor om het sirand even benoorden
rwal 67 tot de grens met Noordw^jk even-

eens voor paarden te verbieden, hetgeen
zou 'betekenen, dat er in de periode van
J5 mei tot 15 -september seen ruiter of
amazone meer op het strand^kan yan 's

morgens negen tot. 's avonds zes uur.

Burgemeester Nawijn was Van mening

Gokballetje kan

in mei roUen
ZANDVOORT— In mei van het volgend

jaar kan in hotel Bouwes liet gokballe-

tje gaan rollen.

In de vergadering van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Haarlem

en Omgeving is medegedeeld, dat hotel-

houder Nico Bouwes de akkommodatie

voor het casino gereed heelt.

Verwacht wordt, dat de gemeenteraad

van Zandvoort akkoord zal gaan met de

vestiging van een casino in de bad-

plaats.

Zaterdag komt

Sint in Noord
ZANDVOORT — Zaterdag om één

uur begint Sint Nicolaas aan zijn

rondrit door Zandvoort Noord. Voor-
afgegaan door een Haarlems mu-
ziekkorps en begeleid door een vijf-

tiental zwarte pleten maakt Sinter-

klaas in een open koets zijn ronde
door Zandvoort Nieuw Noord.

De goedhciligman komt op uitnodi-

ging van het aktle-komitee winkel-

centrum Noord. De rondtoer die om
één uur bij het voetbalveld aan de
Vondellaan begint eindigt om circa

twee uur in het winkelcentrum In

nieuw Noord, waar alle wDkbewo-
nertjes Sinterklaas een handje mo-
gen komen geven in bar-bodega
Noord, waar de kindervriend receptie

houdt.

Tet gelegenheid van de komst van
de goedheillgman mogen alle kin-
deren van nieuw Noord in de nacht
van vrijdag op zaterdag hun schoen
zetten in de in het winkelcentrum
gevestigde Spar. Kinderen kunnen
tot vrijdagavond zes uur terecht in

de Spar om hun schoei, te zetten.

?5

„Mensen in nood

werd sukses
ZANDVOORT — Tweo vrachtwagens,
bcladtn met 5 ton aan kleding reden

zaterdagmiddag Zandvoort uit.

Dit was het resultaat van de derde In-

zamplings-aktie. waarop de Zandvoortse
bevolking ook nu weer spontaan heeft

gereageerd. De organisatoren danken
mede namens de Stichting 'Mensen in

Nood' allen die met hun gaven of met
hun medewerking deze aktie hebben
doen slagen.

Om te , voorkommen dat rnen de broek
reeds voof deze paal laat 'zakken, wordt
hei woordje na toegevoegd op de waar-
schuwingfSorder,., die vijfhonderd meier
voor de grens van het ndfJctsirand Aet
nudistèrjitrnr-ji caoA CnMtjL'i'-.'Op dji^cp
zijn de overtreders, waartegen Rijnland
gaat optreden te zien.

, ,

Rijnland gaat optreden tegen

„ZEEREEPREKREANTEN

emeestejr..rRasvijn koopt

enkbon

$111 in ^e Satei

op zaterdag 29 november

van 19 uur t/m 21 uur.

Voor de kinderen Is er een aardige

verrassing.

dat het strandschap hiertoe moest over-
gaan voor de veiligheid van de naaktlo-
pers, want op het afgelopen seizoen druk
bezochte naaktstrand geldt geer verbod
voor paarden. 'Het is jammer dat we
indertijd een verbod vopr paarden heb-
ben moeten Instellen, maar dat kwam
omdat men het paard liet galopperen op
plaatsen, waar het beslist niet kou en ik

vrees, dat dit op het naaktstrand ook
gebeurt. Het Is wel Jammer, dat we rij-

paarden van het strand moeten weren,
want het is een dekoratlef gebeuren,' al-

dus de voorzitter.

Te ver
Riohard van As vond het verbod letter-

lyi: en figuurlijk wat te ver gaan. 'We
geven nu de naaktloper alle mogelUke
faciliteiten, terwijl de man die op een
andere manier rekreatle bedryft alles

verboden wordt. Ook ruiters zijn rekre-

rnten en ik vind niet, dat deze rekrean-
ti=n moeten wUken voor de faciliteiten

\^n een andere groep rekreanten.

We gaan het strand namelijk verboden
terrein verklaren voor rijpaarden en ik

vraag me af of we daarin niet te ver
gaan. Als we hiermee beginnen, dan zie

ik er in de toekomst nog van komen, dat
mensen overdag niet eens meer een
strandwandeling met hun hond kunnen
maken, omdat het zuiderstrand ook voor
honden verboden terrein gaat worden.'

De vergadering toonde begrip voor deze
argumenten van Rlchard van As met
het gevolg dat men niet overging tot een
wat burgemeester Nawijn noemde 'over-

haast besluit'.

Het naaktstrand kwam veelal ter sprake.

In het politierapport werd de suggestie

gedaan om op de 'voorwaarschuwings-
borden' van het naaktstrand het woordje
na te vermelden. Deze zomer is namelijk

gebleken, dat vele bezoekers van het

naaktstrand de broek al bij deze borden
lieten zakken, terwijl de borden slechts

aangeven, dat het naaktstrand pas over

vijfhonderd meter begint.

'Het enige was de mensen lazen was het
viertalige opschrift nudistenstrand. De
overige tekst werd over het hoofd gezien

met het gevolg dat de politie regelmatig

werd gekonfronteerd met naakte man-
nen en vrouwen, die zich op deze vüf-

honderd meter strook bevonden,' zo staat

in het politierapport vermeld.

Om In de toekomst deze moeiHlkheden
te voorkomen zal op de 'voorwaarschu-
wingsborden' het woordje na in vier ta-

len worden toegevoegd.

Voorts zal het strandschap het verzoek
van de politie aan de raad overbrengen
om vuilnisbakken te plaatsen op het
strandgedeelte tussen strandpaviljoen IC
en kilometerpaal 68.500 (het begin van
het naaktstrand).

Gebleken is, dat dit strandgedeelte sinds

dJ komst van het naaktstrand veel meer

Vi

bezocht wordt dan voorheen.

Het volgend Jaar gaat het 'Hoogheem-
raadschap Rynland' strenger optreden
tegen rekreanten, die zich op de Zeereep
bevinden. De bewaking zal worden uit-
gebreid, de afrastering verbeterd e aan
de voet van de Zeereep zullen verbods-
borden worden geplaatst.

Vooral de afgelopen zomer heeft de 'Zee-
reeprekreatie' op het zuidelijke strand
een enorme toevlucht genomen. Veel
helm is vertrapt en afrasteringen zUn
vernield. Gebleken Is dat de twee kodde-
beiers van Rijnland, die over het hele
gebied moeten waken onmogelijk de zaak
in de gaten kunnen houden. Bovendien
is dit werk niet van gevaar ontbloot aan-
gezien vele mensen die zich daar ophou-
den zich veelal vijandig opstellen tegen-
over een zijn plicht doende koddebeier.

Burgemeester NawlJn vond het jammer,
dat zo weinig mensen het belang Inzien
van deze natuurlijke zeewering. 'Mis-
schien kunnen ze door middel van bor-
den erop worden gewezen, welk een ge-
vaar verstrapt helm voor de reep ople-
vert.'

Op de tweede zondag in juni heeft de
politie op de zeereep kontrole gehouden.
Een kleine tweeduizend mensen werden
aangehouden. 'Velen onder hen waren
van mening dat de zeereep geen verbo-
den gebied meer was, omdat op vele
plaatsen zowel op het strand als op de
loegangspaden naar het strand van
enige afzetting geen spmke meer was.

I.ANCS DE VLOEDLIJN
Het belangrijkste van geven is dat

u er niets voor terugverwacht. Doet

u dat wel, dan is hel geen geven

maar ruilen.

De Schoolmeester (1808-1858)

ehes andpé
voor een gezellig avondje uit

de gehele week geopend
van 20.00-3.00 uur.

Ret*K8(.i*aa4 id

(«el: ^2307-2403

Zeevervuiling

Het was burgemeester NawiJn opgevallen,
dat de strandbezoeker de afgelopen zo-
mer erg weinig gekonfronteerd Is gewor-
den met zeevervuiling. 'Is dat toeval of
kimnen we van enige verbetering in dat
opzicht spreken' zo richtte de heer Na-
wijn zich tot de Minister van Volksge-
zondheid en Milieuhygiëne in het
Strandschap Zandvoort vertegenwoordi-
gende dr. H. Copier.

De heer Copier antwoordde, dat de wind
veelal uit de voor Zandvoort gunstige
hoek heeft gewaaid. Dit neemt niet weg,
dat de heer Copier optimistisch was over
de toekomst. 'Volgend Jaar wordt de wa-
terzuiveringsinstallatie biJ Katwijk in
gebruik genomen, hetgeen niet alleen
gunstig is voor Noordwük, maar bok voor
Zandvoort,' aldus da heer Copier,

Boekenmarkt
ZANDVOORT — De openbare biblio-

theek en leeszaal te Zandvoort houdt
zaterdag 29 november van tien uur
's morgens af boekenmarkt Alle boeken
die niet meer voor uitlening In aanmer-
king komen zullen worden verkocht voor
één, twee en vier kwartjes.

ZANDVOORT — De vorige week don-

derdag startte in Zandvoort de verkoop

van de VVV-geschenkbon. De eerste

klant van de plaatselijke VVV was bur-

gemeester A. Nawijn, die in gezelschap

van gemeentesekretaris Hoogendoom

om tien uur hei kantoor binnenstapte

en een geschenkbon ier waarde van

Jionderd gulden kocht.

De bon bleek bestemd als een gemeen-

telijke attentie voor een plaatselijke in-

woner.

'Ik vind het -een uitstekende zaak en
een grote uitkomst, dat u zich bU de
stichting landelijlce 'VW-gcschenkbon
hebt aangesloten. Namens de gemeente
moet ik een dezer' dagen Iemand een
geschenk overhandigen en dankzij uw
bon weel ik zeker dat ik tegemoet kom
aan' de verlangens en smaak van de
persoon die het geschenk krijgt', ao
richtte Zandvoorts eerste burger zich

tot 'WV-direkteiur Hllbers.

Maar burgemeester Nawtjn had nog een
reden om bli) te zün met dit initiatief.

De 'VW krögt namelijk vier procent
van het bedrag dat aan geschenkbon-
nen wordt uitgegeven en het is nu een-
maal geen geheim, dat elke vorm van
inkomsten zeer welkom is bil de stich-

ting.

De vorige week heeft de gemeenteraad
Immers de VVV subsidie verleend on-
der voorwaarde, dat dit bedrag van
ƒ 131.000,— binnen enkele Jaren even-

eens door de VVV op. tafel moet wor-
den gebracht. Dit omdat de verhoudin-
gen op dit punt verkeerd liggen.

De geschenkbon kan een belangrijke

bron van inkomsten voor de VW gaan
betekenen. Van de zestig Nederlandse
'VW's die de geschenkbonnen aan de
man brengen wordt dit Jaar een totaal

omzet verwacht van vijftien miljoen
gulden.

'Ik ken kollega's, die een omzet van
vUf. ton halen. Uiteraard zit dat er In

een plaats als Zandvoort met ruim zes-

tienduizend inwoners niet In, maar ik

heb toch wel hoge verwachtingen van
deze landelijke aktlvlteic. We hebben
momenteel eenentwintig deelnemers en
ik verwacht, dat er nog vele onderne-
mers bij- zullen komen nu we gestart

zijn', aldus Theo Hllbers.

De geschenkbonnen kunnen worden In-
gevrisseld by de deelnemende midden-
standsbedrijven, die branchegewijs wor-
den bekend gemaakt op een adreslUst,

die bU de aankoop van een geschenk-
bon wordt verstrekt. Bovendien zijn de
deelnemende winkeliers herkenbaar aan
een raamvlgnet.
Het is een nationale geschenkbon en
kan dus in elke deelnemende plaats
worden Ingewisseld. Ook deze plaatsen
staan op de adreslUst vermeld.

De geschenkbon Is in waarden verkrijg-

baar van vijf tot honderd gulden. De
deelnemers zijn niet slechts winkeliers.

Op de lijst komen vele restaurateurs
voor. Voorwaarde bil deelname is, dat
de ondernemer donateur moet zijn van
de plaatselijke VVV.

VVV-direkteur Hilbers overhandigt bur-
gemeester Nawijn de eerste VVV-ge-
schenkbon.

JAC. KUIPERS

— Buitersportartikclen

— Rijkledm^r

Zandvoort, Schelpenplein 1. Tel. 02507-2384.

Amsterdam, Scheldenstr. 85. Tel. 020-790634.

ZIE KADOPAGINA

CniNEGS INDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

— Gespecialiseerd In alle chtnees-

Indlsche nerechten.
— Ook voor al te halen geopend van

12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3643.

^^^^^H '^"'^i«3i^..&i
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TC-377
Sony's beroemde „schuine".
Een brilianl stereo tape deck. Uitgerust met do befasmda
Sony F & F opname- en weergavekoppen.
Professionele mengmogelijkheden voor mikroloon en I{jn-

signalen, verlichte VU-meters, tapesoort schakelaar en
4-cljferige bandteUer.
Automatisch alslagmechanisme, servo gestuurdo band»
•panningsregelaar.

Van 1.C9S,-~ voor 795,"

3 <t A*A '

Met 'n Sony wekradio bent u eike morgen
„uitgeslapen" bij-de-tijd.

Twee wekradio's met een prima geluid zonder pfepertfes

of krakertjes. BI/ beide wekradio's heeft u de keus of u
zich met een zoemtoon of muziek wilt laten wekken. Alle-

bei hebben ze een sluimerknop die bij^het Inslapen tussen

hef kwartier en hef uur voor inslaap-muziek zorgt. En alle-

bei zorgen ze automatisch voor voldoende geluid om u
wakker te krijgen. Leuk St. Nicolaas of Kerstkado.

De 8FC-100 (hel Afi«/FM-model) van 229,— voor

179,-

De SRC-110 (het AI\/I-model) van 179,— voor

129,-

'^^3<SS"°?"~^
l:e i^^öo

«)

TA-1066
versterker
Geïntegreerde sterea

Unu vermogen 2 x 22

Vati 629,— voor

sonyenélres
maken er

'n spéktokiilaire
stereo-hiit showvan.

komtttook?...

\

versfcrker mef „fape-dubbfng". Kon-
Watt aan 8 Ohm bi; 1 kHz.

429,-

De komende twee weken is het feest bij EIres. Geen jubileum of heropening. Niets

van dat alles. Gewoon feest omdat wij u de nieuwe lijn Sony stereo-hifi apparatuur

1976 presenteren. Alles demonstratie-klaar. U kunt het zelf zien, horen en beleven.

Uiteraard prettig geprijsd. Met de vanzelfsprekende service van EIres en Sony.

»«

HMP-30
De grote topper uit de STER reklame.
Krachtige 2 x 10 Watt versterker. De gevoelige tuner pïM
het FM signaal ruis- en vervormingsvri) uit de lucht Oei

semi automatische platenspeler springt voorzichtig met uw
kostbare platen om. Gaat u maar na... vederhohte all-

balance arm, 'n hydraulische armlift en een magneto dyna»
^misch element met diamantnaald. Elektronische afslag.

Van 999,— voor 799,""

>dm

^^^^i!^'

HMK-20 *

Kompleet muzieksysteem.
f^et dit Sony apparaat, geniet u met alleen van eert uR*
zonderliike weergave van Stereo FM programma's en van
uw uitverkoren platen. U kunt ook uw eigen cassettes op*
nemen van platenspeler of tuner en uiteraard weergeveiv
En meng-mogelijkheden met de mikrofoon op de koop loe.
Met de Sony HMK-20 kunt u uw muziek inleiden of van
kommentaar voorzien.

U bent zo uw eigen disc-Jockey.

^n 1.24S,— voor 998,—
fi*

-ëawv

elektrotechnisch installatiebureau

Keizerstraat 9-11

Haarlem

telefoon: 023 -314740*

'ij-ji

ST-S066
tuner
FM stereo/middengotf tuner met Hi"-b?eiitf schakaflng. Ooar
toepassing van FET iransistoren gevoelige FM ontvangst:

1,7 uV bij een signaal/ruisverhouding van 30 dB.

Van «25,— voor 499,-"

^nm:mimmm

'T
PS-5550
Professionele draaitafel.
Fraaie draaitafel met professionala eigenschappen. DC-
servo motor en snaaraandrijving daardoor zeer lage wow
en fluiter waarden alsmede een uiterst laag rumblenlveau.

Gemakkelijk te bedienen hydraulische armlift.

Elektronische afslag.

Van 998,— voor 699)"" r

i K-

'^

it'mmm^mm

TA-4650
V-FET versterker.
De allereerste betaalbare V-Fet versterker.

De voordelen van deze unieke versterker z/in teveel om op
te noemen. Maar liefst 2 x 45 Watt kontlnu-ultgangsvermo-

gen Ruisarme voorversierker. Voorzien van alle mogetlike
aansluit- en regelmogelijkheden.
Drie-voudig beveiligd. Mogelijkheid om voor* en eindver-

sterker te schelden.

Reeds uitvoerig gelest in vakbladenl '

'

1168,-

^^, ƒ<"**

PS-4750
Direct drive draaitafel.
Speciaal ontwikkelde draaitafel mei een uiterst laag rumble

niveau. Voorzien van verlichte stroboscoop, snelheids-

lijnlnstellmg en hydraulische armlift. Kompleet met stofkap.

899,-

»

TC-185
Front-loading cassette deck.
Oftewel 'n cassette deck waarbij alles aan de voorkant zJt

Alle knoppen. De VU-meters. De ingangen voor mikrofoons

en hoofdteleföon. Plus uiteraard de cassette zelf! Uitgerust

met de befaamde Sony F & F kop, tapesoortschakelaars.

iimiter opnamesysteem.

699,-



vanaf mdgeii óók in zandvoQft!
snoer • stekkers • schakelaars •fittingen • batterijen • huishoudelijke apparatuur • scheerapparaten • stofzuigers

kleurentelevisie • radio's • stereo-installaties • cassette-recorders • recorders • video-recording voor opnamen

van uw t.v.-apparaat • gloeilampen in alle soorten • mat • argenta • argenta super luxe • helder • flame-kleur •

kopspiegel • attralux • comptalux • reflector • t.l.-buizen • t.l.-balken • wasautomaten • afwasmachine enz. enz.

aanbieSng
haardroogkap

en statief

(HP4999)

Philipi (HP4618B) Geschikt voor alle kap-

sels, korte droogtiid en geliikmatige droging

door speciaal warme luchtrooster. Tempera-
tuurinstelling met 7 standen. Geruisloos,

dubbel gersoleerd. Kompleet met inschuif-

bare rand voor gemakkelijke berging en
ophangbeugel.

Kotten samen normaal f 83,50

1

jirilkes prijs

^(^^

openlig-
aanbiijmng
nuxer

Van Philips op standaard met kom (H R 11 7 1 ) |

Drie snelheden mixer voor mengen, kloppen,
roeren en kneden Afneembare kom met
inhoud van 2,5 liter. Draaitafel met kom
worden tiidens het werk door kloppers rond
bewogen Mixer kan ook als handmixer
vrorden gebruikt. Kompleet met garden en
kneedhaken in geschenkverpakking.
.Kost normaal f 89,50 ^^hAf'

.wilkes prijs

openings-

aanbieluig

stofzuiger
Erres <EH7625I Slank, handiq model met
metalen zuigbuizcn Voetbediening en
handige snoerbcvestiqwq-U kunt hem
rustig vertikaal in dp kast opbergen 600 W.
Kompleet met 6 veischilli.iKle zuigmondon

Kost normaal f 279.-

.wilkes prijs

openin^s-

aanbiemng
philtshave

PHILIPS

opeiungs-

aanbiemng
Idearenteevee

nAMKrJdJWJ

Uiteraard van Philips (HP1125) de droog-
scheerspecialist. Met drie verende '90 super'

scheerhoofden. Kompleet met los spiraal-

snoer in luxe geschenkcassette.

Kost normaal f 103,50

Met 51 cm breed beeldbuis Perfekte,

duideliike en natuurgetrouwe kleurweergave.

Kompleet met regelaars voor fijnafstelling,

hoge- en lage tonen, zenderafstelling. Als u

nog mocht aarzelen over te gaan op kleuren-

teevee, dit is uw kans.

Kost normaal f 1995,-

wilkes prijs .wilkes prijs129Sid

opening-
aanbieonig
was
aiito^

maat

Erres (AEH341) Inhoud 4 5 5 kgdroogge
wogen wasgoed Met maar liefst 14 program-
ma's Drie aparte wasmiddelbakjes aan de
voorzijde voor voorwas, hoofdwas en was-
verzachter. Automatische voorwas en aan-

gepaste draairitmes van de trommel bij

diverse programma's Vooral voor fijne

textiel IS de spoelstopknop bijzonder
veilig

Kost normaal f 1088,-

ji¥ilkes prijs698.-;

thorbeclie$traatl5(to.hotdbouwes) - zandvoort - telrfoon C025O7) 3378

VrPVl

deze aanbiedingen zijn geldig tot en met zaterdag b december

Bewiart u de?i> dota Voor uw st nrolai';

inkopen zijn wi| extra geopend

!3 29 nou 18 00 22 00 uur
ma Idee 13 00 22 00 uur

ril 2 riec 18 00 22 00 uur

WO 3dec 18 00 22 00 uur

do 4dec 18 00 22 00 uur
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EERSTE ONVERVALST MODEL VAN ZANDVOORTSE VISSERSBOOT

Cees Koper doet bomschuit

in de badplaats herleven
ZANDVOORT — 'Xoen ik' tijdens karnaval met de 'Kwalletrappers'

op het raadliuis werd ontvangen viel die scliuit in de hal mij op. Ik

kreeg de tranen in mün ogen, toen ik dat kreng van een ding uit

Noordwijk daar . zag . staan.. Het doet je als Zandvoorter een beetje

pijn, als Je op het roer de naam van de schipper ziet staan. Dat had-
den wij hier helemaal niet.'

Aan het woord is Cees Koper en het was voor hem een reden te meer
om een model van een echte onvervalste Zandvoortsc bomschuit te

maken.

Drie weken geleden werd de laatste hand
aan de vissersboot gelegd en pas nu
dringt het tot de maker door, dat hij er

Zandvoort een enorme dienst mee heeft

bewezen, Bestuursleden van verenigin-

gen die zich in grote mate interesseren

voor het verleden van Zandvoort, zoals

foMoreverenlging 'De Wurf ' en het ge-
nootschap 'Oud Zandvoort' stonden al

op de stoep van de Stationsstraat no. 4,

nog voor de schuit af was. Het genoot-
schap heeft dia's laten maken en de ge-

meente heeft een fotograaf opdracht
gegeven de bomschuit voor het gemeen-
te-archief op de gevoelige plaat vast te

leggen.

Oudheidkamer
De heer J. A. Steen, voorzitter van 'De
Wurff' en bestuurslid van het genoot-
schap 'Oud Zandvoort' vertelt enthou-
siast: 'Het is een geweldig werkstuk,
want de boot is bijzonder goed nage-
maakt. Op een bijeenkomst van onze
Wurf-leden is het model getoond en wie
kunnen er beter over oordelen, dan men-
sen, die in het verleden wel eens op deze

boten hebben meegevaren. In m^n hart
hoop ik en velen met mij, dat de boot

een plaatsje gaat krijgen in de te stich-

ten oudheldskamer. Het zou een enorme
aanwinst be'-'ïkenen.'

Wat dit laatste betreft heeft de heer
Steen zich geen iUuSie te maken, want zo

laat Cees Koper weten: 'Ik heb de boot

gebouwd omdat ik als Zandvoorter een
bomschuit in huis wilde hebben. Deze
schuit blijft dan ook bU mU op de kast

staan, maar'wie weet maak Ik er nog wel
één, als ik er opdracht voor krijg. Wel
heb ik gezegd, dat 'De Wurf', het genoot-

schap of de gemeente een beroep op mij

kan doen biJ tentoonstellingen. Dat ben
ik min of meer wel verplicht, want men
heeft mij goed geholpen bU het verzame-
len van de gegevens.'

Uit eikenhout
Ruim drie jaar Is de drieënveertigjarige

onderhoudsmonteur van de firma Ver-
meiis uit de Haltestraat bezig geweest
met het verzamelen van de gegevens, al-
vorens zyn vriend Jaap Loos de wagen-
maker kon beginnen met het verzagen
van stukjes eikehout.

Dat verzamelen ging uiterst traag, om.'
dat vroeger nooit met tekeningen werd
getoerkt. Van plaatjes en scMHerijen
toist Cees, dat de Noordwijkse homschuit,
zoals die in de hal van het raaihuin
staat in vele opzichten verschilde met
zijn Zandvoortse soortgenoot.

Zo had de Zandvoortse boot geen be-
zaansmast, geen bramzeil en geen drie,

maar twee fokzeil°n. Het grote verschil

was, dat de bomschulten in Noordwijk
geschikt gemaakt werden voor de lange
afstand. Daar werd veel op haring ge-
vangen. In Zandvoort daarentegen ble-

ven de boten nooit lang weg, omdat men
zloh beperkte tot het vangen van plat-

vis en garnalen.

In augustus van dit jaar was Cees Koper
eindelijk zover, dat hy met de bouw van
de romp kon beginnen. Tydens zijn na-
speuringen in het gemeenteiyk foto-ar-
chief kwam hU In kontakt met de he:r
Steen, die Cees uiteindelijk uit de droom
zou helpen. Uit Steens privéverzameling (!,

kwam een boekje tevoorschijn van E. W. !'.;|i"piï!,!|'i|ié

Petrejus, een publikatie van het museum
''

"

"'"-''

voor land- en volkenkunde en het mari-
tiem museum 'Prins Hendrik' te Rotter-
dam. Dit boekje 'bomschuit een verdwe-
nen soheepstype verschafte Cees Kopsr
de nodige gegevens.

Nog vijf

Kenners noemen het i-esultaat verbluf-

fend. Niet het kleinste detail ontbreekt.

De heer Steen: 'Wy als genootschap
"Oud Zandvoort" hebben altijd al zo'n

boot willen hebben. Toen we over de ts-

kenlngen beschikten hebben we, bevol-

king van Zandvoort laten weten, dat
diegene die een bomschuit wilde-nama-
ken van ons gratis de tekening kon krij-

gen.

We hebben vijf tekeningen uitgedeeld,

maar tot nu toe hebben we nog geen re-

sultaat gezien. Maar waarsch^nlijk zijn

er in Zajidvoort dus vijf bomschulten in

de maak. Eei ding staat echter vast:

Cees Koper heeft door eigen initiatief de

race gewonnen en op zeer .fraaie wijze.'

Veel hulp heeft Cees Koper bij de voor-
bereidingen gehad van het genootschap
'Oud Katwijk' en de aldaar geves-

tigde scheepsbouwers de gebroeders Taat.

De heer Steen: 'Voor de echte bomschul-
ten moest Je bij Zandvoorters en Katte-
kers zijn, die hebben met deze schuit

fiu'ore gemaakt.'

De voornaamste leidraad leverde Petre-
jus, want zo zegt Cees Koper: 'De de-
tails en afmetingen, die ik op schilderij- _..
en niet zag kon ik vinden in het boek Jiljnaam

De bomschuit zoals Cess Koper hem na'

tuurgetrouw namaakte.
.at U3 naam ICopsr al in het j;ar vijf-

tl^n'.ionderd in Stindvoort voorkw?.m. De
Kopertjes he'obsn altijd naar zes getrok-

k3n. Zelf had ik ook die drang naar zee,

maar ik mocht niet. Ik moest een vak
leren.'

keiyk een boot kunnen maken, die op de
Zandvoortse bomschuit leek. Er zijn im-
mers toch gjen tekeningen van, dus geen
hond, die de kleine foutjes opmerkt.
Maar ik wilde een natuurgetrouwe bom-
schuit en daarom heb ik alle tijd geno-
men voor de voorbereidingen. Toen ik de
gegevens eenmaal by elkaar had, was het
ergste leed geleden, want de boot maken
heeft me slechts circa vierhonderd uur
gekost. Het resultaat is wel, dat nu alles

aan de boot draait, wat draaien moat.'

Veel belangstelling

operettevereniging

CEES KOPER

van Petrejus. De opbouw van het dek,

de plaatsing van de luiken, de boordlich-

ten, het roer en de pomp aan dek en niet

te vergeten de tulgage; dankzij 'bom-
schuit een verdwenen scheepstyjie' ben ik

er allemaal achter gekomen.'

Als echte Zandvoorter Interesseert Cees
zich voor het verleden van de badplaats,
oude huisjes, straatbeelden en gebou-
wen, die op de nominatie staan om te

verdwijnen fotografeert hij, om ze thuis

(niet onverdienstelijk overigens) na te

tekenen of te schilderen,

Bij zijn bomschuit is Cees zeer secuur te

werk gegaan. 'Ik had natuurlijk gemak-

Dat Cees Koper het model van een bom-
schuit heeft gemaakt is begrijpelijk als

men weet, dat Cees als ecJite Zandvoor-
ter de bijnaam heeft, Cees van Arie van
Jopple van Klaas Slof. Arie was de vader
van Cees en heeft bij de KNSM geva-
ren. Ook Klaas Slof heeft het grootste

gedeelte van zijn leven op zee doorge-
bracht. Eerst als schipper, later als loods

op de Thames. Cees' grootmoeder Jopple

heette Paap en de naam Paap vinden
we terug op de lijst van Zandvoortse
bomschuitelgenaren. Cees tot slot: 'On-
getwijfeld hebben Kopertjes en Papen
op bomschulten gevaren, ik weet zeker.

ZANDVOORT — In het voormalige theater Monopole, thans enige

tijd door de eigenaar van de Boedaclub in de Haltestraat in exploi-

tatie genomen als feestzaal, waardoor het Stationsplein een stuk le-

vendiger werd, hield de Zandvoortse Operette Vereniging Z.O.V. vrij-

dagavond een zeer druk bezochte feestelijke uitvoeringsavond voor

leden, donateurs en genodigden. Meer dan 400 personen waren aan-
wezig.

Hoewel van het vroegere theate?' Mono-
pole, waar elke avond filmvoorstellingen

werden gegeven en ook vele verenigin-

gen hun uitvoering verzorgden, niets

meer Is terug te vinden, is de zaal, na
de enkele Jaren geleden plaats gehad
hebbende Inwendige verbouwing, toen

i)« bovischuiten zoals die vroeger op het Zandvoortse atrani lagen. Foto

Lou Verburg een tweetal seizoenen daar
optrad, voor vele evenementen ge-

schikt. Met het drietal grote bars, een
flinke dansvloer en een leuk toneeltje,

is er met de sfeervolle (hoewel wat don-
kere- verlichting, een gelegenheid ge-

schapen, die voor velerlei doeleinden

geschikt is. Voor zang en muziekuitvoe-

ringen moet de zaal echter absoluut

ongeschikt worden verklaard. Door do

lage bezoldering is de akoestiek slecht

en do uitvoerenden moesten zich dan
ook van microfoons bedienen om de
gehele zaal te kunnen bereiken.

Vooi-zitter Wlm van der Moolen toon-
de zich over de grote opkomst bijzon-
der verheugd en sprak wat de zaal be-
treft, van een experiment, een experi-

ment, dat 0.1. slechts ten dele slaagde,

want operette-uitvoeringen zal men In

deze zaal nimmer kunnen geven, niPt

alleen wat de akoestiek betreft, docli

ook in verband met het kleine toneel.

'Een avond in Wenen' had men deze uil-

voering genoemd, die al met al tócli

een feestelijk en gezellig karakter droeg.

Mede In verband met het karakter van
de avond werd vooraf een kleurenfilm

over Wenen gedraaid, die echter vroeg-

tijdig werd afgebroken, omdat het ge-
luld was uitgevallen.

Loden van liet koor traden als solisten

op, onder andere Martha Koper, John'
Pleters, Jo en Cor Bol, Wlm Oude en
Theo Boerrigter. Het programma was
in hoofdzaak gewild aan fragmenten
uit operettes van Robert Stolz. Het koor
op de achtergrond zorgde In vele geval-
len voor een welluidende aanvulling.
Ter afwisseling volgde af en toe een
dansje, waarbij een goed spelend trio

voor de begeleiding zorgde.
Hot werd al met al meer een feestelijk.

dan een muzikaal gebeuren, hetgeen ook
de oijzet van de avond was.

De Zandvoortse opereltevereniging
heeft zich deze avond op prettige wijzo
gepresenteerd en getoond een nog altüd
springlevende vereniging te zijn waar-
voor de publieke belangstelling zeer
groot blijft.

'Groeten uit Zandvoorl'

ZANDVOORT — In het antiquariaat 'De

Papieren waereld' zullen Els en Jliim

Lamoree van 29 november tot 11 Januari

een tentoonstelling houden onder het

motto: 'Zandvoorts verleden herleeft' en
onder de titel: 'Groeten uit Zandvoort'.
De expositie zal meer dan tachtig an-
sichtkaarten omvatten van rond de eeuw-
wisseling, besehlkbaargesteld door me-
vrouw Kraan-Meeth uit haar verzame-
ling.

De openingstijden zijn donderdag en
vrijdagavond van 19 tot 20 uur en zater-

dag en zondagmiddag van 13 tot 17 uur.

Met oog en oor

de badplaats door
„Zwarte bende'

De kaart- en reisvereniging 'De zwar-
te bende', een Zandvoortse vereni-
ging, die oorspronkelijk werd opge-
richt door Zandvoortse kolenhan'ie-
laren, viert op zaterdag 29 november
luiar twintigjarig bestaan.

Dit gebeurt in de kantine van het
TZB-complex: restaurant Sandé-
voerde aan de Kennemerweg. De
vereniging word indertijd opgericht
door de heer Ben Koning, A. J. van
der Moolenstraat 24, die op genoemde
datum tevens twintig jaar voorzitter

is en in verband met dit feit dan ook
zal worden gehuldigd.

Zwarte Pieten mogen er uiteraard
niet bij ziJn, om verwarring tussen
echt en namaak te voorkomen. Overi-
gens is de bende al lang niet zwart
meer, in verband met de komst van
olie en aardgas, maar ze gaan des-
ondanks onverdroten voort.

Bomen
Om alle ongerustheid weg te nemen:
ik had dezer dagen een onderhoud
met wethouder J, Attema en de heer
Seders van Publieke werken over de
bomen aan de Zandvoortselaan, die

door aardgaslekkage zijn aangetast
en derhalve werden gemerkt.

Hot is een euvel, dat zich niet alleen
lïngs de Zandvoortselaan, doch ook
op verschillende andere plaatsen in
onze gemeente voordoet. Het is mij
gebleken, dat liet nog lang niet zeker
is, dat de aangekruiste bomen ook
inderdaad moeten worden gerooid.

Alles zal in het werk worden gesteld
om ze te behouden. De koppelingen
zullen worden nagezicn en zo nodig
worden vervangen.

Bovendien: indien mocht blijken, dat
hst aardgas zich reeds rondom de
boom heeft verspreid, zal voor een
deel nieuwe grond worden aange-
bracht en daaromheen de grond met
zuurstof worden ingespoten. Méér
kan men ook niet doen, maar ik vind
het al héél wat ! En nu maar hopen,
dit dit alles — wat tenslotte toch een
duur karwei Is — sukses zal hebben.

Promotie

Onze oud-plaalsgenoot, Charles
Dusseau, voorheen wonende aan de
Kostverlorenstraat, doch sinds enkele
jaren in Amsterdam, is woensdag
in de Lutherse kerk te Amsterdam
gepromoveerd tot doctor in de Wls-
en natuurkunde. De titel van zijn

proefschrift is miJ niet bekend, doch
op 33-jarigs leeftijd is een dergelijke

prestatie toch zeker het vermelden
waard. Namens zeer vele oud-plaats-
genoten feliciteer ik hem van harte.

Naar Wenen
Tijdens de feestelijke uitvoerings-
avond vrijdagavond in de Beach club
onder de titel: 'Een avond in Wenen',
verzorgd door de Zandvoortse Ope-
rettevereniging, werd door de direk-
tle van de Algemene Bank Nederland
een geheel verzorgde reis per vlieg-
tuig naar Wenen aangeboden voor
twee personen. Het winnende lot

bleek in bezit van mevrouw van
Duijn. De prijs werd haar door de
lieer M. Jansen van do ABN uitge-
rolkt. GezolUgo dagen toegewenst in
het land van 'Wlen, Wlen nu du al-

lein'.

Sinterklaas

Van verschillende kanten vernam ik

van Zan-lvoortse neringdoenden, die

hai'ien bijgedragen aan de Sinier-
klaasintocht van zaterdag, dat zij

over deze i?itochi niet zo erg ie spre-
ken waren. Zij vonden hel 'wegge-
gooid geld' en meer lijken op een
karnavals- dan op een Sint Nicolaas-
gebcuren.

ZIJ zeggen ook, dat er mccv karna-
vals- dan SinterklaaKliedJes werden
gespoeld. Bovendien werd er niet rc-
.strooid, maar alleen maar hier en
daar wat handjes snoep uitgedeeld.

Die Indruk dool Ik niet. Ik geloof dat

veel kinderen volop van deze intocht
genoten hebben en dat de kamavals-
vereniging 'De Seharrekoppen' op
het laatste moment deze intorht or-
ganiseerde, nadat het Sint Nlcolaas-
intocht-komltee verstek liet gaan,
strekt deze karnavalsverenig'ng al-
leen maar tot eer.

Overigens kleven er aan elke gebeur-
tenis schoonheidsfoutjes. Dat was
natuurlijk ook hier hot geval en dat
zullen de Seharrekoppen stellig wel
hebben ingezien. Bovendien meen ik,

dat een Sinterklaas-intocht niet

moet llggon op het terrein van een
karnavalsvereniging en daarom hoop
ik, dat het volgend Jaar het Intocht-
komitee weer acte de présence zal

geven.

,
Kerstbomen

Het is maar een dooie boel, momen-
teel in Zandvoort in deze donkere
dagen voor Kerstmis. Dat is dan ook
de aanleiding, dat liet komitee 'Kerst-
bomen-aktie" besloten heeft, ook dit

jaar weer een kerstbocrm te plaatsen
op liet Raadhuisplein üan ongeveer
vijj meter hoog.

Indien mogelijk zal dit met een wat
kleinere boom ook gebeuren in het
winkelcentrum in Zandvoort-Noord.
Nu er voor het eerst sinds Jaren geen
kerstelalag»-wedstrijd is georgani-
seerd (waarom eigenlijk niet, is de fut
eruit?), meende genoemd nog altijd

bestaand komitee dat er toch wel iets

gedaan moet worden om het kerst-
feest in de openbaarheid te breiigen.

Vandaar die kerstboom-affaire.

Maar er is nog altüd heel wat geld
voor nodig. Enkele partikulieren en
verenigingen, waarvan de namen
binnenkort zullen worden bekend ge-
maakt, schonken reeds hun büdrage,
maar er is nog niet genoeg. Het ko-
mitee kan onmogelijk de tiJd op-
brengen, om alle neringdoenden af te
gaan. Zoudt u ons daarom terwille

kunnen en willen zijn door uw bijdra-

ge voor deze bomen even af te geven
aan het kantoor van de VVV op het
Raadhuisplein?

Wy rekenen graag op u en vertrou-
wen op veler medewerking. Het is

hier tenslotte een algemeen belang
en hoe meer geld er binnenkomt, hoe
meer aandacht wy aan dit plaatsen
en optuigen van de boom (bonien)
kunnen besteden, waarby overwogen
wordt de een of andere openlucht-
kerstzang aan de vooravond van
Kerstmis rondom de boom te organi-
seren.

Sint in Noord
En nu we het toch over geld hebben.
Het aktie-komitee 'winkelcentrum
Noord' zit ook om geld te springen.

Men betreurt het, dat Sinterklaas
niet by de kindertjes in Noord is ge-
komen en daarom heeft men de goed-
iieiligman gevraagd zaterdag in
Zandvoort-Noord te komen.

Sinterklaas heeft aan dit vei-zoek vol-

daan, maar de organisatie van de op-
tocht kost veel geld en daarom doet
het aktiekomltee een beroep op de
bewoners van Nieuw Noord. Onder
het motto 'laat de kleintjes niet in de
kou slaan' worden de Noordelingen
verzocht oen financiële bydrage te

storten op gironummer 1922618 ten
name van do .sekretarls-pennlng-

mcester van het aktle-kcmltee win-
kelcentrum noord de heer Ter
Hoydon.

Kontante bydrag?n kunnen in geslo-

ten envelop afg:gevcn worden bU
café Noord In liet winkelcentrum,
's middags om 3 uur. Op de envelop
dient Ie worden vermeld 'bydrage
aktlokoniiteo'.

C. KUYPER SR.

Agenda

huisvrouwen
ZANDVOORT — De agenda van de Ne-

derlandse Vereniging voor Huisvrouwen
afdeling Zandvoorl ziet er voor decem-
ber als volgt uit:

Maandag 1 dec: filmavond over de reis

naar Indonesië. Aanvang 20 uur In ho-

tel Keur. Zeestraat 49. Voor leden en
echtgenoten en/of donateurs.

Woensdag 3 dec: sinlerklaasmiddag.

Aanvang 14 uur in het Gemeenschaps-
huis.

Woensdag 10 doe: wandelen. Vertrok
13.30 uur van de Rotonde.
Donderdag U dec: koftie-uurtje. Be-
sproken dor excursies, o.a. Voorjaarsrels

begin mei naar Londen. Aanvang 10 uur

in hotel Keur.
Donderdag 11 dec: bridge-drive. Aan-
vang 13.30 uur in hotel Keur.
Woensdag 17 dec: kerslmiddag. Aanvang
13 uur in het Gemeenschapshuis.
VrUdag 19 dec: herhaling exkursic KRO
Studio. Vertrek 7.45 uur van do Grote
Krocht.
Maandag 22 doe: kenstdlner in Chalet
'Het Witte Huis'. Vertrek 18.00 uur van
de Grote Krocht.

Uitslag Kinder-

boekenweek
ZANDVOORT — De uitslag van de
i.v.m. de kinderboekenweek gehouden
wed.stryd over de nieuwe bibliotheek

luidt als volgt:

Groep 1. t/7ii 8 jaar:

Ic prijs: Laura Dekker, 7 jaar; Ze prijs:

Sven Fischcr. 7 jaar: 3e prijs: Andrea
Bosman, 7 jaar. Troostprijzen: Iris en
Manon Ellenkamp 8 en 9 jaar. Lucia
Weve, 7 jaar; Nclleke Flscher, 8 jaar;

Naiascha Kooy, 8 jaar.

groep 2. 9 l/m 11 jaar:

Ie prijs: Jacqnelinc van Adrichcm, 10

jaar; Be prijs: Wies Fischer, 10 jaar; 3e
prijs: Ria Boon, 11 jaar. Troostprijzen:

Suzannc Bosman, 10 jaar; Ria Heems-
kerk, 10 jaar; Marjo Zwemmer/Sylvia
SchoHenlo, 11 en 12 jaar.

groep 3, vanaf 12 jaar:

Nol Bosman, li jaar en Doroihea Vork,
12 jaar.

groep 4. diver.ie werkstukken:
Ie prijs: Edgar Bol, 19 jaar; 2e prijs:

Helene Koper, 11 jaar; 3e prijs: Paula
Huberis, 8 jaar. Troostprijzen: Tino
Keur, 10 jaar; Saskia Drenth, 7 jaar.

De prysultreiklng heeft woensdag 26 no-
vember J.1. plaatsgevonden.

Kerstmarkt Koffiebar
HAARLEM — In Haarlem wordt op
dinsdag 23 en woensdag 2i december de

traditionele kerstmarkt gehouden en loel

op de Grote Markt. Dinsdag tot zes wir,

woensdag tot vijj uur. De verkoop van
kerstbomen start dinsdag IG december.

HAARLEM — Op zaterdag 29 novem-
ber wordt in 't Turfschip, de koffiebar

van Youth for Ciirist in de Turfsteeg in
Haarlem de film 'The girl who ran out

of the nlght' vertoond. Toegang gratis.

Vanaf achu uur is 't Turfsclilp geopend.
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De overkoepelende
zekerheidvoor inruilauto^

VOLVO
TESTSYSTEEM

J

Voor inruilauto's kunt u 't beste terecht bij een officiële dealer!

Die heeft immers een goede naam te verliezen. En bij ons,

VOLVO-dealers, krijgt u van nu af aan nog extra zekerheid.

41 vitale punten. Elke auto, die door ons is ingeruild,

van welk merk dan ook, wordt onderworpen aan een strenge

keuring op 41 vitale punten. En elk onderdeel dat van vitaal

belang is voor uw veiligheid en niet in goede conditie is, wordt
gerepareerd of vervangen. Het testrapport krijgt u ter inzage.

Het VOLVO TEST SYSTEEM is uw beste waarborg, dat de
auto in uitstekende technische staat verkeert. Is de verkoopprijs

ƒ 3.000,- of meer dan krijgt u bovendien automatisch de VOLVO-BOVAG garantie en het Keur-
merk van Veilig Verkeer Nederland.

INRUILAUTOTEST

AVI

Zekerheid omtrent
een inruilauto dank zij het

VOLVO TEST SYSTEEM.

AUTOBEDRIJF W. G. TWEEHDYSEN
Zijlweg: 242 (hoek Randweg), Haarlem. Telefoon 023-326340.

HOOFDAGENT VOLVO PERSONENWAGENS

AUTO-TAX NIEUWKOOP
BIEDT AAN

met een gemakkelijke betalingsregeling

vanaf / 80,— per maand
AUdi 100 LS
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WINKELCENTRUM NIEUW NOORD
MICKEY'S SNACKS

binnenkort ook in Nieuw Noord

Ruime
parkeer-

gelegenheid

Drog. v/ii Blaauboer

Eig. Ton Goossens

4 WEKEN LANG:
Gratis een Optische kaars bij aankoop
van ƒ 10,—

Gratis luxe karaf badschuim bij aankoop
van ƒ Z5,—

E
Herenkapsafon

BERT STOFFER

Woensdag 15Vo korting voor

de jeugd l.m. 12 jaar.

WARME BAKKER

Koop uw brood, koek,
beschuit en biskwie
van V. d. Werff

Telefoon 2129. Ook Gasthuisplein 3.

CAFÉ-BAR-BODEGA

„NOORD"

Tel. 6044 — eig. hr. v. Rhee

Bloemenhuis

W. BLUYS

Tel. 5025

Koffer Witte Reus 4,98

Koffer Bontkracbt van 9,20 voor 6,98

Groot pak Cornflakes van 2,39 voor . . . 1,98

Pot heerlijke Jam, keuze uit aardbeien,

abrikozen, kersen, rozebottel 1,29

Caivé Zoute Pinda's, grote zak,

van 1,98 voor 1,49

3 Musketiers van 1,48 voor 0,98

Wegens enorm succes

250 gram versgebrande Cashewnoten . . 2,89

150 gram versgebrande Zoute Pinda's . . 0,98

Vrijdag en zaterdag

V4 liter Slagroom van 1,71 nu 1,39

Vrijdag en zaterdag

FondWitlof 1,19

3 pond Golden Delicioas, fijne handappels 0,98

Vers vlees

750 gram Magere Hamlappen 9,

150 gram Varkenssohitzel ........ 2,

Blik Delmonte Ananas . . .

Bük Delmonte Fruitcockfail

Vaste lage prijs

1 liter Chocoiademe

Vleeswaren

100 gram Garnalen salade 1,59

100 gram Ontbijtspek . 0,89

2 kuipen a 250 gram Halvarine O,

~

250 gram losse Drop . 1,

Grote ton FMT van 12,50, onze prijs. . . 6,

j^'i

vraagt PART-TimERS
voor do zaterdag.

Inlichtingen L. Bouwens, tel. 4361.

I
>--'^Uv.wrrt.ir'-.i»>l'i4^«>»ftrffcKSrti«i»)!St*affl

Al koopt u er één of elf,

het bloemetje spreekt voor zicI^zeSf.

BLOEMEM-
MAOAZIJN //

t¥

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2501

/AN^STEI^
cosmetica

CHEQUE
Tegen inlevering van deze cheque ontvangt u

ƒ 10,- reduktie

bij aanl<oop van twee Lancaster preparaten, waar-

van één uit de Ligne Adoucissante, de serie voor

de zeer droge, zeer gevoelige huid.

Uitsluitend geldig op dinsdag 2 en woensdag
3 december 1975.

De Lancaster Consultant is dan aanwezig.

parfumerie HILIDERING
Kerkstraat 23 te Zandvoort aan Zee.

Protestants Goöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd blJ Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie

Baarlem, Laan van Berlijn 118, telefoon 023-831975.

Zandvoort, Keesomstraat 61 •> Telefoon 58 51

DAG EN NACUT TE ONTBIEDEN.

G. KOL
ScbullcngHt flat 7. lel. 3Ï12

AI,l.iC VKK/.l':Kfc'KI\<Si!:N

Auto - Brand • Lctitn

VOUU UW PKIVi.
VEKËMGIMiS- EN
UANDELSUKUKWËKK
UrukkerQ F. M. f. Ueiirattn

Schoolstraat - Telef. un

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn
Azalealaan II, Heemstede

ïelefooD In3-»I62 74

SPECIAAL
PIANO TBANSPORT

BKHANUER
STUFFEKKDEK
aEUUËNMAKEK

J. VAN DEN BOS
BllderdUIcstr. 5. Tel. 3796.

Hij meet van Icop tot stoort 3^0 m. Ertussen zit een lij-

vige ruimte. Bovendien kun je de achterbank weg- en

de achterdeur openklappen. Toegang vrij-

^^^^^^ÊÊÊÊÊ^^^ .
GLk ^^Ks'^'^^^nSPQSv'^a^^^^^HI^H^BHnBÈ^l^bte.^ -n^nH ^'' ^'^" "^ ^^^^ weinig. Eén keer per 7.500 km om
Uk -H», ^^aiiii, *jf

a

MwWalifi'HWWWWiW^WM^HiwMHW^l^fc.. ^^WBi olie te verversen: één keer per 15.000 km voor een

VW Polo: een plezierige, pittige gezinsauto. Loopt bij 100 km/u constant 1 op 15,2 normale ben- servicebeurt met Computer-Diagnose. Ja, de Polo is

zine. Hij heeft een felle acceleratie. En z'n topsnelheid is 132 km/u. een Volkswagen: gewoon even rekenen.

VWPèlo:

®
METSELAAR
beeft nog tUd voor
ONDERHOVD EN
REPARATIE

Telefoon 02507-6813.

ZANUVOOttTSB
OITVAARTVBRBNIOING
Begrareals . Oremalle

KecsomsttBat 6L TeL 53SI
Zandtoert

Oflfl en nacht te ontbieden

Auto- en huissleutels

WU maken uw reserve-
sleutel terwül u wacht,

SLEUTELSERVIOE.
Versteege b.v. Haltestr. 18,

tel. 02507-4409.

SNACKBAR „DE TOL»,
Tolw% 18, tel. 3909.

Oeopend van 12 tot 23 u.

Zat. van 12 tot 34 u.

Maandags gesloten.

CENTRALE VERWARMING
TecbnlRcb tnstaUatle bnrean

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat S/hoek Kamerllngb Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Gedlpl. Install. - Erk. A.O.I. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK'
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

VW Polo: korten goed
EEN HEEL JAAR GARANTIE, ONGEACHT HET AANTAL KILOMETERS* EEN HEEL JAAR GARANTIE, ONGEACHT H^*^

GARAGE H. STRIJ
Burg. V. Alphenstraat 102— Zandvoort— Telefoon: 02507 - 45 65

o

mi
<
I-

VPl

Reserveer tijdig uw

KOUDE SCHOTELS
voor Kerst en Nieuwjaar

Hors d'Oeuvres - Russische Eieren

Huzaren salades enz.

Ook kunt U bij ons met de Kerst

gezellig dineren tegen een
redelijke prijs.

RESTAURANT
DELICIA

Kerkstraat 16. Telefoon 02507-2270

SKANDLER
maakt al 5 jaar grenehouten kandelaars en
daarom houden wij een feestelijke expositie

in ons OPEN HUIS, op zondag 30 november
van 10.00 - 22.00 uur.

Iedereen Is welkom!

LOUIS EN GERRI SCHUURMAN
Fahrenheltstraat 15, Zandvoort (Nw. Noord)

Speciale aanbieding.

Het nieuwste model

BERNINA

handig draagbare vrije

arm zig-zag machine.

798,-

ONZE EXTRA AANBrEDING

JONGE HOPPE

VIEUX HOPPE

BESSEN
GOEBERGH .

9.95

9.95

9.95

WIJNHANDEL
,

VAN DEURSEN B.V.
KERKSTRAAT t2 — TELEFOON 2532



¥anaf moigeii mzandvoQit!
De meeste Zandvoorters kennen onze best gesorteerde zaak in Haarlem, veien mochten wij reeds goede klanten

noemen. Wij maken het de Zandvoorters helemaal makkelijk: wij openen een nieuwe zaak in Zandvoort en, in alle

bescheidenheid, met een komplete kollektie op elektrisch gebied. Hiernaast een greep uit die kollektie: en alles)

tegen de scherpst denkbare prijzen... Geopend: dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur, maandag de gehele dag gesloten.

openin^s-

aanbiewng

tafelradio

Erres (SX024'1). Moderne tafelradio in wit

polvsiyfeen met twee qolfbereiken: FM-
band en middengolf. Uitstekende weer-

gave. Eenvoudig te bedienen dankzii qroto

afsiemschaal en druktoetsselektie van do

gollbereikcn. Automatische fijnafstcnn-

minp op de FM-band. Aansluiting voor
FM-anlenne.
Kost normaat f 189,-

^ilkes prijs

opeiun^s-

aanbieding

stereo radio
•f 2 boxen

Philips {22RH741/80Z) paradepaardje, ver-

mogen 2x17 W, FM. lange-, midden- en
korte golf. Automatische FM-stereo-

decoder. -ontvangstindikatie en -fijnafstem-

ming. 4 Schuifregelaars, gescheiden continue

hoge- en lage tonenregelaars, ingebouwde
voorversterker. Kompleet met 2 luidspreker-

boxen en aansluitingen voor HiFi-grammo-
foon, recorder, hoofdtelefoon en AM/FM
antenne .

Kost normaal f 795,-

.wilkes prijs 539.-.

openings-

aanbieouii

stereo'^-^

cassette
Philips-kwaliteit (IM2507), voor stereo-

weergave op versterker of radio. Automa-
tische overschakeling bij lov«-noise of

chroom-dioxyde cassettes en bandstop.

Kompleet mot schuif regelaar, druktoots,

pauzetoets, opwippende cassettehouder,

teller en aansluitingen voor microfoon, radio

en versterker

Kost normaal f 499,—

.wilkes prijs 329.-

opemn^s-
aanbieoHig

hifi

stereo

grammofoon
Philips (22GA227) twee-snelheden platen-

speler van grote klasse. Direkt afleesbare

rtaaldkrachtmeter. regelbare dwarskracht-
kompensatie. Automatische gedempte
armlift. Kompleet met HiFi-opneem-
element 22GP400, op fraai vormgegeven
voet met scharnierend transparant deksel.

Kost normaal f 289;-

.wilkes prijs

hifi

stereo

grammofoon
Philips (22GA212/Ü5I elnktronische platen-

speler, een lust voor oog én oor. 2 Snel-

heden, Voorzien van 3 verlichte tiptoetsen

voor start, toeren en stop. Elektronische

individuele fijnregcUng, snaaraandrijving.

gcregelae motor, geruisloze afslag. Kompleet
met exakte naalclkrachtinstollmg, regelbare

dwarskrachtkompensatic, qcdomptc arm-

lift, matineto-dynamisch HiFi stereo element
22GP400
Kost normaal f 529,

.wilkes prijs

openii^s-

aanbie&ig

krultang
Met mist. Nieuw van Philips IHP4 I71),het

stevig krullen en modelleren van uw haar is

nu kinderwerk. Lichtgewicht. Automatische

temperatuurregeling, rode stip op het appa-

raat wordt zwart als do )uisto temperatuur

bereikt is. Wlag bij u thuis met ontbreken.

Kost normaal f44,50

.wilkes prijs

openin^s-

aanb^fing

hoogte;^
Philips (HP3H2) hoogtezon zorgt voor
gezondheid van binnenuit, aktiveert do
bloedsomloop en vormt vitamine D.

Boyaal, gcliikmatig bostralingsvcid door
52 reflektors. Geen schadelijke Ozon-
werking. Kompleet met hoogtezonbril en
ticheel inklapbaar voor makkeli|ke berging.

Kost normaal f 115.-

^ilkes prijs

openin^s-

aanbieding

kieurenteevee
(X26K201/05) Allernieuwste model, met

maar liefst 6 kanalen en uiteraard all-tran-

sistor. 66 cm direct-vision schaduwmasker-

beeldbuis.

Kompleet met tiptools • electronische

afstemming voor 6 kanalen, dul)bei conus-

luidsprcker en tuninglade voor instelling

voorkeuzezendor.

Kost normaal f 2345,-

.wilkes prijs1950d

openin^s-

a^iefing
£

ondd
'Dreamland' voor moderne mensen. De
ideale deken voor sportmensen en ouderen
die hun spieren en gewrichten graag soepel

en warm willen houden. Het bed is in een

mum v66rvei-warmd. Bij het slapen-gaan
wordt de 'warming-up' uitgeschakeld.

Zo'n 1 persoonsdeken,
kost normaal f 79,—

jvilkes prijs

m^

P)' '^9)

thorbeckestraat bouwes) - zandvoort - telefoon (02507) 3378

E©

r»j«v

s^^^^'^m
*A'

>A^ -^**,

'^»*j*t»is,
%£^
*XJP^.

dele igen zijn geldig tot en met zaterdag D december

BewaJrt u dc7e data Voor uw st mcolaas
inkopen zi|n wi| extra iji'OpeiHl

?a. 29 nov, 18 00 22 00 uur
ma. Idee 13 00 72 00uui
dl. 2d"C. 18 00 22 00 uut

v^o 3 den. 18 00 22 00 uut

do. 4 dec 18 00-22 00 uur
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Sint ontvangen
ZANDVOORT — Op spontane en har-

telijke wUze heeft Zandvoort zaterdag-
,

alddajr Sint Nicolcss met zUn gevolg

binnen gehaald, waar de Goedhelligman

op niet minder enthousiaste wUze op

het bordes van het raadhuis door bur-

gemeester A. NawUn en diens echtge-

note werd ontvangen.
Hoewel een ongekend groot aantal kin-

deren op het Raadhuisplein aanwezig

was, viel het op, dat het mannelUk deel

van de bievolking te tellen was. De voet-

balwedstrijd, die in dezelfde uren viel,

zal daaraan zeker niet vreemd zQn ge-

weest.

De ontvangst was — evenals vorig Jaar
— weer voorbereid door de kamavals-
vérenlglng 'De Scharrekoppen', waar-
van de Senaat van de Raad van EU de

hoge gast begeleidde.

De Sint arriveerde per open auto om-
streelcs 2 uur op het strand voor de

Rotonde, waar- zün schimmel reeds ge-

reed stond. Voorafgegaan door het mu-
zlekJcorps 'Batavia' en omgeven door een
vOftiental Zwarte Pleten op pony's.

Allerhande gemotoriseerde voertuigen,

waaronder Jeeps en Landrovers waren
verder in de stoet opgenomen.
Op het bordes van het raadhuis ge-

arriveerd toonden, ' naast het burge-
meesters-echtpaar vele raadsleden en een

tweetal wethouders hun belangstelling.

De burgemeester sprak zijn gast op
sympathieke wUze toe, waarna Sinter-

klaas in zyn antwoord behoorlUk van
de tongriem gesneden bleek te zUn en
onder meer mededeelde, dat het aan-
bieden van een Casinobrood, vorig Jaar,

toch duldelUke gevolgen had gehad, om-
dat Zandvoort nu in de loop van vol-

gend Jaar zijn Casino krilgt, waarover
de Sint bijzonder verheugd bleek.

In afwachting van de komst van de
Goedhelligman had het muziekkorps
'St. Hubertus' na tevoren een muzikale
wandeling te hebben gemaakt op het

Raadhuisplein een show gegeven.

In de raadzaal volgde daarna geduren-
de korte tUd de officiële ontvangst, waar
de Sint aan diverse Zandvoortse "hoog-

waardigheidsbekleders' werd voorgesteld

en zich minzaam met de kinderen on-
derhield.

Op zün schimmel gezeten begaf de Sint

zich na een harteHjk afscheid vla Hal-
testraat en Zeestraat naar hotel Keur,

waar hU recepleerde. Dit bleek een zeer

gelukkige vondst van het komltee van
ontvangst te zün geweest, want vele

moeders met kinderen kwamen hier hun
opwachting maken en de Sint bleek

onvermoeid In het handjes geven en
het uiten van lofprijzingen. Het was een
genoegen op zichzelf de reaktles van
"het kleine grut' op dit persoonlijk kon-
takt gade te slaan, waarbij de Pleten

zich al evenmin onbetuigd lieten.

Gedurende vier dagen zal S'nterklaas

de Zandvoortse scholen bezoeken.

Op 2 december worden de kleuterscho-

len met een bezoek van de Sint ver-

eerd. Oe lagere scholen zUn 3 december
aan de beurt, terwijl de kleuters op '

december wederom bezoek krijgen en
de lagere scholen nog eens op 5 decem-
ber. .

Balint opnieuw

in Eijlders

ZANDVOORT — Van 29 november tot

29 december exposeren Victor Linford

met schilderijen en aquarellen en Imre
B&lint met schilderijen in galerie Eijl-

ders aan de Haltestraat 77.

Victor Linford werd In 1940 in Londen
geboren en woont vanaf zyn twintigste

^Jaar in Nederland. JUi maakte deel uit

van. de groep van meta-realisten, die in

1974 een suksesvoUe reeks van tentoon-

stellingen had In diverse plaatsen in

Nederland en In Antwerpen.
De tweeëndertig jarige Hongaar Imre
B&lint exposerde behalve In zyn geboor-

teplaats Budapest onder andere In Mel-
boume en Wenen. Begin van dit Jaar,

exposeerde liii eveneens in galerie EUl-
ders. '

De expositie Is op woensdag tot en met
vrJjdag geopend van 13.00 tot 16.00 uur
en op zaterdag en zondag van 13.00 tot

17.00 uur.

Raadsmenu
ZANDVOORT — Vrydagf.vond hadden

. onze vroede vaad'ren hun Jaarlijks cu-
linaire byevnkomst. Het lUkt ons goed
óm eens te vermelden aan welke spitzen

en dranken de raadsleden zich te goed
deden in 'de fransche kuyl' van hotel

Sonnewcnde.

WATERSTANDEN
ZANDVOORT —

Oe hoogwaterstanden zijn als volgt:

vrijdag 28 november - 10.37-23.16 uur
zaterdag 29 november - 11.50— uur

zondag 30 november - 0.22-12.49 uur
maandag 1 december - 1.21-13.44 uur
dinsdag 2 december - 2.13-14.34 uur
woensdag 3 december - 3.13-15.22 uur
donderdag 4 december - 3.51-16.09 uur
vrijdag 5 december - 4.37-16.53 uur

springtij - E december
doodtij - 28 november

Voor het berekenen van c/e laagwater-

standen gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bij te teilen.

(Adv. Ingez. Meded.)

Echt zilver is goud waard.

Barteljorisstraat 2, Haarlem, telefoon 510202.

Zandvoorts mooiste

tuinen kregen
• •

prijzen

De receptie in hotel-restaiarant Keur was een groot sukses. Een enkele peuter, zo- als hier op de foto Icon dit idee van de

Sint niet erg waarderen.

Welzijnsberaad Zandvoort officieel van start

KOÖRDINATIEGROEP BELAST MET
ORGANISATIE SOCIALE BEURS
ZANDVOORT— Tijdens de maandagravond in het Gemeenschapshuis

zeer druk bezochte door de werkgroep, welzijnsberaad Zandvoort.

De koördinaticgroep, die op 15 december voor het eerst in het Ge-
meenschapshuis hijeenkomt, zal tijdens een van de eerste vergade-

ringen een dagelijks bestuur kiezen.

De groep zal, zich voorts beraden over

de verdere organisatievorm en een so-

ciale beurs organiseren, die tot doel heeft

het ontmoeten van de welzijnswerkers

onderling en het In gesprek komen met
bepaalde bevolkingsgroepen.

Voorts heeft de koördinaticgroep de taak

op zich genomen om met de gemeente
besprekingen te voeren over de wijze van
Integratie van de gegevens voor het so-

ciaal adresboek In de voorlichtlngsgids

.

van Zandvoort. die binnenkort gaat ver- -

Echünen. Na het experimentele Jaar zal

een rapport worden samengesteld, en.
zal de zaak In breed verbaMd' opnieuw
bekeken v/orden.

Enquête
De werkgroep welzynsberaad Zandvoort
ontstond In november van het vorig Jaar

naar aanleiding van liet feit, dat zo-

wel van de ztJde van het gemeentebe-
stuur als van partikullere zUde de be-"

hocfte was uitgesproken aan meer dui-

delijkheid en koördinatie in het Zand-
voortse welzijnswerk. Om deze behoefte

in breder verband te pellen hield de
werkgroep in do eerste maanden van dit

Jaar een enquête onder werkers 'In de
Zaïiavoortse welzUnszorg. Uit deze en-

quête bleek, dat zeventig procent van

de ondervraagden positief stond tégen-

over de instelling van een welzUnsbe-
raad.
Maandagavond werd de eerste aanzet
gegeven om de door de welzUnswerkers
uit de verschillende sektoren- veelge-

vraagde kontakten te bevorderen.

De bijeenkomst stond ondsr leiding van
Loekl van Balen, opbouwwerker van het
opbouworgaan Noord Holland.

Loakl van Balen toonde zich zeer te-

vreden over de aanwezigheid van vele

vertegenwoordigers uit de vcrsohiUenr

de sektoren te weten Gezondheidszorg,

Jeugd- en Jongerenzorg, onderwOs, maat-

'

schappelUke zorg en dienstverlening.

geesteUlke/soclale zorg en de bejaar-
denzorg.

Koördinatiegrocp
In groepsverband werd in deze sektoren
van gedachten gewisseld over het rap-
port van de werkgroep, de werkwijze van
de koördinatiegroep en de samenstelling
daarvan. Uit twee sektoren kwamen geen
kandidaten voor de koördinatiegroep
naar voren en wel uit het onderwijs
'en Jeugd- en Jongerenzorg.
Werkgroep' voorzitter drs. O. Klunhaar
vertelde echter na afloop van de bijeen-
komst .informeel, .dat kandidaten uit
,deze tsvéè'selrtoren'aan het eind van de
avond hadden, toegezegd zitting te ne-
men in de koördinatiegroep.

De koördinatiegroep bestaat voorlopig
uit meJ.-C. Havers, mevr. J. Overpelt
en dokter G. Andsrsen (gezondheids-
zorg), de heer G. Klunhaar en mevr.
D. Muil (maatschappelUke zorg/dienst-
verlening), de heer D. Luik en de dames
K. Blezeveld en "A. Braun (geesteiyke/
sociale zorg), mevr. Van Maris en de
heer J. Keman (bejaardenzorg), terwyi
de gemeente Zandvoort vertegenwoor-
digd wordt door wethouder K. c. v. d.

Mije, raadslid A. Roselaax en de heer
F.' Bakker.

Burgemeester NawUn zei erop te ver-
trouwen, dat de welzijnswerkers met hun
oprechte inzet van het welzijnsberaad iets

goeds maken in het belang van de
plaatselijke Inwoners.

'Het is 'belangrijk te weten, wie xoie is en
wie met wat bezig is,' aldus 'de heer ' heer Rudenko mede, dat de Koninklijke
Nawijn, d'e deze eerste ppeenJcomst ver- . Maatschappij onmogelijk een aktiegroep

ZANDVOORT — Dank eij de akitivi-

teiten van de drie jaar geleden opge-
richte a/deling van de' Koninklijke

Maatschappij voor tuinbouw en plant-

kunde is de loatsfc ^aren de groen en
bloemvoorziening in de badplaats aan-
zienlijk toegenomen. Er wordt veel meer
werk gemaakt van de verzorging van de
tuinen en het sprookje, dat aan zee wei-

nig of niets wil groeien, is door de wer-
keVjkheid thans geheel achterhaald

want zelfs vlak aan zee komen, dank zij

de deskundige voorlichting die de afde-

ling verstrekt, bijzonder mooi aangeleg-

de tuinen voor.

Voor de derde maal kwam de afdeling

woensdagavond 20 november in hotel

Keur bilecn voor de uitreiking van de
prijzen aan hen, die dit Jaar naar hot
oordeel van de Jury de mooiste tuinen
hadden aangelegd. De bijeenkomst werd
zeer druk bezocht. In de loop van de
avond werden vier nieuwe leden inge-

schreven, zodat het ledenaantal thans
55 bedraagt.

Voorzitter B. Rudenko betoonde zich over
dit alles zeer verheugd. HIJ bracht de
jury, die ook dit Jaar de tiünkeurlngen
had verricht dank voor dit veel tUd en
kennis vereisende werk, namelijk de
heren Castlen, Davids, Van Honschooten,

Seders, Speets en Volder. Hij deelde

mede, dat door de toename van het
werk, dit Jaar twee sektoren bulten de
keuring waren gebleven, nameiyk de
Zuldboulevard en omgeving en een ge-
deelte van de Brederodestraat. Er zal

worden getracht, het volgend Jaar deze

Jury met een aantal deskundigen uit te

breiden. Voorts deelde spreker mede,
dat de wlssclbeker dit Jaar in het bezit

van de afdeling zal blUven en niet zal

worden uitgereikt, omdat er zich geen
bijzondere 'uitspringers' hadden voorge-
daan.
Wat betreft het bomenbestand aan de
Zandvoortselaan, waar een aantal Iepen
door gaslekkage moeten worden ven\'lj-

dcrd en waarvoor een beroep werd ge-
daan op de plaatselijke pers om de af-
deling hierby in te schakelen teneinde te

trachten, dit levoorkomen, deelde de

Forum
Een fonun, beslaande uit de horen J.

Barnhoom. A. de Jager jr. en R. Smal-
bil, allen deskundigen op het gebied van
tulnverzorging en plantkunde en wonen-
de te Blocmendaal, beantwoordde di-

verse uit de vergadering, opkomende
vragen. Het bleek zeer leerzaam, niet al-

leen op het gebied van de buitenplan-
ten en bomen, doch ook wat betreft de
verzorging van kamerplanten en de ver-

gadering heeft eruit kimnen leren dat
Zandvoort door zijn ligging vlak aan
zee op velerlei wijze afwijkt van het-

geen moer landinwaarts geen enkele
moeilijkheid oplevert. Het bleek ew bui-

tengewoon geslaagd experiment van het

bestuur, dit forum te laten optreden.

Prijzen
Na de pauze ging de voorelttter over tot

het uitreiken van de prüzen. Deze be-

stonden uit bloemen en planton on een
fraaie door de heer Volder gecalligra-

feerde oorkonde. Er waren 15 troost-

prijzen, terwijl voor de drie rayons, waar-
in men uiteindelijk de gemeente had in-

gedeeld, vijf prijzen per rtyon waren
beschikbaar gesteld. Het resultaat was
als volgt:

Troostprijzen: Familie Hom, Jullana-
weg 6, Alta, Zandvoortselaan 6, van
Beem, Celsiusstrast 4, KoUer, Ooster-
parkstraat 14, Keurling, Frans Zwaan-
straat 24, Kroone, Kostverlorenstraat 89,

Witkamp, Zandvoortselaan 151, Kraaye-
noord, Celslusstraat 17, Krielen, Halte-
straat 47, Paap, Zr. Dlna Brondersstraat
22, Zwerver, Jullanaweg la, Zoet, Zand-
voortselaan 341, Webor, Hofdijkstraat S,

Koper, Oosterparkstraat 12 en Heldcma,

geleek met een pas gepote^T)lant. 'Een
plant, die pas gepoot is moet je met
koestering omringen, zodat hij tot was-
dom komt.'

kan gaan vormen.
Het bestuur zal echter trachten te red-
den, wat er nog te redden valt en daar-

toe de nodige stappen ondernemen.

A. J. Versteege nam
afscheid van Colpitt

„TOURIST-MENU"

Gemeenteraad van Zandvoort

..ZEEMOTEL-

(besloten zitting}

2X november 1975

ZANDVOORT

Bittere cocktaif van. samengevoegcie raadhurspFannera

KwalFensoep van het nudréten-sfrancE

Clandestien gemesf varkensvlees van hef brnnencrrcuïB

Geluiddempende aardappelencroquetteni

Diverse onbespoten groenten van Zandvoorts. volkstufnenr

*

Kennemerijsbaanijs overgoten met warme bruFne LTraza-sauS'

Café du magasin tfu mo^de^

-_*

—

Vifl Rouge du rioorzufverrng Cautomne 1975])

ZANDVOORT — Tüdens een druk be-

zochte receptie in de grote fabriekshal

hlseft direkteur A. J. Versteege van Col-

pitt b.v. vrijdagmiddag afscheid geno-
men. Na zUn officiële afscheid werd z(jn

opvolger de heer R. E. M. Boddaert ge-

installcerd.

In zijn afscheidsrede vertelde de heer
Versteege hoe hU dertig Jaar geleden

met t^ktlsche vakkemUs, maar zonder

'flnaMÈlële armslag van start-, was ge-

gaan.
Over zl)n Colpltt-perlode zei de schel-

dende direkteur onder meer: 'Het Is de
moeite waard geweest om het te doen.

We staan met gepaste trots internatio-

naal aan de top en de vele patentmel-

dingen markeren de weg, die wlJ zljn

gegtian.'

In zija speech betrok Versteege veelal

zijn werknemers. 'Jongens wU hebben
een fantastische fijne tl)d samen door-
leefd. Wij vormden een team, waarop
menig ander Jaloers is', zo richtte de
heer Versleege zich tot zün vUfttg me-
de werkers. Hij hoopte, dat z|jn opvol-

ger met evenveel plezier zou mogen wer-

ken aan de groei en bloei van. 'dit mooie
bedrijf.

ISe heer Boddaert onderstreepte deze
woorden, want ook hem had anderhalf
Jaar Colpltt-ervaring geleerd, dat het
bedrUf een fijne hechte klub had. 'Ik

ben blij en trots voort te mogen bou-
wen en Ik zal ervoor zorgen dat uw
Colpitt, Colpitt blijft. Ik hoop echter wel,

dat wij nog vaak een beroep mogen doen
op uw verbazingwekkende vlndtagrijk-

held', zo richtte 'de hleuwe dürektetir zich

tot de heer Versteege.

Ook de heer Skene, die namens het per-

soneel een barbecue aanbod, toonde in

een geestige speech veel respekt voor
zyn scheldende direkteur. HU was zelfs

van mening, dat de gemeente Zandvoort
een grote ïout had begaan, door het huls
op het Gasthuisplein, waar de heer
Versteege begonnen Is, af te breken.

'Zoals Amsterdam zün Rembrandthuis
heeft, zo had Zandvoort zyn Versteege-

huis moeten hebben.' De heer Skene zag
veel overeenkomst tussen een batterU en
de heer Versteege. 'Ze zitten allebel vol

energie,' aldus de heer Skene, die Ver-

De heer A. J. Versteege paJct onder het
toeziend oog van zijn echtgenote hei
kado van het personeel uit. Het kado
kwam tevoorschijn uit een apparaat van
Colpitt.

Frans Zwaanstraat 31
3ie prijzen: Familie Jung, Wilhclmina-
weg 3, Van Weegen, Zandvoortselaan 208,

Aay, A. J. van der Moolenstraat 2,

SchwelwsberEen, Dr. C. A. Gerkesestraat

135, en Spiers, Com. van der Werff-
straat 6.

2de prijzen: familie Hemelryk, Jullana-

weg 12, Steward', Pamassialaan 13, Kerk-
man, Vondcllaan 1, Boon, Prinsesseweg

31 en Jordcns, Brederodestraat 140.

1ste prijzen: familie Willemse, Wllhel-

minawcg 40, BUleveld, Duinwindelaan 7,

Molenaar, Lorentzstraat 158, Bulthuis,

HogewDg 40 en Bosman, Com. van der

Werffstraat 10.

De pryzen voor de mooiste gevelversie-

ring gingen naar de familie Filmer,

Tolweg 14 en Bulthuis, Hogeweg 40.

De voorzitter deelde na afloop van de
prysuitrciklng mede, dat het hoveniers-

bedryr van de firma Van Kleef voor de

fraaie zaalvcrsicring had gezorgd en ook
pryzen had beschikbaar gesteld. Dit

laatste was ook het geval mot bloemen-
huls Erica, bloemenhuls Bluys, Halte-

straat, Bloemenhuis Bluys, Zandvoort-
noord, Bloemenhuls Nyko, wlnkelgalery

Kerkstraat, Bloemenhuls Schoorl, Hoge-
weg en de firma van Empelen en van
Dyk te Aerdonhout. Voorts hadden de
Juryleden Castlen, Davids en Seders bol-

len-pakketten en planten beschikbaar

gesteld.

Tenslotte huldigde de voorzitter het'Fo-
rum met bloemen en een fles geestrijk

vocht en deelde mede, dat het bestuur op
een avond eind Januari een dia-avond
voorbereidt, terwyi op donderdag 4
maart een avond zal worden georgani-

seerd over het onderwerp 'snoeien' door
deskundigen en met dia's toegelicht.

Voor ons kantoor in Zandvoort zoeken 'wij

:

een vrouweüjke

steege bestempelde als een prima baas,

die het personeel als mensen zag en niet

als nummers.
Burgemeester Nawün, die tot slot het

woord voerde prees Zandvoort gelukkig,

dat er een bedrUf staat, dat dankzy een
gezonde basis stand heeft weten te

houden en hy hoopte dat Colpitt, dat

niet aan de mllleuvervulUng meedoet,

tot In de lengte van Jaren zal mogen
groeien en bloeien. 'U bezit het vermo-
gen om uw enthousiasme op andere over

te brengen', aldus burgemeester Nawyn,
die Colpitt voorts een bedryf noemde,
waar de mens volledig tot ontplooiing

kan komen.
Namens de gemeente overhandigde
Zandvoorts burgemeester de heer Ver-
steege een VVV-geschenken-bon.

(Woensdag hele dag)

part-time. Opleiding min. HAVO-niveau. Kennis van of
interesse in onroerend goed strekt tot aanbeveling.

Betrokkene moet zowel zelfstandig als in teamverband
kunnen werken.

Uw schriftelijke sollicitatie gaarne aan

makelaarskantoor Ing. G. A. CENSE
Kostverlorenstraat 115, Zandvoort.

WEEKEND-
DIENSTEN
Weekend 29-30 november

Arlsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
G. Mol, Emmaweg 2, telefoori 5091

verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen:

Andsrson, telefoon 2055
Drenth, telefoon 3355
Flierlnga, telefoon 2181

Zwerver, telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. C. Havers.
Gasthuishofje 27, telefoon 2791

Apotheek: van vrijdag 28-11 17,30 uur tot

vrijdag 5-12 17.30 uur:

Ds Zeestraat apotheek, N. van Berkel,

Zeestraat 71, telefoon 3073

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, telefoon 4437

Hulpdienst: telefoon 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid vat, de
gev,/Gnste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst te

Haarlem, telefoon 023-313233

storingsdienst gasbedrijf: telefoon 3737,

ook buiten kantooruren

Politie: telefoon 3043

Brandweer: telefoon 2000

Taxi: telefoon 2600

BURGELIJKE STAND

ZANDVOORT
Geboren:
Davld, zv R. H. V. Weir en M. de Haan:
Wllhclmlna Margaretha, dv F. V, F. M.

Hunsche en A. M. J. Dhont.

Geboren buiten de gemeente:

Jeroen, zv D. H. A. de Hoogd en J. E.

Lngerweü ; Elroy, zv J. Barcnds en S. R.

Varecza: Erwin, zv J. Vinke en W. B.

M, de Woll; Daphnc Tamara, dv R. W.
Snocks en L. C. Williams; Caspor, zv Th.

H. Jansen en E. E. G. M. Oostdam:
Gulrec, zv Th. H. Jansen en E. E. G. IL
Oostdam.

Ondertrouwd.-
L. Ryskamp en W. M. Groen; P. P. van
Collem en C. H. van der Klok.

Gehuwd:
B. N. C. J. Ruekcrt en M. J. Tlnga.

'Zondag 30 november

HERVORMDE KERK
Kerkplein
10.30 uur ds. C. Malah-eru

Jeugdhuis
10.30 uur jeugdkapel

GEREFORIVIEeRDE KERK
Jiilinnsweg

10 en 19 uur ds. J. Tü^rsma, Santpoort

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Brugstraat

10.30 uur ds. A. J. Snaayer, doopsgez.
pree/., Haarlem

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie SL Agatha
zateidag 19.30 uur stille eucharistie-

viering: zondag 11 uur eucharistieviering

m.m.v. dames en herenkoor

Bijkerk noord
9.30 uur eucharistieviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 pp

16 uur, woensdag 20 uur, samenkomsten
In gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-N.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
maandag 15 uur samenkomst in

huize 'Pniël', Zuiderstraat 3

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
dinsdag 20 uur samenkomst In

gebouw Brugstraat 15

JEHOVA'S GETUIGEN
van 9.30 tot 11.30 uur openbare
bijeenkomst In het gemeenschapshuis,
ingang Willemstraat

Antiekdiefstal
HEEMSTEDE — TUdens afwezigheid

van de bewoners is ingebroken in een

woning aan de Joh. Wagcnaarlaan. Ver-

mist worden enkele antieke tinnen fruit-

schalen en antieke porccleinen wand-
borden. De waarde is nog niet precies

bekend. Men is binnengekomen door de

ruil van de tuindeuren te vernielen, die

met een glassnyder was voorbewerkt.

Oi;er!cdere:

Isabella B.

tlnicum).
M. Hettema, 54 Jr. (Nieuw

Overleden buitai de gemeente:
Maartje Raadersma, 63 jr., geh. m. H.
Visser; Comclia J. Kelder, 68 Jr., geh.

gew. ra. N. J. Landesbergen.
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MEENEEM TAPIJT
400 cm breed 90 ^

NOVILON-NOVILUX
200 cm breed, vanaf A-| QA

VILTTEGELS „.
,

40 X 40 cm Ol Cl

AXMINSTER

BLOEMTAPIJT
366 cm breed,

5 kleuren

GRATIS GELEGD

EIKEN EETHOEK
uitschuittafel - 4 stoelen

EIKEN BANKSTEL
met echt leer bekleed, incl. salontafel.

DESSO TAPIJTEN
reeds vanat

GRATIS GELEGD

p. str. m. liet te geloven
2495,-

BERBER TAPIJT
400 cm breed, hoogpolig,

100° o zuIBBf wol

GRATIS GELEGD 89,50
woonmarkt"

LEVERING VAN ALLE

MERKTAPIJTEN

MET GROTE KORTINGEN

Alléén KOUDENHORN 42-44, bij de
Cathariinenbrug, HAARLEM (bus-
lijn 77) - Tel. 023 - 32 21 25

RUIME PARKEERGELEGENHEID

Super voordeelaanbiedingen op nieuwe
ex-fabrieks- en inruilautomobielen

OLDSMOBILE
'75 98 LtIXURY SEDAN: zwart, 800 Ion, radio stereo, 8 track, aircondi-
tioning, elektr. ramen en zittingen f 46.660,—. NU ƒ 30.500,—
'74 98 LUXUBY SEDAN: donkerblauw, 23.000 km., zelfde accessoires
als type boven f 46.660,—. Nu ~. . ... ƒ 25.000,—

CHEVROLET
NIEUW BLAZER CHEYENNE: rood 8 cil, automatlc, 4-wielaandrijvIng
en demonteerbare kap, ƒ 37.920,—. Nu ƒ 28.500,—
'75 CHEVROLET CAPKICE, 4-deurs: donkergroen, SOOO km, radio,

airconditioning, elektr. ramen en zittingen, ƒ 38.169,—. Nu ƒ 26.500,—
'75 CHEVEOLET CAMARO LT: lichtbruin, 117000 mijl, radio, aircon-
ditioning, ƒ 32.560,—. Nu ƒ 23.500,—

AMC PACER
NIEUW PACEK DL: blauw, 6 ciL ƒ 23.185,—. Nu ƒ 22.000,—
'75 PACER X: beige, 6 cU., radio, ƒ 23.160,—. Nu ƒ 21.000,—

VAUXHALL
'75 VIVA DE LUXE: rood, 9200 km. radio, ƒ U.951,—, Nu ƒ 9.250,—
•75 VIVA SPECIAL: geel, 8800 km, radio, ƒ 10.931,—. Nu ƒ 8.500,—
'75 CHEVETTB DE LUXE: 2 x Ucht- en donkerrood, 8000 km. radio,
derde achterdeur en neerklapbare aohterzlttlng, ƒ 12.429,—.

Nu ƒ 10.000.—

RANGER
'75 G.T.S. COUPÉ AUTOMATIC: oker, fl cll., open motor, radio,

16.500 km, ƒ 26.992,—. Nu ƒ 16.750,—
'75 1900 AUTOMATIC, 2-deurs: 13.000 km, radio, ƒ 17.000,—.

Nu f 12.950,-

OPEL DIPLOMAT
^4 4-deurs, 8 cll., automatlc: zwart, 31.000 km, radio LMKU stereo,

airconditioning, elektr. ramen, antenne In voorruit, hoofdsteun, antl-
sUp diff, ƒ 47.182.—. Nu ƒ 18.750,—
'73 4-deurs, 8 cll., automatic: zwart, 33.000 km, radio, LMKU stereo,

airconditioning, elektr. ramen, antenne In voorruit, autom. niveau-
regeling, hoofdsteunen, ƒ 47.926,—. Nu ƒ 15.250,—
73 4-deurs, 8 cll., automatlc: zwart, 33.000 km., zelfde specificaties als

type boven. Echter extra verlengd, t 67.450,—. Nu ƒ 15.750,—

OPEL COMMODORE
'75 COUPÉ G.S. AUTOMATIC: brons metaUlc, 13.200 km., radio,

ƒ 24.964,—. Nu ƒ 18.250,—

OPEL REKORD
NIEXrw 1700S CAKAVAN:->metalliC blauw, f 15.883,—. Nu ƒ 14.500,—
'75 17O0S, 4-deurs: goud metallic, radio, 13.400 km,/ 15.735,—.

Nu ƒ 13.000,—
'75 2100 DIESEL, 4-deurs, DE LUXE: goud metallic, 13.000 km.
'75 1900S DE LUXE, 2-deurs AUTOMATIC: metallic blauw, 13.000 km,
radio, ƒ 18.410,—. Nu ƒ 15.000,—
'75 21O0 DIESEL, 4-deurs: grijs, radio, 9100 km, ƒ 20.009,—.
Nu ƒ 16.750,—
'74 1700 2-deuis: oker, 45.000 km. Nu ƒ 9.500,-
'73 1900S, 2-deurs: rood, 41.500 km. Nu S 8.250,—
•73 1700S, 2-deurs: oker. Nu ƒ 6.600,—
'73 1900S, 2-deurs: Uchtblauw. Nu ƒ 7.250,—
'73 1700S, 2-deurs: rood, 46.000 km ƒ 7.600,—
'72 1900S, 2-deurs: goud metallic ƒ 7.100,—

OPEL MANTA
NIEUW 1900S DE LUXE: rood, oker en metaUle blauw,
ƒ 15.506,—. Nu ƒ 13.850,—
'75 1600S DE LUXE: blauw metaUlc, 13.000 km. Nu . . . ƒ 12.750,—
'75 1900L DELUXE: groen, 2600 km. Nu ƒ 13.350,—
'74 1900L DE LUXE: beige, 22.500 km. NU ƒ 11.500,—
'71 1600S SEMILUXE: 50.000 km. Nu ƒ 5.750,—

OPEL ASCONA
NIEUW 1600N: 14 x div. kleuren, ƒ 11.753,—. Nu ƒ 10.500,—
NIEUW 1600S SEMILUXE: 4 x ƒ 12.436,—. Nu . ƒ 11.200,—
NIEUW 16008 CARAVAN: metaUlc blauw, ƒ 14.149,—. Nu ƒ 12.500,—
NIEUW 1600 CARAVAN D ELUXE: 2 x ƒ 14.427,—. Nu ƒ 13.000,—
'75 16O0S SEMILUXE: brons metallic, radio, 7100 km,
ƒ 13.421,—. Nu ƒ 10.250,—
'74 1600N, 2-deurs: beige, 46.000 km. Nu ƒ 7.950,—
'74 1600S SEMILUXE: geel, 43.000 km. Nu ƒ 8.200.—
'74 1600N. 2-deurs: blauw, 41.000 km. Nu ƒ 8.100,—
'74 1600S SEMILUXE: oker, 27.000 km. Nu .... ƒ 8.350,—
'73 1600N, 2-deurs: brons metallic, 49.000 km. Nu ƒ T.250,—
'73 1600S CARAVAN DE LUXE: wit, 64.000 km. Nu .f 6.850,—
•72 1600S AUTOMATIC: brons metallic, 69.000 km. Nu ƒ G.250,—

OPEL KADETT
NIEUW 4-deurs: brons metalUc. f 11.116,—. Nu f 10.500.—
NIEUW COUPÉ DE LUXE: beige, ƒ 12.067,—. Nu ƒ 11.500,—
'75 SPECIAL: rood, radio, 8100 km, f 10.858,—. Nu ƒ 9.2.50,—
•75 SPECIAL: wit, radio, vinyl dak, 8500 km, ƒ U.133.— . Nu ƒ 9.350,—
•75 SWINGER: geel, radio, 8000 km, ƒ 11.664,—. Nu S 9.250,—

HONDA CIVIC
'75 CARAVAN: goud metallic, 5000 km, radio, ƒ 12.239,—. Nu ƒ 10.750,—
'74 1200: 20.500 km, brons metalUc. Nu ƒ 7.850,—
•74 1200: 21.000 km, oker ƒ 7,700,—
'74 1200: 2 x 17.500 km, oker ƒ 7.950.—
'73 1200: rood, 50.000 km . ƒ 6.950,—
'73 1200 SPECIAL: geel. 35.000 km ƒ 7.100,—
•73 1200: zilvergrijs. 50.000 km, Nu ƒ S.250,—
73 1200: 2 X wit, 45.000 km. Nu ƒ 5.000,—
'72 1200 SPECIAL: donkergroen, 52.000 km ƒ 4.500,—
'71 1200 AUTOMATIC: goud metallic ƒ 3.750,—

ANDERE MERKEN
NIEUW, 4-deurs 1500: wit, radio, ƒ 10.990,—. Nu ƒ 10.300,—
'75, 3-deurs DE LUXE: rood, 85.000 km. Nu . ƒ 8.850,—
•75 VOLKSWAGEN GOLF 1500: groen, 10.000 km. Nu ƒ 10,500,—
'74 CITROEN DYANE: grijs. Nu ƒ 4.950,—
'74 CITROEN 2CV6; oranje, 33.000 km. Nu ƒ 4.950,—

IEDERE DAG GEOPEND VAN 9-18 UUR,
ZATERDAGS VAN 10-17 ÜÜB.

DOE NU UW VOORDEEL

AUTO-HENDRIKS B.V.
DEALER OPEL CHEVROLET BUICK PONTIAC OLDSMOBtLE

MOTOR-HENDRIKS B.V.
DKALKR HONDA PACKR HORNET AMBASSADOR MATAOOR JEEP

HOLiTl'LEIN 21-25 —HAARLEM — TELEFOON 023-3193T4

/«jjjaLBBai

/Renault 16
Funktloneel is ook mooL
Vlakke vloer door
voorwlelaandrijvlns.

Variabele bagageruimte.
Vijf deuren.

Verkrijgbsar In vlarwsIm
L.TL.TS,«nTX.

Benzlneverbrulkblj
100 km/uurl op 11.8 (L •)•

TL),1op11MCr8).

Technische gegevens:
L -f TL: 1665 cc -65 DIN
pk-150 km/uur.
TS: 1565 cc -83 DIN pk-
165 km/uur.

ÓRATIS: Heal biJ ons hel 124 pagina's dikke Renautt-
boek. Met foto's in veel kleurendruk. Renault geeft tesir voor z*n geld.

autobedrijven rinko
Or«niettraal2-12
Zandvoort
T«l.0eS07-2329>8424

ÜRENAULT

AJAX
tJmtf 341, Zwknenbnrs, telefoon 02505-534.

Uit faillissement: Grote partij

VELOURS OVERGORDiJNEN
van ƒ U;S5 voor f 7,95 p. m.

VITBAGB ran ƒ 9,95 voor ƒ 3,95 p. m.
FRANSE SLUIEROORDIJNEN EN WOLKGORDIJNEN

«p nuwt cewukt.

EIGEN IMPORT UIT ENGELAND i

Nieuwe TOUR- eo STACARAVANS BU* f 1000r~
i ƒ 250«.' kortbv. '

;

nnsocierfoc met ƒ 100,— eigen geld. - ;

KKAT 2 Slaapkamers van f 9200,— voor ƒ 7200,—";

BLVANKE van ƒ 8600,— voor f 6600,—
;

TOLEDO van ƒ 9600,— voor ƒ 8600,—

;

KRAT met bad, ± 2 slaapkamers ',

vat» ƒ 14000.— voor ƒ10500.— ;

KBAT Veluwemaat van ƒ 12000,— voor , ƒ 8900<-;

ZILVERLVNE (gebruikt) van f 9900,— voor.... ƒ 0000,— ;

SPBITE (gebruikt) b.J. 1970 met tent f ïSOOr-:
SPBtTE 400 b4. 1969 met tent ƒ 2400,—

;

SPBITE MU8KETIEB met tent bj. 1974 ƒ 5750,—'

SP&ITE met tent b,l, 1974 .• ƒ 6500.

—

SPBITE 1964 ƒ ISOO,—

;

CARAVAN (bungalow-model) , i

van ƒ 28.000,— voor flMOOr-i
Kil" CARAVAN 4.20 m. mct voortent 1974 f 5256^*

tET OP!

NIEUWE TOintGAJKAVANS ook reed voor de irtnterepert'
',

vMimt. ƒ 4500r—

AJAX
Uweg 341. Zwaaenbnrg; td. 02505-534.

o^etix) speelt voor"'

Sinterklaasengeeft het
tweedekostuum kado!
Eigenlijk speelt Metro het hele jaar door voor
Sinterklaas. Want u krijgt altijd het tweede kostuum

. (naar keuze) gratis. Datis de regel.van bet huis.

Maar speciaal voor de kado>maand heeft Metro
extra interessante kado'suggesties voor de snelle
Sinterklazen. De nieuwste voorbeelden van,duur-
zame mannenmode. Voor wéggeefprijzen die u toch
weer 't recht geven op;n tweede kostuum gratis.

Het pak van Sinterklaas dus. Profiteert u mee?

Modieuze, geklede, sportieve, slanke en gedistin-

geerde kostuums, in effen, streep en ruitdessins,

In Icamgaren, terlenka, polyester/wol, tweed, denim en
In verèchillende prijsklassen van «j 79.— ^m 375,-., y

^ogmeerkadootjes voor
wdggcefprijzeii

VS

al vanaf

.

Ü5
5 paar voor

grote kollektie in

die prijzen

1^^. V 2 stuks voor

grote kollektie,

reeds vanaf

al vanaf

i

p.st
h,

'a^

uw^m^^mm^^m:if'^!^^. "^"^ "^"^j

AMSTELVEEN
Rembrandtwég41S

,

Donderdag koopavond

AALSMEER
Ktuiswcg 2a

Vrijdag koopavond

Ook woensdag
de gehele dag geopend.

AALSMEER «ALPHENAyDRIJN*AMERSFOORT»AMSTELVEEN«DELFT

LEIDEN'PÜRMEREND «ZAANDAM-ZEIST

Metro Is'

ook geopend
op de speciale
St. Nicolaas-
koopavonden!

'"-i"-^ M^é^0ifièM^ii}0.



59 :.0:nDEEDAG 27 NOVEMBEK 1975

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema 'Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer, voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

RUNDERTONG f QC
150 gram 1,98 nu I bOO
HELE GEKOOKTE GELDERSEWORST

600 gram per stuk 4,— nu W ^V

HEMA

HHBHHBHIS

DE KAASHOEK
Met een leuk kaasplankje door de Kaashoek opgemaakt,
is uw St. Nicolaasavondjje beslist geslaagd. '

Zeer pittige kaas, hele kilo, van 12,50 nu 9,80

Jonge kaas, hele kilo voor 6,95

Roomboter, 2S0 gram voor i,g9

10 eieren voor 1,25

Verwen u zelf met ECHTE BOTER uit 't vat: 500 gram voor 1,25

HAITESTRAAT S8 — TELEFOON 500G

TOT'ZIENS IN DE KAASHOEK'

Postzegel-

ruilbeurs

„DISCO"
houdt op dinsdagavond

2 december van
19.30 - 23.30 uut een

RUILBEURS.

Inlichtingen: Zandvoort-
selaan 128, Zandvoort.

Uw kopje koffie staat

klaar.

AUG. V. d. MME
Marisstraat ISa. talafoen S186,

Zandvoort.

SCHILDERS- EK

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Behaiigwerk en wandbekledlng
Betonreparatio on vloorcoalings

levering en reptaratie van glas, glas in

lood, glasplaten on thermopane.

DAMES
per 1 december gaan wij in onze damessalon

UITSLUITEND op AFSPRAAK werken !

SPbÉLDERS KAPPÈRSHUIS
Haltestraat 14, telefoon 2462.

Nn ook in ZandTOort: KUNSTGEBIT REPARATIES

A. RITMAN
Retnwurdtstraat 2Ó. Telefoon 02507-4365.

MICKEY'S SNACK'S
zoekt

PART-TIME VERKOOPSTER
voor de weekends.

VERKOOPSTER
5 daagse werkweek.

Voor een goede kracht tussen 18 en 25 jaar
een leuk salaris.

Soll. bel naar 5051.

SNACKBAR „DE TOL"
Tolweg 18 - Telefoon 3909.

Geopend van 12 tot 23.00 uur.

Zate reiag van 12 tot 24.00 uur.

MAANDAGS GESLOTEN.

Iedere leeftijd heeft zijn charme

.

,

.

maar buit die charme dan ook uit !

Ans Gefem^Huidv-a^^
Pannlculosebehandellng

Esfheticiënne M»nl<="«° - Pedlcmren

Burg. van Penemapleln 22-1, Zandvoort.

Telefoon 02507-6481.

^

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Gezinszorg Kennemeriand-Zuid.

In Zandvoort is behoefte aan

gezinshelpsters

Part-time dienstverband is mogelijk.
Bruto loon ƒ 8,08 excl. vakantietoe-
slag.

Inl.: Burg. Engelbertsstraat 18,

Zandvoort. Telefoon 02507-7053.

DE VOS
voor een goed
GEBRUIKT
RIJWIEL
v.a. ƒ 50,

—

fietsklaar.

Levering van nieuwe fietsen reeds vanaf ƒ 165,—.
Inruil mogelijk.

Onze werkplaats is gevestigd in de Dr. Gerkestraat
omhoog bij DE SCHELF box nr. 23 en 36.

Van maandag tjn. zaterdag geopend van 13 tot 20 u.

TELEFOON 02507-1255.

Voor een fiets voor groot en klein,
moet u bij de Vos zijn.

J

>Radiator
Qroenestein
Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 584S*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

Schilderswerken

KEUR EN ZN.

de schilder met zorg

voor Uw werk.

Gratis regeling voor

aanvraag van subsidie.

Schilder binnenwerken

Keur en Zn.

Paradijsweg 2A,

Telefoon 2979'^5602

Witte Valkpnridoten

Splendld parkieten

Gekleurde gr^parkleten

Mannen Kanarieé
Tropische Vogels

2aden, vitaminen, meel-

.wormen en kooien.

BOUWES PASSAGE 17,

TEL. 5734.

ÏINATIEK
geopend van 1 tjn. 6 dee.

van 11 uur tm.. 17 uur.

Gasthuisplein ta. bakker
v. d. Werff.

REPARATIE VAN
WASAUTOMATBN
VAATWASSER EJÖ.

Bel naar 02507-2479.

DORPSSUGERM

CP

i% ï

Hallasiraat 5 • Tofefeon 2994 • Zandvoort.

Hamburgers

Slavinken

Biefburgers

4 halen,

3 betalen

Lende Haasbiefstuk 100 gram 1»99

Hollandse Biefstuk 100 gram Ij58

Varkensfilet 500 gram 6j9B

Hart -t- pens tegen zeer scherpe prezen.
Al onze vleeswaren komen uit eigen keuken.

Ook hotel-restaurant-leVeranties.

iKwallteti vraatrt n, bij ons slaagt b. - Zaterdag tot 16.00 uur ireopend.

FA. GAIiSNER & co.
GAS- EN OLIEHAABDEN. GASFORNUIZEN.

Deskundl); advies.

Vooral uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

Ik vraag:
'Kunnen jullie geen handje
helpen met sparen?'

Het is nooit gek om wat geld achter de hand te hebben.

Alwas 't maarvoor de grote uitgaven die zo nu en
dan opduiken. Cees de Wit dacht er ook zo over, maar
veel leven zat er niet in z'n spaarrekening. Totdat hij

- eigenlijkmeer voor de grap - bij de ABN vroeg ofze

'm niet konden helpen met sparen. 'Dat kan,' zei

dieJuffrouw. 'Met het ABN-Salaris-Spaarplan. We
spreken afhoeveel u wilt sparen en dat geld boeken
we elke maand van uw salarisrekening naaruw
spaarrekening. Automatisch. Hoeft ü er niet meer^

aan te denken.' Kijk, dat vind ik

het goeie van zo'n AJBN. Ze zijn

vakkundig op het gebied van
geldzaken en het zijn nog
mensenkenners ook.

Algemene Bank Nederland

2:;aadvoort, Grote KrochtJ2, telefoon (02507) 5341 D 173

Komt allen

Rerserveer vrijdag 12 dec.

voor het Kerstconcert door
het Zandvoorts Christelijk

Kinderkoor in de Ned. Herv.
Kerk.

Medewerking:
Erika Waardenburg, harp
Dieks Visser, dwarsfluit

Els BuitendUk, declamatie
Tcke Bijlsma, orgel en piano
Progr. b. ƒ 2,50 aan de kerk

verkrijgbaar.

Enorme sortering

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek
met garantie. Bijzonder
lage pryzen.

Martex Holland B.V.,

Koudenhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

Wilt u iets hebben of vragen
voor over enige dagen.
VOOR EEN RAT, MUIS
OF KONIJN MOET U BIJ
WEZENBEEK ZIJN.

Heeft u nog meer te missen
denk dan aan GOUD- OF
TROPISCHE VISSEN.
BOUWES PASSAGE 17,

TEL. 5734.

Aktubliefh

BIJLES AANGEBODEN
• Economie en Wiskunde
door student Economie.

Telefoon 3339.

Te koop:
GASHAARD DRU
ƒ 200,—.

Telefoon 02507-2604.

Mannequin biedt aan:
netjes gedragen
(TIENER)KLEDING
mt. 34-46, o.a. 2 lange
Jassen,

Telefoon 3354.

Te koop: z.g.a.n.

2.PERS. OPKLAPBED
compleet.

Thorbeckestraat 8,

telefoon 2796.

Wie heeft J J. vrijdag pl.m.

12 uur by slager Vreeburg
PEB ONGELUK
MIJN NIEUWE FIETS
meegenomen?

Gaarne terug te bez.

Stationsrestavuuöe, Mevr.
Brugman.

Gevr. in Har-Discotheek

BARTENDSTER
BARKEEPER
ZAALKELNER
DISCJOCKEV

Tel. 02507-5008 na 20.00 U.

GEDIPL. SPORTMASSEUR
geeft algehele llchaams-
massage. Ook by u aan
huis.

Bel voor een afspraak
023-317587.

\W-
ALLE

LOODGIETERWERKEN
DAKLEKKAGES

SANITAIR
Telefoon 02507 - 41 St - 71 58

Snellere service door
mobilofoon

h

Te koop:

STRIPBOEKEN
EN SPEELGOED
(auto's, IndlaantJes,

Mirklln trein etc.).
'

Telefoon 02507-2819

Te koop aangeboden:
TE VELDE-WINTER-
WORTELEN ENZ.
voor uw paarden.

B. P. van Schagen, Hoofd-
dorp, tel. 023-285853.

Gevraagd:
HULP IN DE HUISn.
voor 1 ochtend p. w. op
flat in centrum.

Tel. 4754 na 18.00 uur.

Tc koop:
OPEL KADETT 1D72
bjauw metallic.

Van Stolbergweg 10,

Zandvoort.

Wie heeft mijn paarse
Gazelle
JONGENSFIETS
gezien?
Zwaar gedupeerd.

Tegen bel. terug te bez. bU
Peter Waterdrinker, Hoge-
wcg 47zw, tel. 6658.

ALLE VOORKOMENDE

SLOOP-, GROND-

en

SCHOEIINGWERKEN

W.v.d. SCHAFT
Amstelkade 112,

Post üUlioom.
Gem. M«f<recht

Telefoon 02975-61579.

12 tekeningen van Peter

Kent u iemand die zich op
Het Parool wil abonneren ?

Een familielid ? Een kennis ?

De buren ? Stuur ons dan even

onderstaande bon. Sturen wij u

die map met 12 losbladige repro-

dukties van tekeningen (groot

van Straaten voor u.

formaat: 21 x 30 cm!) die Peter van
Straaten speciaal voor Het Parool

heeft getekend. Een paar plaatsen

waar hij en zijn tekenpen zijn

geweest: Albcrt Cuypstraat,

Purmerend, het IJ, Damrak,
Muide^slot en Bijlmermeer.

Alstublieft:
een abonnee voor Het Parool

Geef mij maar Het.Parool. En ik krijg de tekeningen.

naam nieuwe abormec , naam aanbrenger ,

adres.. adres. _

L

plaats - ....

bank/giro .

Betaalt per kwartaal/weck (één

van de twee doorstrepen).

plaats „- —
Bon in envelop zonder postzegel

naar: Het Parool,

Antwoordnummer 2470,

Amsterdam. J

Slib©
bv computercentrum

Heeft U al eens
de mogelijkheid overwogen
voor het elektronisch laten

verwerken van al Uw
administratieve werkzaam-

heden, zoals het vervaardigen
van:

WU brengen vrliblljvend
offerte uit voor het opvangen

Vtin nw overbeL-iste
atdeUng(en)

FAKTÜRERING
DEBrrEURENADMINISTRATIE
KREDITEÜREN-
ADMINISTRATIE
STATISTIEKEN
KOSTENKONTROLE
FINANCIËLE BOEKHOUDING
MAILING - CTC.

NEEM KONTAKT OP MET
B.V. COMPUTERCENTRUM ABC AALSMEER
TELEFOON 02977 - 2 76 99 — POSTBUS 106

„BLOEMENWEELDE" B.V.

Telefoon 02968-2605
WINKELCENTRUM lORENTZPLEIN 41 BADHOEVEDORP

Een vertrouwd adres voor al uw exclusieve

bloemen- en planfendecorafies

T!r MODERN AARDEWERK
ft GLASWERK
* KOPER

* DELFTS BLAUW
« DELFTS WIT

-k ZUIDAFRIKAANS
DROOGBLOEMWERK
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29 NOVEMBER WAARHEEN? NATUURLIJK NAAR OVERVEEN!
WANT DAN GAAT DE WINKELIERSVERENIGING VAN START MET DE GROTE PUZZELAKTIE

anderen
een:

f icin0 geen
rekeningen

uwnieuweJira.
Koop tussen nu en 31 december a.s. een

Vauxhall Viva, ongeacht het type, en twee
jaar (en/of 40.000 km) krijgt u
van ons geen rekeningen.

Voor onderhoud niet.

Voor reparaties niet.

Voor scrvicebeurten niet.

Voor onderdelen niet.

Zelfs voor arbeidsloon

niet En dat geven wij u
zwart op wit

DeVauxhallViva.
Twee jaar lang dit alles gratis.
Ü heeft al zo'n ruime Viva v.a. f. 9.999.- (inkl. BTW).

Uw Vauxhall/GM Ranger/Bedford dealer:

VAN LENT - VAUXHALL - BEDFORD
Raadhuisstraat 49-65, Heemstede. Tel. 023-28 15 50"

Heemsteedse Dreef 251, Heemstede. Tel. 023-28 15 50*
Oosteinderweg 110, Aalsmeer. Tel. 02977-2 09 90 - Kam. Onnesstraat 15. Zandvoort. Tel. 02507-53 46.

Financiering mogelijk via het GM ACN-plan.
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TZB-trainer Bakker over 0-2 nederlaag:

'Er wordt te nerveus gespeeld'
WVZ-leden circuitpkoces weer uitgesteld

nat. titel AdviesBureau
Simoun 485
ZANDVOOBT — Cor van Beüeren en
Dirk Brouwer van de Watersportvereni-
ging Zandvoort zUn nationaal kampioen
geworden In de Simoun 485 klasse. De
ultslag.'die zaterdag tydens de algemene
ledenvergadering te loosdrecht bekend
werd gemaakt hield nog een succes in
voor de .Zandvoortse watersportvereni-
ging.-De leden Coert Polman/Jan Visser
behaalden namemk een eervolle tweede
pUats.

Voor het nationaal kampioenschap is in

totaal vijftien maal gestart, waarvan de
acht beste s'arfs telden.

Reeds eerder dit Jaar waren belde equi-
pes opgevallen. TUdens Internationale
PinksterwedstrUden in Strassbourg ein-
digden Coert Polman/Jan Visser en Cor
van Beljeren/Dirk Brouwer van de vUf-
tig deelnemende boten op de respektie-

velUk derde en tiende plaats.

De eindstand om het Simoun 485 kam-
pioenschap is als volgt: 1. Cor v. Belle-
ren/Dirk Brouwer WVZ 18 punten; 2,

Coert Polman/Jan Visser WZV 28,1; 3.

Peter ter Poorten/Aad Bezemer Braas-
semer 36;. 4. IjBo v. Veen/Prans Haas
Lioosdréch't 40,7; 5, Jos Langeslag/Frans
Koek Braassemer 51,8; 6. Andries Groe-
neveld/Gerrit Groeneveld 93,4; 7. Berend
Onstwedder/Chris Toeken 984; 8. Frans
v. d. Kruk/Paul Heydra 99,7; 9. Theo
Boelhouwers/Bep Boelhouwers 129.

noe
acce
ZANDVOORT — Het ziet er niet naar uit, dat er volgend raceselzoea.

een definitieve uitspraak zal Itomen in het proces dat het anti-circuit
Icomitec beeft aangespanneni tegen de exploitant van het circuit de
CENAV en de gemeente Zandvoort. Dinsdag zou de zaak voor de
Haarlemse rechtbp.nic dienen, maar opnieuw is het proces uitgesteld."

Reden is een vrijdag verschenen rapport van TNO, waarin kommen-
taar wordt gegeven op de beoordeling van de geluidshinder door het
adviesbureau voor lawaaibeheersing Lichtveld en Buis, dat in op-
dracht van de gemeente Zandvoort en de CENAV een kommentaar-
nota heeft geschreven op het meetondcrzoek van TNO. De adviseurs
delen de mening vp.n de TNO-deskundigen niet. Men komt zelfs tot

de konklusic dat de geluidshinder acceptabel is.

Wel wordt in het rapport over lawaai-
belastlng gesproken, manr deze wordt,

gemeten bU de dichtstbijzijnde wonin-
gen, ruJm«chrots acceptabel geacht
rondom vliegvelden.

Op basis van het gemiddelde geluids-

niveau over een dag monen de advi-

seurs dat er geluidsbelastingen optre-

den die overeenkomen met drukke pun-

. ZJOIDVOORT — TZB heeft zondag op
pij'hüjks- Wijze de kans laten liggen om
in ieder geval ?uo vsrliespuivten gelijk

tc'fccmten met THB. De Haarlemmers
verloren volkomen onvertmcht oan
Spaarnevogels met de onthullende cij-

fert van 5—0. Evenals THB faalde ook
TZB in aanvallend, opzicht volledig. Ook

rt-

programma
- ZATERDAG 29 NOVKMBEB
VOKTBAIi -

ZANlt>VOOBTMEEUWEN
Zandvm.' 1—SPB 14.30 uur

, B-Juuloren:
• Zandvoortm 1—Velsen 14 uur
Zanövoortm. 2—RCH 2 14 uur .^.,

,

C-junioren:
• zandvoortm. 1—DEM 1 12 uur

Zandvm. 3—Halfweg 4 12 uur
Zandvoortm. 4—SMS 3 12. uur
ZANDVOORT '75

Zandvoort '75 1—Terrasvogels 1 14.30 u.

,8IZO 5—Zandvoort 75 2 12 uur

"Zandvoort '75 3—Bloemendaal 3 14.30 u.

"2andvoort '75 4—ODIN 13 12 uur'

iSMS Al—Zandvoort '75 Al 12 uur.

TZB , ,

DIO BI—TZB BI 14 uur
TZB Cl—van Nispen C2 14 uur

HOCKEY
. ZHC ,

•

..Meisjes
- Bloetnendaal Al—Zandvoort Al 14.45 u.

I Zandvoort Bi—HBS Bi 15.15 uur
- Plnoké .Cl—Zandvoort Cl 15 uur
'Jortgens

' Zandvoort Al—Rood-Wlt Al 14 uur
'zandvoort A2—Castrioum 'A3 15.16 uur
' Zandvoort BI—Strawberries B2 14 uur
AUlance Cl—Zandvoort Cl 13.30 uur

ZONDAG 30 NOVEMBER '

VOETBAL
ZANDVOORTMBEÜWEN
.Zandv.m.—npendam 14.30 tjut

•' Bl'daal 2—Zandv.m. 2 12 uur
Blpperda 3—Zandv.m. 3 11.45 uur
Zandv.m. 4—Beverwüfc 4 12 uur
Zandv.m. 5—Waterloo 4 9.45 uur
ADO "20 11—Zandvjn. 6 930 uur
Zandv.m. 8—Haarlem 8 9.45 uür

' DSOV 8—Ztadvjn. 9 14.30 u.

A-lünloren:
/ Beverwijk 1—Zandv.m. 1 12 uur
ZAïidVsa. 2—TYBB 2 12 uur
DSS 3—Zandvoortm. 3 12 uur

Óchalkwük—TZB 14.30 uur
DSC '74 2—TZB 2 9.45 uur
AUlance 2—TZB 3 12 uur
de Brug 4—TZB 4 9.45 uur

' Schalkwijk 5—TZB 5 12 uur
.TZB 7—EHS il 12 uur
TZB Al—Schoten Al 9.45 uur
TZB A2—Haai-lem AS 12 uur

-HANDBAIi
2ANDVOOBTMEEÜWEN
A£. OG 1—Zvm, 1 11.25 uur

1 his. Volendam 1—Zvm. 1 14 uur'
' doncordla (H) 1—Zvm. 2 14.55 uur .

dj. TYBB 1—Zvm. 1 10.15 uur
m.&. Wijk aan Zee 1—Zvm. 1 15.40 uur

' OO 3—Zvm. 2 15.50 uur '

N

HOCKEY
ISHC

• Heren:
Zandvoort I—Eechtrop I i4 uur
ÖIC V—Zandvoort n 12 uur
Zandvoort ni—Myra IV 12.30 uür
Htc Xtt—Zandvoort. IV 12 uur
^^ttaatlemV—Zandvoort V 14 uur
Ztodvoort Vet.—Waddlnxveen 14 uur
Dames:
Zandvoort t—SCHC I 11 uur
liitea n—Zandvoort II 12.30 tiiir

Strawberries in—Zandvoqrt III ilJO u.

'ÖADMINTON
ÖC tiOtUS

I

' Senioren:
' Lotuè 1—V. Zifdervetd 3 13 uur
I>ótu8 2—'IJmond 2 13 uur
.'Lotus 3-i-NAB/Splrit 2 13 uur '

Lotus 4—Kennemerland 1 13 uur
Lotils 6-^IJmond 4 13 uur

' Lotus 6—IJmond 5 9.30 uur
Lotus 7—Umond 6 9.30 uur

.
Lotus 8—Velsen 9 9.30 uur
L6tus g^Kennemerland 5 9.30 uur

' Lotus 10—Minerva 6 9.30 uur
JeUgd: \

'.Lotus l-^Velsen 1 13 uur I

'Lotüö 2-^IJmond 1 13 üur
'ïaotus S-i-Heerhugowaard. 1. 9.30. tiur

-' Lotus ' 4—Qeestmerambacht 1 9.30 uur
ïiOtus S—v. 2(jderveld 4 9.30 uur

in de achterhoede was niet alles koek en
ei, zodat een O—2 nederloajr niet meer
als verdiend is te noemen'.
De wedstrijd was nog geen yijfenveertig
seconden oud, of de eerste .treffer van
het Haarlemse VVD was al een feit. Een
hoge voorzet werd met het hoofd afge-
rond. TZB leek enigszins aangeslagen
door de snelle achterstand en hield het
hoofdzakelijk bij middenveldspel. Vitge-

,

speelde kansen deden zich niet voor.

Omdat ook WD sporadisch de aanval
opzocht leek de eerste helft als een
nachfraars tilt te gaan.

Het was evenjvel weer op een volkomen
• onverwacht moment dat VVD de voor-
sprong opvoerde. Een hoge voorzet werd
gepakt .door keeper Henk Bos. Dat was
tenminste de bedoeling, maar de goalie
liet de bal op onbegrüpeiyke wjjze los.

Ook de achter Henk B ,s staande Jan
van Houten kon de 'desastreuze fout niet
meer goedmaken.

In de tweede helft leek TZB zich enigs-
zins te-Jierstellen, Er werden zelfs enk.ele'

aanvalleS "opgebouwd, maar in de/at-
ronding wilde het niet al te best luéken.
Trainer Bakker van TZB: 'De spelers

zUn het helemaal niet gewend dat ze zo
hoog op de kompetitieladder staan..Dat
houdt in dat. ze te zenuwachtig en te

gehaast voetballen.' Jan van Houten
raakte, de paal en Kees Molenaar, had
enkele malen bepaald pech bU kopbal-
len, ' '

,

Spits Hanno van Essen moest ruim een
kwarUer voor tüd het veltf verlaten ten
gevolge van het steeds harder wordende
spelbeeld. Enigszins dizzy zocht hlJ de
kleedkamer op na een botsinif met een
VVD-verdedlger. De voor Van Essen In-
gevallen A junior Peter van der Veld
kreeg al direkt een fraaie schietkans,
maar zyn schot stuitte af op een voet
Van een van de vele verdedigers. Enke-
le minuten voor tUd legde TZB zich by
de nederlaag neer en besloot om in de
resterende ttjdte proberen ongeschon-
.den het eindsignaal te halen. Trainer
Bakker: 'Misschien Is deze nederlaag wel
voordelig voor het elftal. Het is ten-
minste beter dan een nederlaag in de
beslissende laatste wedstrijden.'

Michel Vork lijkt via een kopial voor
TZB te ffteört scoren. De doelman ligt al
verslagen op de grond,' maar zijn verde-
digers hielpen hem een handje door Het
leer voor de doellijn te onderscheppen.

(Adv. Ingez. Meded.)

De stand:

THTl 9—15 WD
TZB 8—11 Sch'wUk
Sp'vogelS ' 9—11 DSC'74
CBS 9—11 EHS
Heemstede ,

9—10 Int. H'kerk 10—6
WH. 9-^9

9—7
&—6
9—6
9—6

AUTO-SESSVICE

ZANDVOORT
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INTERIEURVERZORGING
STOFFEERDERU

dafCiA 1/AH deejE:

MEUBEL STOFFEREN

MR. JAC. TAKKADE 28, AALSMEER. TEL. 02977-26885

HET GROENE KRUIS

Het bestuur van de NoordlioUandse Vereniging ,jlet Groene Kruis",
afdeling Zandvoort deelt mede, dat een Algemene Ledenvergadering
zal worden gehouden op vrijdag 12 december 1075 in liet Oezondhelds-
centrum, Beatrixplantsoen 1. Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening

2. Notulen.

3. Liquidatie van de vereniging met in achtneming van artikel 14
der Statuten.

Indien voor deze vergadering geen quorum aanwezig is, zal een tweede
vergadering op 29 december 1975 worden gehouden. Deze vergadering
zal dan eveneens plaatsvinden in het Gezondheidscentrum om 20.00

uur.

Het Bestuur.

Het wordt steeds gekker
zelfs Sinterklaas werkt met

Black en Decker

Workmate /2'5,

—

Boormachines van ƒ 59,— t/m ... ƒ 249,

—

J.H. VERMEIJSB.V.

IJZERHANDEL

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 5204

EXTRA GOED NIEUWS
voor Zonllefhebbers

tussen28/ll en 14/12

8 daagse reis naar

Mallorca 120,00 + 177,— waardecoupon
Benidorm 170,00 + 170,00 waardecoupon
TormoUinos 180,00 -f 200,00 waardecoupon

Gran Canaria 275,00 + 266,00 waardecoupon

Fantastische appartementen staan ter Uwer
beschijjking.

Informeer voor Vliegreizen en Touring-
carreizen bij

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

Telefoon 2560.

ZO PLAATST U UW
NIEUWJAARSWENS!

K. JANSEN
Slotweg 12, Zandvoort

wenst vrienden en bekenden

een voorspoedig nieuwjaar

ƒ35,-

BON

Ik kies model .

Dit is mijn tekst:

Handtekening,

Het bedrag heb Ik heden per giro nr. 302871 overgemaakt. Onmiddellijk inzenden, docK
uiterlijk vóór vrijdag 12 december 1975, postbus 264, Aalsmeer.

Zandvoorts Nieuwsblad

EELTINK'S

S0UVENIERSHUI5
Big. mevr. B. v. Zsodvoort-

Beltiiik.

Speelgotd • WaiMkurtw
StnodaitikcieB •

Alle

Orate kcose.

Stationsstraat 16 * Tel. 3«S8.

t (Under) WINKELTJE
heeft fQne klere» vm
kleoten, penter», teenen
en entte menaea met
kieine BUMtlM.

Banrewec 1-*. tet «SM.
z|)st>Mt V. d. KerfettiMt.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES
a. K. HBfiBKia
tiddsevaart' 83, Baarlem.
Telefoon (023> 316093.

malse 7 aa
BUNDER BORSTLAPPEN 500 gram 4,49 .... KILO h^^
bijna magere O 4Q
RUNDERLAPPEN 500 gram 5,25 KILO "»*»«

magere dikke 'm «a
RIBLAPPEN 500 gram 5,75 KILO IWjIO
VARKENS BRAADSTUK van de schouder |a ja
500 gram 5,98 KILO ivjlö
RUND GEHAKT 500 gram A AA
speciaal wjïlö

LAMS KARBONADE KILO 7 JO
extra goedkoop IjlO
malse magere IA ÜQ
VARKENSROLLADE 500 gram 5,98 KILO Iv,*l0

BIEFLAPPEN 500 gram van 7,48 voor
ft Qft

speciaal v Vj5F0

NASI of BAMIVLEES 250 gram . 2,49

FILET AMERICAiNE, per bakfe \<flS

amerikaanse 4 aq
CORNEDBEEF 150 gram van 1,49 voor . h^^
gekookte •§ aa
VARKENSLEVER 150 gram van 1,39 voor . , . . h^9
mager 4 4Q
HART voor uw huisdier 500 gram .... gesne^den

;

Ajt'»^

stuk KILO 3,9u
dikke A QA
VLEESKRABJES KILO ^ï'O

Aangeboden:

4 FBIMA FAÜTEÜItS
t«.a.l>.

Haarlemmerstraat 64,

telefoon 4438.

je hunt liet heter bif

DIRKVAN DEN BROEK halen I

o
BUnO.ENGSLBEnrSTRAAT ' ZANDVOORT

FEESTMAAND
AKTIE

De winkeliers vanZandvoort houden voor

de komende feestdagen een prachtige

aktie.

Duizenden guldens aan prijzen!!

Start van 27 november t/m 24 december.

LET OP DE RAAMBILJETTEN!!

Geer eens iets anders met Sinterklaas,

geef eens een oud boeK of een oade prent!

Boeken en grafiek van o.a, Rembrandt,

Rowlandson en Wilhelm Buscb, Jozef Israëls,

.

Beardsley en Anton Pieck.

Ook oude kinderboeken en prenten.

Antiquariaat „De Papieren Waereld"

Kanaalweg 2, Zijstraat Haltestraat.

Open: do- eti vrijdagsavond 19.00-22.00 uur,

za- en zondagmiddag 13.00-17.00 uur.

Oolc de Sint Nicolaas koopavonden.

/'
Een goed advies is het kostbaarst geschenk.

Eïasmus. (1469-1536)

HorlogerieCWAANlNG
HET KLOKHUIS MET PIT

SOPHIAWEQ 4 — TELEFOON 23 07

raadt u da.arom aan, zijn advies te volgen en als

Sint Nloolaasgeschenk in elk geval een van zijn

horloges, klokken ot wekkers te geven, 't Zijn
geschenken voor het leven!

Komt tJ maar eens kijken Ia zUn showroom,
's Is een belevenl» ! Eigen icpMatle-aWellng met

1 elektronlscbo apparatuur.

'«\^-^
VLIEGREIS LONDEN al v.a. ƒ 21 6,--
Wanneer u naar Londen vliegt en er met biivoorbeeld 4 persofiert *ii aula
bijhuurt, kost u dat totale (3-daagse)uitstapIe maar ƒ 216,~- per persoon.
En 'n weekendje eruit naar de City is een geweldige ervaring:om te winke*
len, te sightseeen, concerten of theaters te bezoeken, kortom in Londen is

keus genoeg. En let ook eens op onze 3. S en 8-daagse arrangementen deza
winter met hotelaccommodaliei

ROYAL NORFOLK HOTEL.
Eenvoudig toerisJanhotel bij Hyde Park
met theaters en winkels binnen direct

bereik. Op alle kamers radio en telefoon.

Continentaal ontbijt. TV-lounge en bar.

Adres: S5 Londen St, London W2. teL
01-402-5221,

.^ Ondergrondse-station
Paddington.

ROYALH0RSE6UARDS HOTEL
Rustig gelegen Ie klas hotel in het cen-
trum, nabil Trafalgar Square en Whlte-
hall. Goed ingerichte kamers' met en
zonder uitzicht op dejheems. Continen"
taal ontbijt. Lounge, koffiebar, tefras met
uitzicht op de Theems. Adres: Whitehall

Court. Londen SW1, tel. 01-839-340a
Ondergrondse station Ctiaring Cros&

AMSTERDAM.
Wibaufstraatl3l.tefefoOn020-gt44(»

'^

BokinUO

OENHAAQ.'
Prlnsessegracht3.teltfOOh07(M68910 '

^UTRECHT ^^«^'''^^^^^^^^^^^^^R
KorteJans^(raat9itef6f0OflO3O<l3l2t5^

ISHHMl

LONDON V«ftr«k op vrijdagen

(vtaOatwlck) Amatardain v.os.osuur «.21.00 uur
a-i%5-»en8-~llM9se reben Londen a.OS.QOUUr v.lS.OSuur

(plaals«lt|kellJ«D -. n.

VOfsluIrfiype;BAC 1*11 Br«»«h Caladonlan | ITSBRgPDOOt

Prijzen per peraoen tn guldens

Veitrekdita

31 oMeber
•t*«ijiip*Seiill» 7-14-21 •2«m)«mb«r^ S-12.1S-Z6 december

2.9-1 6-23-30 januari

«•13-20-27 (ebrurari

5-12-19-26 maart

Beladuureanial dagenMeigouuraaniai oagen

ROYAL NORFOLK HOTEL ()oslet/ontt)ll1)

2-pera.kanier
toealag 1-per«.fcaiti«r

ROYAL HORSEGUAROS HOTEU
3-p«r«. kamer (loglea/ontblii)

toeslag l-pera.kamer

VUEOEN/HUURAUTO
Cat>giHl« 1 (zonder liotelacoomodtlli)
met 4 per»enen
met 3 peraenen cKÉÉHiJ'tj
mal 2 peraonen
metlperaoor»
Toealag perautoeatS
Toeslag per auto c«t. 3 ^

GO-AS-YOU-PLEASE-TICKETS

949
/ 26

209
26

SIS
323
23r

* 15
30

25 (3 dgn)

289
52

32»
S2

240
253
281
363
2S
50

29 («dgn)

20

352
91

422
91

279
301
345
47r
40
80

38 (7 dgn)

13

PARCDL REIZEN Aangesloten bij



zandvoorts
OhTAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVpOBT, BENTVELD EN AERDENHOUT

*n»- m^%m
nieuwsblad.

ongave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 264.

Kantoor Stationsweg 38, AakmeT,
teleJoon 02977-25141, 5 lünen.

Abounen-.entsprys ƒ 16,80 per Jaar.

Per post i 45,—.

VerschijQt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashulsplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
«iantrobljelUlce kontrakttarieven op
jp aanvrage. Ook kombmatletarle-

,'en met de overige bladen van RJ".

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,

rek 3001.69.778.

Postrekening 302871.
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MOGELIJK IN NOORDBUURTHUISJE

Oudheidskamer niet

in verzorgingshuis
ZANDVOOET — VrUwel zeker mag wor-
den aangenomen, dat de-ondheidskamer

(Adv. Ingez. Meded.)

AAN ONZE

RELATIES:

In verband met' de komende kerst-

dagen verschijnen onze bladen na
18 december a.s. op de volgende
data:

22 DECEMBER (maandag)
aJle bladen.

Inlevering van advertenties en re-

daktie uiterlijk woensdag 17 de-
cember 17.00 uur.

30 DECEMBER (dinsdag)

Inlevering van advertenties en re-
daktle uiterlijk woensdag 24 de-
cember 12.00 uur.

niet zal worden ondergebracht in bet
voormalig gemeentelijk verzorgingstehuis

aan het Gasthuisplein. Het wil echter
niet zeggen, dat het plan voor een oud- UitsekekeU
heidsisamer definitief van de baan is. De
gemeenteraad heeft in deze het laatste

woord, maar het ziet er naar uit dat de
raadsleden burgemeester en wethouders
gaan voorstellen om attributen van his-

torische waarde onder te brengen in een
kamer, ergens in de noordbuurt of des-

noods in een huisje in de oude dorps-
kern.

'

tale verbouwingskosten groot ƒ365.000,-

nog worden opgeteld.

Deze week werd de oudheidskamer door
de raadskommlssles aangepakt. Het ge-
nootschap oud Zandvoort heeft een voor-

'

loplg exploltatleoverzlcht opgesteld. Uit
dit rapport blUkt, dat de lasten de baten
'ruim overschrijden. Met lasten, perso-
neelskosten, huisvestingskosten en alge-
mene kosten Is een jaarlijks bedrag ge-
moeid van ƒ77.400,—, terwül verwacht
wordt dat de Inkomsten slechts ƒ IMOQ,

—

zullen bedragen. BH dit jaarlijks exploi-

tatietekort van ƒ 66.100,— moeten de to-

In de kommissie van publieke werken
zag de socialist Weber de oudheidska-
mer niet zitten. 'Niet', zoals hij opmerkte,
'omdat hü te beroerd, was om een paar
centen uit te geven', maar omdat het
verzorgingshuis voor dit doel veel te

groot is., De heer Weber was er sterk

voor oni in het gebouw een aantal wo-
ningen te creëren. 'Een oudheidskamer
in dat grote gebouw zie Ik echt niet zit-

ten. Bovendien, zoveel oudheden hebben
we niet en op die paar dingetjes is le-

dereen gauw uitgekeken', aldus Weber,

Doodziek
De heer Bosman (VVD/ 'werd er een
beetje doodziek van'. Hü vond het ver-
velend worden, dat dit plan steeds maar
weer op tafel kwam. 'Je kunt het toch in

een kleiner verband zien. Ik denk daarbij

aan een klein pand in de noordbuurt. Zo-
als het plan nu voor me Ugtben ik er

op tegen. Ik ben yan mening, dat we het

geld aan betere dingen kunnen besteden'.

De heer, Termes' <Inspraak-Nu) betreur-

de het, dat de 'oudheidskamer wegens de

hoge kosten niet door kon gaan. 'Maar',

zo zei hij, 'we moeten naar een andere
oplossing zoeken,.want een oudheidska-

mer moet Zandyport hebben. Waarom
nemen we geen huisje in de noordbuurt?'
Uiteraard kon on deze vraag nog geen
antwoord worden gegeven, maar de raad
gaat zich hierover- ongetwijfeld beraden.

De heer Van As merkte tot slot op: 'De

oudheidskamer móet met recht een ka-
mer zijn, waarin,we kunnen zien hoe de
Zandvoorters vroeger leefden. Een groot

gebouw hebben we^daarvoor niet nodig'.

Nu ' hef voormaUff",efemcéntelijk verzor-

gingshuis geen '^oudheidskamer wordt,

kan naar eeri andere bèsiemming voor
het gebouw 'morden uitgekeken.

fh''~'e'fnJ'fV''

dLli'ipl'ü^''. •' '' '~ '
'"^

'i ,

''
I';.',",. H-'i'^rkf'^y'' i: ''

'''vl"'''"'ï'/' ''^'l'v'

CHINEES DJDISCH RESTAURANT

LIN'S GARDEN

#(fei^
— Gespecialiseerd In alle ctilnees-

indische gerechten.
— Ook voor af te halen geopend van

13 tot 32 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3643.

'

Kerstconcert
ZANDVCX)RT — Het traditionele kerst-

concert van Zandvoorts Christelijk kin-

derkoor onder ieidihg 'vean Bert 'van'

Laar, zal dit Jaar plaats vinden op
vrijdag 12 december,' om' acht uur in de-

Hervormde kerk aan het Kerkplein.

Het programma, onder het motto 'Komt
allen tezamen' vermeldt diverse klassie-

ke en moderne . kergtllederep door het

koor.

Medewerking wordt verleend door de
harpiste Erika Waardenburg, Dieks Vis-

ser en Els Buitendijk declamatie. Teke
Bijlsma begeleidt aan vleugel en orgel.

Zij zullen werken uitvoeren van Handel,

Gaubert en von Gluck.

De toegangsprijs bedraagt inclusief het

programma ƒ 2,50.

Sint in
noord
ZANDVOORT — Voorafgegaan door de

Haarlemse muaekkapel 'De Spaame-
bazuin' maakte Sinterklaas zaterdag zijn

rondtoer door Zandvoort noord.

Om één uur vertrok de goedheiligman

vanuit het klubhuis van Zandvoortmeeu-
wen aan de Vondellaan vergezeld van
enkele zwarte pleten. In een uur tijd

doorkruiste de stoet nieuw-noord, waar
men om even over tweeën halt hield

by de organisatoren van deze intocht,

het aktiekomitee winkelcentrum Noord.

Een-gfote kisdersohaïo-bad zich-or»hat

plehi van het winkelcentrum verzameld

en hoorde toe, hoe do sekretaris-pen-

nlngmeester van het aktie-komitee de
Stat toesprak.

Na vele kinderhandjes geschud te heb-

ben bezocht Sint Nlcolaas de in .'het

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TBOmVWAGENS.

„WURF-PRAET"

3
WULLUM V. d. WURFF

Had ik me uetj( nog wel aan de oud-
heidskamer w^ille geve.

Naaktstrand lokt

strandpachters niet

DORPSSLAGERIJ

^^^^'^H

Haltestraat 3, Zandvoort.

Telefoon 2991.

Zie onze advertentie elders.

winkelcentrum gevestigde bedrijven.

Na dit begroetlngs half uurtje werden
de bewonertjes van nieuw noord In

bar-bodega Noord in de gelegenheid ge-

steld de kindervriend een handje te ge-

ven.

Voor één kindje kreeg het Sint Nicolaas-

bezoek een nare afloop, toen de schim-
mel van Sinterklaas op de hoek van de

LANGS DU VLOEDLUIN
Leer te geven zonder te onthouden en

te ontvangen zonder te vergeten.

Dr. Norman Vincent-Peale.

Van l«nnepweg-Vo.;dellaan schrok en
een zijwaartse sprong maakte. De schim-

mel kwam met een been op het voetje

van een kind terecht, dat voor nader
onderzoek naar een zlekenliuis moest
worden vervoerd.

H.W.COSTER

Makelaar o.g. LidNBM

Burg. Engelbertsstraat U,
Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
'Assurantiën

Bypotbeken

,

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
• NIEÜWBOmv
• VERBOUW

Vraag een vrijblijvende offerte.

UITBOUWKEUKEN
WOONKAMER
OPEN HAARD

Telefoon 02507-6091-3086.

ZANDVOORT — De Zandvoorlse strandpachters zien er geen heil i"

om een paviljoen op het naaktstrand neer te zetten. Een veel gehoord

arg^ument is, dat de ondernemer te afhankelijk is vjin het -weer. Als

de zon niet schitfnt valt er op het naaktstrand niets'te verdienen, om-
dat er geen passanten zijn vanwege de afgelegen ligging. Dit probleem

"kenhen de strandpachters niet die met hun paviljoens' aan de be-

bouwde kom slaan.

Bovendien ligt de vloedlijn op het naaktstrand veel hoger en dat

betekent voor de paviljoenhouder, extra voorzieningen zoals extra

ophogen. Een strandpachtcr, die naar het naaktstrand verhuist moet
minstens een investering doen van anderhalve ton en dat is wel wat

veel als je afhankelijk bent van de zon.

In de kommlssievergadcrlngen kwam de-

ze week het naaktstrand ter sprake, om-
dat de gemeente een waterleiding wtl

aanleggen naar het naaktstrand. De
raad zal gevraagd worden om hiervoor

een bedrag uit te trekken van ƒ 59.500.—.

Wil men de waterleiding niet tot panl

69.500 doortrekken, maai' tot de p<ist vnu
de Zandvoortse Reridlngs Brignde dan
zullen de uitgaven vijltiendulzend gul-

den lager liggen.

In de konunlssie van publieke werken
was meii het eens over de noodzaak van
deze waterleidüig. 'We zijn nu eenmaal
aan een naaktstrand begonnen en daar-

om moeten we de nodige voorzieningen

treffen' was een veel gehoorde kreet.

Conlainers
Desondanks had men moeite met het

voorstel. 'Waarom moeten we een wa-
terleiding aanleggen, als er door het

ontbreken van strandpaviljoens in zeer

beperkte mate gebruik van wordt ge-

maakt. Kunnen we het niet af met con-

tainers', zo vroeg de heer Bosman zich

in eerste instantie af.

Wethouder Attema veegde het container-

plan snel van de tafel door op te mer-

ken, dat het water in de tanks elke vier-

entwintig uur ververst zou moeten wor-

den. Attema wees op de noodzaak van

deze maatregel. 'Water is een zaak van

levensbelang. Neem alleen al op het

naakstrand de brigadepost. Die mensen
verzorgen zomers veel wonden en dan is

water een eerste vereiste. Al zouden we
het alleen maar om deze vrüwUllgers

doen. Bovendien meldt zich misschien

alsnog een strandpachtcr als hij zijn pa-
viljoen op de waterleldtnK kan aanslui-

ten'.

De heer Van As, die het vorig jaar te-

gen het naakstrand heeft gestemd en
nog steeds een tegenstander is van de-

ze vorm van rekreatie op het Zand-
voortse zuiderstiund zag desondanks de
noodzaak van de waterleiding in. 'Ik heb
tegen het naakstrand gestemd, maar nu
het er is, moeten we ook de noodzakelijke

voorzieningen treffen op verantwoorde-
lijke basis. Als Je een naaktstrand cre-

ëert mag je een Jaar later niet je kop in

het zand steken. We moeten voorkomen
dat men in het buitenland gaat zeggen:
In Zandvoort is oen naaktstrand, maar
het is er een vuile vieze troep'.

Van de noodzaak was men overtuigd,

maar men vond het wel een hoop geld.

Misschien maakte de socialist Weber
niet eens zo'n gekke opmerking toen hU
uit kostenbesparende overwegingen met
de suggestie kwam om het naaktstrand
dicliter naar de bebouwde kom te halen.

voorheen Petrovitch.

Gezelligheid, Intieme sfeer,

Open haardvuur, Dansen.
Recepties, Feestjes.

bij CHEZ ANDRÉ
geopend:

Maandag t/m vrijdag v.a. 20,00 u.

Zaterdag en zondag v.a. 16.00 uur.

Zandvoort

centrale verwarming

.JECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Paradi,iswcg 4 - Tel. '\\1 of SIlO.

JAC. KUIPERS

— Ruitersportartikelcn

— Rijkledlng

Zandvoort, Schelpenplein 1. Tel. 02507-2384.

Amsterdam, Scheldenstr. 85. Tel. 020-790634.

RENAULT 17
Sportiefste model van '

Renault.

Ook met voorwielaan-
drijVing en alle andere
specifieke eigenschappen.
In vele uitvoeringen met
.moderne kleuren

Benzineverbrulkbli
100kin/uur1op12.2{TL),

Technische gegevens:

TL: 1665 co- 90 DIN pk-
170 km/uur.
TS: 1565 Cc -108 DIN pk
180 km/uur.

GRATIS: Haal bij ons hel 112 pagina's dikke Renault-boek.

Met toto's In veel kleurendruk. Een Renault loopt langer op een Hier,

autobedrijven rinko
Oranlestraat 2-12 Zandvoort

=^r-^ 02507-2323

RENAULT
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Ruime
parkeer-

gelegenheidWINKELCENTRUM NIEUW NOORD
M IC K E Y'S SNACKS

opent woensdag 17 december in Nieuw Noord
Drog. v/ii Blaauboer

Eig. Ton Goossens

4 WEKEN LANG:
Gratis een Gotische kaars bij aankoop
van ƒ lOr

Gratis luxe karaf badschulm bU aankoop
van ƒ 25r

^ Herenkapsalon

|§J BERT STOFFER

Wosnsdag 15*/* korting voor

de jsugd tm. 12 jaar.

WARME BAKKER

Koop uw brood, koek,
beschuit en biskwie v.d.Werff

Telefoon 2129. Ook Gastliuisplein 3.

pAFË-BAR- BODEGA

„NOORD"

Tel. 6044 — eijs. hr. v. Rhee

Bioemenhuis

W.BLUYS

Tel. 5025

Kaipje Becel slechts 0,98

Groot blik Delmonte perziken

of fruitcocktail 1,69

Literkruik franib.-be$senwijii,

met jonge jenever, van 2,98 voor. .... 2,29

Roosvicee rozebotteljam, van 2,39 voor 1,69

Prozet haarlak 5,95, onze prijs ...... 3,95

Onze bekende Spar speculaas, pak . . . . 1,19

100% roomboter banketietter,

van 5,75 voor . 3,95

Krat Tilbury pils a 24 pijpjes 7,95

SPAR
Fles Betuwe sinaasappel- of ananassap,

van 2,09 voor . ....... 1,59

Baal Spar chips, paprika of naturel . . . . 0,79

Unox erwtensoep, extra gevuld,

van 2,35 voor .... ; .. . . . .1,89
Groente en Fruit Weekend Voordeel

2 malse kassla

.

. . . . . . . . . . 0,79

500 gram spruiten.*....>;;;^.. . .0,69

3 pond Golden Oeiicious, fijhe hinlappel 60

Vleeswaren

100 gram gekruide ham,

met boerenkruiden en peperkorrels . . . 1,59

100 gram katenspek . 0,98

Bij aankoop van 4 ons gesneden vleeswaren:

deze week 100 gram champignonworst gratis.

Zuivel

74 liter slagroom . ............ 1,39

10 kakelverse eieren . 1,49

Kilo jonge belegen kaas . . . . . . ... 7,95

Vers vlees: 250 gram bieflappen . . . . .3,98

Kilo magere borstlappen . .... . . . . 9,75

Mickey's Snacks
zoekt voor nieuw noord

leuke medewerkster
5 daagse werkweek.

liefst met ervaring.

Soll. bel naar 02507-5051.

Nu ook In ZndToort: KUNSTGEBIT REPARATIES

A. RITMAN
KclnwardtstriBt 20. Telefoon 02507-4365,

^Ikom inhetnieuwe
HofelBomves!

Luxieus, gezellig en een bijzonder prenige veworglng. In
het weekend dansen en dineren. Matinee op zondagmiddag.

En geweldig voor Uw receptie, diner of bruilonl

Vlak «an het strand appartementen in BOUWES PALACE
met vnj uitzicht op zee en eigen zonnebalcons. 2 en 3 kamer-

appartementen met speciale arrangementen.

En naastdedeurhetPANOBAMA fJESTAURANTITOmWer
hoog boven de golvent), bowling- en kegelbanen, overdekt

zwembad, sauna en het spectaculaire DOLRRAMA.

Vraag nu onze uitvoerfge kerst- en
oudejaarsfolder.

Inlichtingen: 02S07-2144.

HOIEL BOUGIES
Zsndvoort,

met een zee van parkeerruimte

maise 7 Qfi
RUNDER BORSTLAPPEN 500 gram 4,49 .... KILO 'j^O

bijna magere A Mö
RUNDERLAPPEN 500 gram 5,25 KILO »'»*»0

magere dikke 'm JO
RIBLAPPEN 500 gram 5,75 KILO IWïtO

VARKENS BRAADSTUK van de schouder |A lo
500 gram 5,98 KILO iW»**©

RUND GEHAKT 500 gram O Qfi
speciaal v,vO

LAMS KARBONADE KILO J JA
extra goedkoop ,40
malse magere |A 40
VARKENSROLLADE 500 gram 5,98 KILO v,«tQ

BIEFLAPPEN 500 gram van 7,48 voor C 00
speciaal w,vU

NASI of BAMIVLEES 250 gram *»^"

FILET AMERICAINE, per bakje M^"
amerikaanse 1 AQ
CORNEDBEEF 150 gram van 1,49 voor h^^
gekookte 1 AQ
VARKENSLEVER 150 gram van 1,39 voor >«»
mager O 49
HART voor uw huisdier 500 gram .... gesneden *>tv

stuk KILO 3,98

dikke O Qfi
VLEESKRABJES KILO *»««

O

fe hunt het heter bij

DIRK VAN DEN BROEK Ha..„.

SURG.eNGHBSRTSTRAATTlAWyO0RT

V.A. ZATERDAG 6 DECEMBER
WEER GEOPEND
BAR -RESTAURANT

•i.rr:.

PASSAGE 36-58i-40''

met zijn bekende'Spetlalilelten, o;a^ Biefstuk van
de Haasr' yarkensiiaas, . Roomtaus,; TiBurnado'*,

Stroganoff. '.'' --
.

'

Verder iedere dag WINTERSCHÖTEIS [

Capucijners • Hutspot • Boerenkool.

U eet nergens zo lekker dan bij u thuis en bij de Flipper,

's Maandags gesloten. ; J. GROEN

Deze Zwarte Pietjes wilden graag Parachutspringen,
maar zochten naar de juiste dingen.

Leuke „Paracliulstof" KINDERLAARSJES,
,

rood en geel, nu . ; 1^,95
LEDEREN LAARZEN vanaf .:'..: . . 69,9S

DAMES- EN HERENPANTOFFELS in vele kleuren v.a. . . 5,95

GOUDEN EN ZILVEREN MUILEN 19,95

SCHOENBOETIEK HARMS
Diaconiehuisstraat Ba (zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

C. J. SEVERIJNSE

restauratie klassieke

meubelen

interieurverzorging

Lange Raamgracht 38-40, Haarlem.
Telefoon 312595.

VITRAGE- EN GORDIJNHOEK

Doelstraat 14-15, Haarlem, Tel. 315208.

Onze gordijnen worden gratis op maai
qemaakt.

ZANPVOOKTSB
UlTVAymTVERÉNiGDIO
,B(vr«tetii* . erenmUe

,.l!nuH»«rt'

KeefónuittMt 61. Tel. 5951

.itaattfómet:..

,
Osg^ebtiècht te ostbieden

'HBfSEUAAR

il pNfÜËkHdtb. EN

Tetetoöö; ;Ö2907'e812.

Aü)6^ eti huissleutels

^ wij oifelcen Uw reserve-

., sieti.töl ter^lll u waoht.

SLËlTTlBiSËItVICt;,
Verst^ese b.V. Öaitestr. 18.

tél, Öé507-*49d.' .

DORPSSUGERIJ

%
c/>

Hallettraat S • Telefoon 2994 . Zandvoort.

Voor de gezellige avonden

Mooi stukjexRosbief Varkensfilet 500 gram .

Fondu schotel voor 4 personen . . . . ,

Gourmet schotel voor 4 personen ....
Gril Ham 100 gram .... . . . . .

Pekelvlees 100, gram . . . . . . . .

De echte Joodse Osseworst 250 gram . . ."

6,98

7,49

9,98

1,48

0,98

2,98

Hele Leverworst 500 gram . 2,98

De slager waar V 12 maanden per jaar als klant geholpen wordt.

HEROPENING
Zaterdag 6 déc. om 20.00 uur.

BAR -DANCING -DISCOTHEEK

'LA MER'
The talk of the town !

Vw Disejockey, niet te geloven, Henk La Mer

Open: woensdag t/m zondag vah 20,00.iiur tot 03.00 uur.

Maandag en dinsdags gesloten.

Stationsplein 17 — Telefoon 02507-5008 —- Zandvoort
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Johan Ddlmdn en Carrie Doran
geven U hiermede kennis van hun voorgenomen huwelijlc, waarvan de voltrek-
Icing zal plaats vinden op woensdag 10 deceinber a.s. om 15.00 uur ten raad-
hulze te Zandvoort.

De kerlcelijke inzegening vindt plaats om 15.30 uur in de St. Agatlialcerk te

Zandvoort.

Zandvoort, december 1975
Burg. Bngelbertsstraat 30

Receptie van 16.30-19.30 uur in Paviljoen „De Vijverhut" Vondell., Zandvoort.

Voorlopig adres: Burg. Bngelbertsstraat 30, Zandvoort.

Heden is rustig van ons heengegaan, voorzien

van het H. Sacrament van de Zalving der Zie-

ken, onze lieve Tante

Seüje Paap
in de ouderdom van 92 jaar.

A. Paap-van Keulen
T. Paap-Ginghello
P. Paap
S. M. S. Paap-Pool
J. Paap
W. Paap
A. Paap-van Keulen
W. Joukes-Paap
D. Joukes
en verdere familie

Zandvoort, 30 november 1975

„Huis in het Kostverloren", Kostverlorenpark-
weg 1.

De teraardebestelling heeft inmiddels plaats-

gevonden.

Na een langdurige ziekte is heden van ons
heengegaan mtjn lieve man, onze zorgzame
vader en grootvader .

Leenderi Keur
in de ouderdom van 85 jaar.

Zandvoort:
J. P. Keur-Kortekaas
J. Keur

• A. Th. Keur-Pot
!. . D. Keur

P. N. Keur - Drayer
Dieren:

J. Kalf-KeuT
G. Kalf
en kleinkinderen.

Zandvoort, 30 november 1975

„Huis in de Duinen".
Herman Heyermansweg 1.

Correspondentieadresf Dr. Jac. P. Thijsse-

weg 20, Zandvoort.
De begrafenis heeft plaatsgehad heden, don- .

derdag 4; december op de Algemene Begraaf-
plaats te Zandvoort.

Met Kerstmis naar BRUSSEL
2de Kerstdag:
Per touringcar naar Brussel .... ƒ55,

—

Inbegrepen is: Koffie met gebak
Koffietafel-r ~;^' -V, .-; w..,.'

Kerstdiner,
s' Middags winkelen in Brussel, (winkels" zyn
open).
's Avonds rondrit door verlicht Brussel.
Vertrek 8.30 uur — terug 22.30 uur.

U kunt ook naar Friesland b.v.
Iste Kerstdag: ........ ƒ70,—
Inbegrepen Is: Koffie met gebak

Friese koffietafel
Kerstdiner.

Vertrek 9.00 uur — terug om 22.00 uur.

U hoeft dus met de Kerstdagen niet alleen te

zijn.

Aanmelden voor 13 december a.u.b.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

Telefoon 2560.

FA.LBALLEDUX(&ZN.
COMPLETE WONINGINRICiHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

LEVEREN EN LEGGEN VAN ALLE MERKEN
KAMERBREED TAPIJT.

Divanbeddén — Stapelbedden — Matrassen
Dekens — Dacron donzen dekbedden
Slaapkamerkleedjes en Biezen matten

Echte donzen dekbedden
Grote sortering kleinmeubelen

Llnoleums Krommenie Heugafelt tegels

Alles voor uw woning

LUXAFLEX JALOEZIEËN EN
ROLGORDIJNEN

Haltestraat 27-29. Telefoon 2596-3759.

ONZE EXTRA AANBIEDING

JONGE BOKMA

MARTINI
VERMOUTH . .

WHITE LABEL
WHISKY . . .

9.95

4.95

10.95
iMlts gehaald en betaald)

WIJNHANDEL

VAN DEURSEN B.V.
KERKSTRAAT 12 — , TELEFOON 2552

Heden overleed plotseling tot onze diepe
droefheid mijn lieve man, onze vader, groot-
vader, schoonzoon, broer, zwager en oom

Pieter Jacobus Costerus
op de leeftijd van 67 jaar.

J. E. A. Costerus-Brada

Uit aller naam:

Zandvoort, 2 deqember 1975.

Celsiusstraat 198.

De overledene is opgebaard in één der rouw-
kamers Zijlweg 63 te Haarlem.

Gelegenheid tot bezoek van 14.00 tot 15.30 uur
en van 19.00 tot 19.30 uur.

De crematie zal plaats hebben vrijdag 5 de- :

cember om 13.30 uur in het crematorium „Vel-
sen" te Drlehuis-Westerveld.

Vertrek van Celsiusstraat 198, omstreeks 12.15

uur.

AUG.v.d.MME
Marlsstraat 13a, talafeoh S1U,

Zandvoort

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRUF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Bahangwerk on wandbakladfng
Batonreparatia «n vleareoatings

lavarlng on reparatio van glas, glas in

lood, glasplafon ón tharmopana.

^ ^
VAN LENt'S

Voordeel occasions en

demonstratie automobielen

CHEVROLET
'75 Camaro LT 8 cil. autoraatic

'74 Monte Cario 2 drs coupé
Vega GT 30.000 km

OPEL COMMODORE
'74 G.S. 4 drs automatic, blauw metallic,

als nieuw .

'72 Coupé, beige, met radio
'71 4 drs. brons, met schuifdak

OPEL REKORD
'

'75 1700 C, blauw metallic, 18.000 km, met radio
'74 1700 S, groen metallic

OPEL ASCONA
'75 16 S, groen metallic

'75 16 S, okergeel met radio, 21.000 km
'74 19 SR, okergeel, zeer sportieve auto

met weinig kilometers
'74 16 N, brons; 22.000 km

OPEL MANTA
'75 16 S, groen metallic, met radio

'73 19 S de Luxe, groen metallic met sport-
wielen

OPEL KADETT
'74 Coupé sign. groen met vinyl dak

'74 12 S. brons
'74 12 N. okergeel, 22.000 km

'73 Oranje. 49.000 km

ALFA ROMEO
'74 1600 Spider. 18.000 km

SIMCA
'74 1100 TI, 25.000 km

'72 Rally I. oranje

FIAT
'75 133. groen. 1.400!! km

'72 128. okergeel

DIVERSE MERKEN
'72 V.W. 1200. oranje. 40.000 km
- '73 Citroen 2 CV 6. 25.000 km

'70 V.W. bus
'69 DAF bus

'69 Ford Taunus 15 RS Coupé

Nu alle '76 Opel modellen
In onze showroom !

!

VAN LENT- OPEL -VAUXHALL

ZANDVOORT (Nrd.)

VERKOOP EN SERVICE
K-aiierling Onnesstraat 15, tel. 02507-5346

Inruil mogelijk, financiering, G.M.

Alle dagen geopend van 8- 16 uur,
ook zaterdag van 10-17 uur

Luxe en bestelverhuurafdeling
Budget rent-a-car

De winter is in aantocht.

Tijd voor een overjas.

Wij brengen u:

Trenchcoats van 139,- tot 198,-

Autocoats vanaf ..... 119,-

Cabaans én jekkers in vele

soorten van 89,- tol . . . 149,-

%*&&^C%
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEm HERENKLEDING

KERK8TR.20 • TEL:3136

Voor een leuk en blijvend

SINT NICOLAASGESGHENK

Grote sortering
BAROMETERS
THERIVIOMETERS
HYGROIMETERS
LEESGLAZEN
BRILÉTUIS
ZAKIVIESSEN

OPTIEK - STAALWAREN

A. C SLINGER
GEDIPL. OPTICIëN

Grote Krocht 20a, telefoon 4395.

Leverancier alle Ziekenfondsen.

EHUn
woningbouwvereniging

eendracht maakt macht

1. DE FLATWONING
van Lennepweg 61-7, inhoudende; woonkamer,
3 slaapkamers, douche en zolder.

Huurprijs ƒ 174,05 per maand.

2. DE GARAGE C
Lorentzstraat. Huurprijs ƒ , 63,50 per maand
(beschikbaar per 1 februari 1976). Voor deze
garage hebben de be^voners van het betref-
fende blok voorrang bij toewijzing.

De toewijzing van <Jc wonliiBcn geschiedt op rang-
niimmer. Het bestuur verstrekt een bereldverklarlng.
De beoordeling voor het verkrijgen vnn een woouver-
gunuing berust blJ Burgemeester en Wethouders. Het
InKomcu van het gezinshoofd Is medebepalend l.v.m.
de hoogte van de manndUuur.

Inschrijving vóór 9 december a.s. 19 uur, aan het kan-
toor van de vereniging Noorderstraat 1, onder vermel-
ding van rangnummer.

De ultslap: vrw de voorlopige toewijzing zal eerst don-
derdoK U december a.s. om 2 uur In hot govelkastje
Noorderstraat 1 worden gepubliceerd,

Schilders-

werken

KEUR EN ZN.
de jtchilder met zorgr

voor uw werk.

Gratis regeling voor
aanvraag van subsidie.

Schilder binnenwerken.

Isolerende beglazing.

Glashandel

Keur en Zn.
ParadUsweg 2A,

Telefoon 2979-5602.

Komt allen

tezamen
Reserveer vrijdag 12 dec.

voor het Kerstconcert door
het Zandvoorts Christelijk

Kinderkoor in de Ned. Herv.
Kerk.

Medewerking:
Erika Waardenburg, harp
Dieks Visser, dwarsfluit

Els Buitendijk, declamatlfe

Teke Bijlsma, orgel en plano
Progr. k S 2,50 aan de kerk

verkrijgbaar.

REPARATIE VAN
WASAÜTOMATEN
VAATWASSER E.D.

Bel naar 02507-2479.

Witte Valfcparkietcn

Splendid parkieten

Gekleurde grasparkieten

Mannen Kanaries
Xrooische Vogels
Zaden, vitaminen, meel-
wormen en kooien.

BOUWES PASSAGE 17,

TELEFOON 5734.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

BELGISCHE PATÉ
150 gram 1,58 nu . .

GEBR. Vi HAANTJE
per stuk 2,75 nu ... .

1.45

2.50
Heerlijke zalm en garnalen salades

in potje van 300 gram O f W

HEMA

O©
Om de goede dingen van het leven te ontvangen,

moeten wi) beginnen met geven.

A. de Gobineau.
Geef daarom iets waardevols, b.v. een horloge,

klok ol wekker van

Horiogerle C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT
SOPHIAWEQ 4 — TTIJJEFOON 23 07

Het is een geschenk voor het leven I

Onverslijtbaar en u kunt er altijd van opaan.

Komt n maar eens Kijken in zijn sbowroom,
's Is een belevenis ! Eigen reparatie-afdeling met

elelctroulscbe apparatuur.

„FORTUNA"
ONOEBHODDSBEDRIJF CV. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparaties

GASGEYSEBS - GASHAABDEN

Verhelpen van storingren

AANLEG SANITAIR - GASHAABDEN

Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SFIERIEUS
Zandvoort

Konin^nneweg 21

Telefoon 02507-5012

Toyota naaimachines

Het Japanse topmerk brengt u

Jan Geylvoet Jr.

Doelstraat 35, Haarlem. Tel. 023-311712.

DE VOS
voor een goed

GEBBUIKT
BIJWIEL
v.a. ƒ 50^
fietsklaar.

Levering van nieuwe fietsen reeds vanaf ƒ 165,—.
Inruil mogelijk.

Onze werkplaats is gevestigd In de Dr. Gerkestraat
omhoog bij DE SCHELP box nr. 23 en 36. '

Van maandag t.m. zaterdag geopend van 13 tot 20 u.

TELEFOON 02507-7255.

Voor een fiets voor groot en klein,
moet u bU de Vos zijn.

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 023-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

CASCAIS, WARME WINTERZON IN PORTUGAL
Portugal kent geen massatoerisme doordat het voor ons Westeuiopeanen nogal ver

weg ligt. een beetje verborgen achter tiet grote populaire vakantieland Spanje. Toch
heeft het veel te bieden: een mild klimaat (vooral ook in de winter), prachtige zand-

stranden, steden waar veel te zien en te beleven valt en een rijkelijk met natuur-

schoon bedeeld binnenland. Cascais is een schilderachtig vlsserspiaatsje aan de
kust, dicht genoeg bij Lissabon (30 km) om daar een dagje per trein naar toe te gaan.

Tegen Cascais aangebouwd is de badplaats Estoril, met mogelijkheden tot vertier.

De haven van C.iscsis.

BOEKINGEN
INFORMATIES

REISTIPS
• Valuta. 1 Escudo is ongeveer / O.K' •
Vervoer. Frequente treinverbinding mot
Estoril (ritje van 3 minuten, prijs 3Vj esc.

te klas): elk hall uureen trein ri.iar Lissa-

bon (enkele reis 1o klas ca 8 esc.) •
Taxi's: Ie aansing voor 500 iii 3 esc.
voor elke volgende 230 m '? esc : dp
chaulteur verwacht een looi van 20% •
Winkels. Specialiteilun. .larclework. bor-
duur- en vlechtwerk, handweofstollen.
Ook schoenen zijn goedkoop • Eten en
drinken in Cascais veel uilslokende res-

taurants in alle prijsklassen • Klimaat.

Zeer zachte winters. Gemiddelde lempe

raluur oklolH'i 2? 2. noveml^oi 18.5. de-

cember t '11 feljruari Ifi, nia.-irt 17 qi.-i-

den. • Taal. In de meeslo winkels en res-

t.Tur,TntË kunt u terecht met Engels ot

Frans • Voltage. 220 Volt • Transfer-

duur. Ongeveer eoii uui niet de bus van
vliegveld naaf holel.

HOTEL BAIA
Drie-stcrrenlioIRl nün rte boulevard v.in

Cascais. vlakbij hol centrum en do vis-

markt. Mooi uitziclit over do baai met
vissersbootjes Kamers met bad. toilet,

leletoon. cv; vele nu?! iiit.rjchl over zee.

Bar. lounge mot tv sn.'icktj.-if rrstauranl

twee lillen.

AMSTERDAM
Wibautstraat 148-150

Telefoon 91771 1. Rokin 1 10

DEN HAAG
Prinsessegrachf 3,

telefoon 070-468910

UTRECHT
Korte Jansstraat 3.

telefoon 030-331215

VERTREKDATA - VLUCHTSCHEMA - PRIJZEN
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Historisch figuur krijgt nieuwe grafsteen

Naam van Jan Kerkman door

genootschap in ere hersteld
ZANDVOORT— Het Genootschap Oud-Zandvoort gaat de naam van
Jan Kerkman in ere herstellen. Onlangs werd de grafsteen van de red-

der in ruste door de gemeente Zandvoort van de Algemene Begraaf-

plaats verwijderd. Dit omdat er geen nabestaanden zijn, die voor de

grafsteen betalen. Een normale gang van zaken en daarom neemt
het genootschap de gemeente deze handelswijze niet kwalijk.

Men vindt het alleen jammer dat de naam Jan Kerkman niet voor-

komt op de lokale lijst yan beschermde graven. Om de naam van de
redder uit het begin van deze eeuw alsnog op deze lijst te krijgen heeft

het genootschap tijdens een onlangs gehouden vergadering besloten

op eigen kosten een grafsteen te laten vervaardigen. De opdracht

hiertoe is reeds aan een plaatsel^k steenhouwer verstrekt.

De heer Steen van het Genootschap
Oud-Zandvoort is van mening dat hier

duldelljlc een taak voor het genootschap
ligt. HU vindt dat zijn bestuur erop toe

moet zien, dat namen van historische

figuren niet voorgoed uit de badplaats
verdwijnen. Het gaat hier om oud-Zand-
voorters die geen nageslacht meer heb-
ben, zodat de onderhoudskosten aan het
graf niet meer betaald worden.
Op het ogenblik komen om deze reden,

drie figuren uit de vorige eeuw op de
lijst van beschermde graven voor. Het
zï)n de bekende bad-arts C. Smit,
ds. C. Swaluë, die van 1837 tot 1881 in
Zandvoort predikte en Jan Snüer of te

wel 'Lange Jan'met zijn dertien beroe-

pen.
In 1940 kreeg Jan Kerkman zijn laatste

rustplaats naast het graf van deze Lange
Jan. Janbroer, zoals de redder veelal

werd genoemd overleed op 13 maart, op.
de dag dat hij ziJn negenenzeventigste
levensjaar inging.

Dappere kerel

Janbroer was een" geliefd man in het vis-

sersdorp, 'maar* zo zegt de heer Steen,

'wie zegt deze bijnaam tegenwoordig nog
wat. Het is alleen de oudere generatie,

die zich Janbroer herinnert als een Jo-
viale dappere kerel. Een man, die met
zyn mederedders in een roeiboot van de
KNZHRM de zee opging, als sleepboten
vanwege het slechte weer in de haven
van IJmuiden bleven.

Dit werk heeft deze man tot een histo-

rische figuur gemaakt en daarom ver-
dient liij het, dat zUn naam tot in de
lengte van jaren zichtbaar bewaard blijft.

En bovendien, zoveel historische figuren
hebben we niet.'

De Koninklijke Noord- en Zuidhollandse
Bedding Maatschappij Iaat by monde
van direkteur Ch. van der Zweep weten
dat de maatschappij dit initiatief van
het genootschap zeer toejuicht, 'YVü dan-
ken het genootscliap, dat door hun op-
lettendheid en die van de heer Steen tn
het byzonder, de. naam van de heer ,J.

Kerkman in ero"zai'vorden herstêÜ.'' '
-

Op de foto, die voor het boothuis aan de
Zeestraat is gemaakt staat Janbroer in
de boot vooraan in het midden. Achter
hem ».I.n.r. J. Keesman, Jb. Zioemmer
(Kimman) en W. Draijer (Eén-oortje).

Op de botenkar v.l.n.r. P. Koper, W.
Keur en W. Koper. Op de voorgrond v.

Ui.r. W. Paap, Jb. Koper (Sok, schip-
per) en M. Keesman.

Na naspeuringen gedaan te hebben in

het archief van de maatschappij kon de
heer Van der Zweep ons het volgende
over Janbroer vertellen: De naam Jan
Kerkman komt men voor de eerste keer
tegen bii de redding van acht opvaren-
den van de 'Rust en Werk' op 29 decem-
ber 1891. Op 8 december 1895 was Jan er

weer bU toen de Zandvoortse roeired-

dingsboot zes bemanningsleden oppilde
van de 'Forsete'.

Op 16 januari 1904 werden vier man van
de 'Schouwen 2' door Jan en zUn maten
veilig naar de wal geroeid en op 1 fe-

bi-uari 1905 volgde de reddtag van der-

tien opvarenden van het Engelse stoom-
schip 'Alba'.

Inmiddels was het boothuis aan de
Strandweg verplaatst naar de Zeestraat,

waar men in 1904 een nieuw onderkomen
vond. Na de tweede wereldoorlog is het
nieuwe boothuis aan de Thorbeckestraat
in gebruik genomen.

Ouderdomsuitkering
Janbroer heeft lange tUd deel uitgemaakt
van de roeireddingsboot bemanning. In
het KNZHBM-verslag van de roeitocht

naar de 'Hermanos' op 21 december 1919

komen we zUn naam weer tegen, evenals
in 1921 toen de logger 'Minister Gort van
der Linden' assistentie kreeg' van de
Zandvoortse reddingsboot en in 1928

toen op 24 november naar de 'Heinrich

Podeus' werd gevaren.
De laatste keer, dat we de naam Jan-
broer tegenkomen in de archieven is op
28 januari 1929, toen viitgevaren werd
voor een vliegtuig dat in zee zou zün ge-
stort. Het bleek echter loos alarm. 'Het
betekent echter niet, dat het Jans laatste

tochtje was, want van oefeningen in die

tUd werd sporadisch iets bijgehouden.
Dat Jan Kerlcman regelmatig aan oefe-
ningen heeft deelgenomen staat vast, an-
ders had hi) geen ouderdomsuitkering
van de KNZHRM gekregen,' aldus direk-

teur Van der Zweep.

Wat het in die tyd betekende om met de
roeireddin^boot bü storm en onty zee
.te kiezei^'Iezen we in 'De reddingsboot'

no 87, het orgaan van de KNZURM. Het
betreft de redding van het Engelse
stoomschip, 'Alba', dat geladen met mais
en komende van Neivport News met be-
stemming Amsterdam op 3C januari 1905
om acht uur 's avonds tijdens buiïg, heiig

weer vast liep ter hoogte van paal 69.

Zoals eerder vermeld bevond Janbroer
zich onder de stoere redders.

'De Alba gaf noodseinen met de mist-
hoorn, maar toen de Zandvoortse roei-

reddingsboot om 23 uur langszij kwam,
bleken er reeds zes IJmulder vletterlie-

den en een vertegenwoordiger van een
bergingsfirma aan boord te 2ijn gebracht
door de IJmuidense sleepboten Slmson,
en Cycloop.
De bergers voelden niets voor interventie

van de reddingsbootroeiers en lieten dit

duidelijk blU^n. De vonglijn, waarmee
de reddingsboot zich hmgszü van de Alba
hield brak (volgens de redders was deze
aan boord doorgesneden) en de Zand-
voortets waren gedwongen terug te ke-
ren.

In de nanacht werd het weer slechter en
er woei een harde storm. De sleepboten
moesten terugkeren naar IJmuiden en
de Alba gaf met vlaggen hetintcmatio-
nele noodsein. De roeireddingsboten van
Noordwflk en Zandvoort kregen het
zwaar te verduren, maar nadat ziJ elk

één vergeefse poging hadden gedaan,
slaagden zij erin de schipbreukelingen
en de scheepskat te redden.' Tot 2over
het verslag van de ondergang van het
stoomschip Alba van'kapitein EmeetCox.

Masten in kerk
De orgelgal«ry van de Nederlandse Her-
vormde kerk herimiert nog altijd aan de
in Zandvoort gesloopte Alba. De masten
van dit schip doen dienst als pUlers van
de orgelgalerii, waar we -het opschrift le-

zen;

Van t droef vergane «chip
d'n storm bezweken mast
draagt tlutns in Is Herenhuis '

een hem gewade last.

Zoo worde al wat op aard •

",
t'^:

hl ramp en rouw ons treft '..''.

Een pülcr, die ons hart ••*."

naar 't eeuwig Godshuis. beft.

De steen naast ft«< graf van /on. Snijer
is weg, Danksi} het Genootschap- Oud-
Zandvoort wordt er een nietttoe grafsteen
vervaardigd voor de laatste rustplaats
van de voor Zandvoort historische Jan
Kerkman,

Hoofd huishouding nam
afscheid van bejaarden
ZA^NDVOORT — Hattelifkheia, tjxmtO'
niteit en vriendschap begeleidden het
afscheid, van het hoofd van te tifdHinf
huishouding in 'Het Atife in de duinen',

mejuffrouw W. oan der Mlfe, dat vrij-

dagmiddag plaeis had.
De grote rekrcatiezaal wa« tot deUat-
ste plaats bezet, er waren veel Woemea
en geschenken en onder de aanwezigen
t>evonden zicti de wethotidef van sociale

zaken, de heer K. C. wm der MiJe Pzn.
met zUn echtgenote, tevens bestuurslid

« *i
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Ton de stichting. Zuster Volkers, de
eerste direktrlce ifan^het tehaiB en het
vrijwel voltallige personeel, alsmede vele

bewoners van de omliggende bejaarden-
huls}^
Namens het bestuur sprak, na een kort

inleidend woord van de direkteur, de
heer C. J. Reinalda, het bestuurlid de
heer van den Bos, die mededeelde, dat
de bestuursvoorzitter de heer Ter Veer
verliinderd was, het afscheid bü te wo-
nen.

Voorbeeld
m sympatiüeke bewoordingen schetste

spreker mejuffrouw van der Mije als een
voorbeeld voor allen, een kracht, die

moeilijk, ja bUna niet te vervangen is.

Twintig Jaar geleden deed zi) bij de op-
richting van het tehuis als hoofd van
de afdeling huishouding haar Intrede.

Het werk vond zU erg prettig, trouw,
plichtsgevoel en algehele inzet ken-
merkten haar vanaf de eerste dag.
Het bestuur betreurt haar heengaan,
maar triest om dit afscheid behoeft

zij niet te zijn want dankbare herinne-
ringen aan haar veelomvattend werk
zullen in haar Wijven voortleven. Zij

kan er daarbij tevens danltbaar voor zijn

bij het bereiken van haar pensioenge-
rechtigde leeltUd na 65 jaar aktlef te

zijn l>ezig geweest, nog zo gezond naar
lichaam en geest te mogen zi)n.

Namens het bestuur schonk .spreker haar
en komplele .stereo-installatie met
boxen en een enorm groot bloemstuk.

Do voorzitster van de bewoners-kommis-
sie, mevrouw P. F. Meylis-Hartman sprak
namens de bewoners en herlimerde er-

aan, dat mejuffrouw vnn der MUo op 13

september 1955 bU de stichting 'Het

huis in de duinen' in dienst trad.

TTw hulp en Vv inzet waren van de
aanvang af enorm.' zei spreekster on-
der luid applatis. Mevrouw Mcylis haal-

de vele herinneringen op en wees erop

dat mejuffrouw • van der Mile aklief

meegeholpen heeft het tehuis op te bou-
wen en een goede geest te scheppen.
Namens de bewoners schonk spreekster

een gouden armband, een boeket rozen

(Adv. Ingcz. Medcd.)

en ec.-. luxe album met de handteke-
ningen van alle bewoners f sters); voor.,

zien van een inleidend dankwoord.

Gastvrouw-
De heer Hazevoet voerde het woord als

voorzitter van de Kommissie 'bejaarden-
woning Het huis in de duinen'. Hij noem-
de het afscheid nemende hoofd van de
huishouding een voortreffelijke gast-

vrouw die altijd en door ledereen be-
wonderd werd. Hü huldigde haar voorts

met bloemen en schonk een cadeau on-
dor couvert.

De eerste direktrice, zuster Volkers,

haalde herinneringen op uit de aller-

eerste tüd en schonk een kandelaar op
zilveren voet. Mevrouw Moci-beek sprak
namens het gehele personeel. Zy bracht
dank voor de prettige samenwerking en
overhandigde als blijk van waardering
diverse gesclienken, waaronder een pe-
troleumlamp, een timien schaal en een
zilveren orcliidceën-vaasje.

Direkteur c. J. Reinalda deelde daarop
mede, dat de opvolgster van mejuffrouw
Van der MiJe bümenkort zal worden be-
noemd. Het bestuur beraadt zich daar
nog over, want het is zeer moeilijk, voor
haar een allround 'vervangster to vin-

den. Spreker eindigde: 'BU zo'n vrouw
past slechts een speech van één zin: Ik
vind het verscl 'likDlijk, dat U weggaati'
Als persoonlijk afscheidscadeau schonk
sr' ':er een zilveren roomstel.
Tenslotte sprak mejuffrouw Van der

"ije een kort d'.nkwi— -' vi .r de ovcr-
wcld!g:nde belaiigstelUnj: die men aan
haar afscheid had besteed erop wij-

zend, dat zy altyd in 'Het huis in de
duinen' een zoer prettige tUd had mee-
gemaakt. Geruime tyd leef men daarna
-3 in onderling L-."e!''g samcnzyn by-

een.

Mcjvffromi) M. J. v. d. Mije pakt een
persoonlijk geschenk uit van haar di-

rekteur C. J. Reinalda (rechts).

Met oog en oor

de badplaats door
Vreemde postzegels

Enkele weken geleden plaatste ik

in deze rubriek de mededeling dat

Zandvoort een groot aantal post-

zegelverzamelaars telt.

Er zyn er naar schatting zo'n dikke

tweehonderd. Dit bericht heelt, hoe-
wel dit geenszins mün bedoeling was,

want ik signaleerde het slechts als

een merkwaardig feit, onverwachte
en leuke gevolgen gehad. Enkele 'su-

per-verzamelaars', die bescliikken

over een waardevolle en grote kol-

lektle, hebben nameiyk de koppen
by elkaar gestoken om te trachten
tot een bundelüig van deze verza-
melaars te komen.
Het is daarby niet de bedoeling,

zich (althans voorlopig niet) aan
10 sluiten by de landeiyke bond van
postzegelverzamelaars, hoogstens wil
men zo eens per maand een byeen-
komst beleggen, om onderling tot ruil,

verkoop of koop over te gaan. Geen
vereniging dus, alleen maar onder-
linge uyeenkomsten. zy die er wat
voor voelen, kunnen zich wenden
tot HUdering, Kerkstraat 23, tele-

foon 2107 (vragen naar de heer H.
Hildorlng), of de heer G. J. Kol,
Schuitengat 7, telefoon 3212. Ik heb

zo de indruk, dat op de eerste by-
cenkomst heel wat vreemde postze-

gels, (zowel letterlijk als figuuriyk)

te zien zullen zUn.

Kerstbomen
De kerstbomen in ons dorp komen er,

dat staat nu wel vast.

Op woensdag 17 december zullen ze

worden geplaatst. Een van ongeveer
vyf meter hoog op. het Raadhuis-
plein vóór het VVV kantoor en een
wat kleinere zal worden beschikbaar
gesteld voor het winkelcentrum in

Zandvoort-noord. Intussen Is het
benodigde geld nog niet helemaal
byeen, maar verwacht wordt, dat dit

binnenkort wel het geval zal zyn.
Van hetgeen er nog binnenkomt zaj

het afhangen, in hoeverre de boom
op het Raatihuisplein kan worden

0E>getulgd. Ook de verlichting is nog
niet geheel rond, maar dat komt al-

lemaal voor elkaar, want we biyven
optimist. V kunt uw byèlraqe nog
altyd afleveren aan het VVV kantoor
op liet Raadhuisplein. Tot nu toe is

het resultaat nog wat mseertjes,
maar we zullen er maar weer op re-
kenen, dat liet altyd op de laatste
dagen aankomt.

Nieuwe zaak
'Discotaria', de bekende radio- en
grammofoonplatenliandel in de win-
kelgalerij aan de Thorbeckestraat,
heeft een nieuwe eigenaar gekregen.
Piet Wükes, overbekend in Haarlem
en omgeving, heeft de zaak van de
heer Kordelaar overgenomen en aan-
sienlijk uitgebreid.

Einde vorige week heeft hij zonder
enig ceremonieel geopend. Het is on-
gelofeiyk wat de heer Wilkes op
huishoudeiyk-, radio- en tv-gebied
brengt. Bovendien is hy een allround
vakman, daar staat hy voor bekend.
De zaak mag dan ook beslist een
aanwinst voor de winkelstand in
Zandvoort worden genoemd.

Feestdagen
De maand december heeft haar in-
trede gedaan. Het is de maand van
de feestdagen. Een groot landelijk

blad berichtte, dat voor Sint Nicolaas
oroer het gehele land een zeer hoog
bedrag aan Sint-Nicolaas-cadeantjes
ïuordt ititgegeuen.

Dat daarvan een gróót deel In Zand-
voort besteed zal worden, meen ik te

moeten betwyfelen. Van enige over-
matige drukte — enkele zaken uit-
gezonderd — heb ik niets bemerkt.
Aan de fecstmaand-aktie, die toch
heus wel aantrekkeiyk is, doen ook
verscheidene winkeliers niet mee.
Dat lyirt een verkeerde beoordeling
van deze aktie, want het publiek
biykt dit wel te waarderen. Dat de
'kost voor de baat' uitgaat, beseffen
sommigen nog steeds .niet. Ik sprak
er over met een vooraanstaand
iemand op het gebied van de Zand-
voortse middenstand, iemand die het
lieuB wel weten kan. ZUn oordeel was,
dat vooral de kleinere winkeUers niet

op een verhoogde omzet in verband
met Sint Nicolaas-tyd kunnen wy-
zen. Misschien dat het op de laatste

dagen nog wat beter gaat lopen. We
zullen daarop maar hopen en opti-

mist biyven.

c! Kuyper sr.

Subliem toneelspel

van leerkrachten
ZANDVOORT — Tivee dagen achtereen
met twee voorstellingen op maandag en
twee op dinsdag heeft de Zandvoortse
Sint Nicolaas-schoolvereniging de Zand-
voortse schooljeugd vanaf de derde klas-

sen een paar kostelijke uren bezorgd

Het is ongeloofiyk dat de Zandvoortse
onderwyzers en onderwijzeressen in nau-
weiyks een maand tyd tot een prestatie

kwamen als die wy dinsdagavond mee-
maakten. Het was subliem toneelspel van
de eerste orde, met een weelde aan de-
cors en regisseur Jos Dröse bewees op-
nieuw zyn uitzonderiyke kwaliteiten door
op een dergeiyke wyze het spel voor het
voetlicht te laten brengen.

De uitvoering van dinsdagavond werd
bygewoond door de wethouders I. M.
Aukema en J. Attema, beiden vergezeld

van hun echtg^otcn.

Opgevoerd werd liet toneelsprookje in

drie bedryven 'All Ben Hassan' van do :

auteurs K. Oudes en H. Rlemers. De
Jeugd, heeft er uitzonderiyk veel van ge-

noten en daar was dan ook alle reden
toe, want hot spel bracht zowel humor,
sensatie als spanning en deze mogeiyk-
heden werden door de spelers ten volle

uitgebuit.

In het vereniginBsgcbouw 'De Krocht'
waren alle uitvoeringen volledig door
een enthousiaste Jeugd bezet. Van beghi
tot eind heeft men van hot .spel genoten
en de stille in de zaal getuigde eiTtui,

hoezeer men met het Beb(3dcne meeleef-
de.

Tydrns de slotvoorstelllng, dinsdagavond
ontving regisseur Jos Dröse oen geschenk

en werden alle medespelcnden namens
de oudercommissles van de diverse scho-
len met bloemen gehuldigd.
Met grote voldoening , kan het School
Sint Nicolaos-komité op deze geslaagde
uitvoeringen terugzien.

BURGERLIJKE,
STAND ai '

ZANDVOORT
Geboren: (buiten de gemeente) Mirella

Anna Magdalena, dv P. J. A. Dlele en A.

H. Faber; Jasmln Ahmed Abdel-lah, dv
A. A. Regragul en P. M. Oldekamp.

Ondertrouwd: J. C. Dalman en C. C.

Doran; R. Weilcrs en H. A. Haagen; W.
B. Gazan en P. A, M. Hillebrand; K. S,

vnn Ettegor en E. G. S. Strengholt; K,
Paap en K. A. de Roode.
Gehuwd: G. Dykstra en E. H. Paap.

Overleden: Leida BruUnlng, 71 jaar, geh.
m. J. Gioot; sytjc Paap, 92 jaar (Huize
Kostvcrloren).

Overleden: (bulten de gemeente) Pau-
Une Chr. Bruggeman, 3 maanden; Maai-
ke Rltsma. 78 Jaar, geh. gew. m. N. H.
Phaff ; Willem P. Bogaard, 24 Jaar, (Nw.
Unicum); Karel J. Redelaor, 72 Jaar,

goh. m. J, C. Bo.sstad.
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HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Föne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

Restaurant

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservermg aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

Kerstdiner/
dansant op beide
kerstdagen.
Exclusief Kerst-
diner a ƒ 88,50

p.c.

Muzikaal
entertainment

Jos
en
Stanley
Carter
Ons restaurant
is gesloten op
29-30-31 dec. en
nieuwjaarsdag.

Wij wensen onze
gasten een
prettige jaar-
wisseling.

Hestaurant

OE HANEBALÜ
SMAKELIJK ETESJ

Cta«f kok
R. Duin

de eigenaar

Exclusieve
keuken.

DIVERSE WILDSCHOTEtS
zoals: Hazebout - Hazerug - fazant met

roomsaus en dlv. jachtschotels.
Bij ons uit eten,

iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.
Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

IJSSALON -PIZZERIA

Ie Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele

Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

CUINEESINDISCH RESTAUIiANT

t s. m «.
„TONG AH"

• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor lafelreservering 023-252701

.

Btoemendaalseweg 271, Overveen

.

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

iV

SPECIALITEITEN

HestaopaRt
JGkalétHetWttQ Bais**

Zeev/eg 3 . Overveen - tel. 023-256057.

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor:
— een gezellig diner bij kaarslicht.— uw zakendiners, recepties enz.
Reservering gewenst.

Ruime parkeergelegenheid.

Tot straks bij

Stella l^aris

strand-

weg 1

onder

Rofondeflaf

Telefoon

025Q1-

5544

Zandvoorf

Restaurant AELEN
Nf7"WAPEN VAN HEEMSTEDE

Specialiteit: Fondue ^ 1 «
Recepties e. d. All drinks

""

Wilhelminaplein 4, Heemstede.

Tel. 285110.

Heerlijke wiidschotets

Smakelijke wintergerechten

Vrijdags: Stokvis zoals in

grootmoeders tijd!

• Beide kerstdagen

Kerstdiner-dansant f 55 - pc.

Herman Heierman piano.

W. Luiten orgel /

VERRASSING

VOOR ONZE

LEZERESSEN

WU hebben één van de origineelste kookboe-
ken van de laatste laren gevonden. Het is

onlangs verschenen onder de tit«l HUMOR BIJ
HET KOKEN. Hoe komen recepten aan nanicn
of hoe kom je op het Idee een fanta.stlsch

recept op een bepaalde naam of gebeurtenis
samen te stellen.

Dit moet het uitgangspunt geweest zlln van
de culinaire magiër Maitre Pierre. Peze mees-
terkok wilde geen gewoon kookboek. Samen
met Herman Pieter de Boer, die de recepten
garneerde met zijn voortreffelijke geestige en
soms pikante anekdotes ontstond een uniek
lees-kookboek. Bovendien is leder verhaal
voorzien van een evenzo geestige tekening in

kleur.

De recepten zijn nog nooit gepubliceerd ge-

weest. Dat ze uniek zUn blijkt uit de reacties

In het gastenboek van Maitre Pierre. Reacties
van beroemde gasten zoals die van Juliette
Greco, Ester Ofarim, Bobert Burus, Adamo
enz. Ook die treft u aan.

Zeventig verhalen bevat het boek b.v. het
verhaal van de verliefde spionne mondt uit In

het recept van Fazant Mata Harl of de kies

van Bach eindigt in het overheerlijke recept
Advocado Allegro; de watergeuzen met zee-
roverszuurkool; de Corsicaan die zl]n paté
Napoleon kreeg.

Een heerlijk twee-ln-één boek. De WlnkélprUs
van dit kostelijk boek Is ƒ 19,50.

Als speciale feestmaandverraesing knn-

nen wij u voor ƒ 15,75 -f- ƒ 2,25 aan

portokosten dit boekje laten sturen !

Als « ƒ 15,75 + ƒ 2,25 portokosten = ƒ 18,-— overmaakt op giro-

nommer 38160 van de Nederlandse Middenstandsbank te Zwijdrecht,

tg.v. Bureau MACDEAL, Zwijndrecht, rekeningnr. 66.12,61.204 met

de vermelding „Humor bq bet koken" dan ontvangt u per kerende post

dit unieke kookboek.

^Si^ms^^s^è^s^^^s^s&s&s&s&j^ss^ss&s&^j&m:^^

Een vliegvakantie

bespreek je tegenwoordig

bij de Rabobank

~'jJSiiM'iW"^"*^
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Gemakkelijker is nauwelijks

mogelijk. Eenvoudig even
bij ons binnenwippen. Voor
gidsen vol kompleet ver-

zorgde vliegvakanties naar
de mooiste plaatsen en
plekjes onder de zon.

Op de veilige vleugels van
ervaren luchtvaartmaat-

schappijen en onder de
zorgzame hoede van
reisorganisaties van grote

naam en faam.
Gewoonweg te bespreken
bij onze bank, gemakkelijk

dicht bij huis. Ook voor
alles wat er verder bij te pas
komt: uw buitenlands geld.

relscheques, rslsverzek»-

ringen. Allemaal

in één hand.
Bij de bank voor

(

iedereen.

Rabobank S
debankvoorledereen

ZANDVOORT:
Orote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, telefoon 023-287650
Zandvoortselaan 179
Wllhelminapleln 21
J .v. Goyenstraat 20
AmsteUaan 9

OPENINGSUREN KANTOREN:
maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-16.30 uur, openingsuren Amstel.
laan 9: woensdag en vrijdag van 14.00-16.30 uur. Alle kantoren zUn ook
op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur. 7

GLANOORF'S

MEUBEL!

U weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

t/o De Vrie»

G SHIRT RECLAME
STICKERS
SHOWCAROS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERU OASE
KERKLAAN55 HEEMSTEDE. TEL 023- 2B5B01

„Ziriderhout'*, verpleeghids en ireactt»

veringscentrum voor 200 patiëaten, vraagt

cea

nachthoofd
in de rang van hoofdvecp1eeg|kaadBgei

Diploma verplecgikimd^e A Ytttist

Een veeic dienst per 14 dagem
Werktijden van 22J0 tot 7J0 uur.

Verzoeken om inlichtingen en sollicttaties te

richten aan liet hoofd Verplpgingsdienst. Becls-

laan 9. telefoon (023) 28 89 50.

nZUIDERHOUT"
HAARLEM

ferpleeghnis en KacttveringKCflttnni

GROEN MILIEU = GEZOND

PLANT BOMEN!^
alle soortenbomen

boomkwelGeiij

ikdtaijer
Dageülks geopend van or.00 tol 17.30 uur. usSïftMttM na.
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UITBLINKER FRITS KEUR ONDANKS 1-2 NEDERLAAG VAN MEEUWEN

^Mooiste partij tot nu toe'
ZANDVOORT — Aan de paar honderd
toeachoaweis, die zondaemiddac het

Zuidvoortmeenwenterreln aan de Von-
dellaan TerUeten was het niet te merken,

dat ZandToortmeeuwen zojuist een 1-2

nederlaar bad releden tegen koploper

in de tweede Iclasse Ilpendam. Ondanks
dit verlies keerde men opgewekt huis-

waurta en hoe kan het ook anders na een

so mooie wedstrQd, waarin een herlraren

ZandToortmeeuwen geenszins de min-
dere was gebleken van het na eU wed-

strijden nog steeds ongeslagen npendam.

Trainer Laslo Natml kon dan ook niet

anders dan tevreden zUn over het spel

van zt)n discipelen en WJ merkte na af-

loop op: 'De Jongens hebben erg goed

gespeeld en ik teken ervoor als ze voor-

taan altijd zo spelen. Het was natuurlijk

mooi geweest als ze voor hun goede «er-

ken beloond waren geweest door op zijn

minst een gelUkspel, want dat had men
toch zeker wel verdiend.'

Inzet
En inderdaad had de Zandvoort-elf be-

ter verdiend. Er werd inzet getoond en
eigenlük kreeg men weer te zien. wat
men lange tUd In Zandvoort had moeten
missen; mooi opgezette aanvallen. He-
laas liet het afgeven van de bal op de
beslissende momenten nog wel eens te

wensen over, maar het stemt toch tot

tevredenheid als het leer veelal circu-

leerde In het doelgebied van de koploper.

Het waren veelal Ab Koningen en Fred
Boom, die uitblinker Frlts Keur en de
achter de spitsen opererende Aaldert

Stobbelaar wisten te bereiken, die op
hun beurt Alex Heesemans, Gerard Ko-
per en Chris Jongbloed bedlenden.
Ilpendamspits Sch&mann kon na afloop

wel verklaren, dat de Zandvoorters kon-
den komen, omdat Ilpendam bewust be-

houdend spel liet zien, die eerste helft,

maar het had net zo goed al 2-0 kunnen
staan voor de thee en dan schiet Je met
behoudend spel ook niet veel op.

Wat had hun doelman geen moeite met
de boogbal van Frits Keur. Aan zUn
lengte had de goalie het te danken, dat

htj de bal achteroverdoikelend met de

toppen van ztjn vingers over de lat kon
werken.

Drie minuten voor rust had hy opnieuy?

geluk, toen Aaldert Stobbelaar de voor-

zet van Ata Koningen in vnje schietposi-

tie voor het doel onder kontrole kreeg.

Helaas voor de Zandvoorters schoot Aal-

dert naast.

Mee in aanval
Ook na rust kwamen de meeuwen tot

mooie aanvallen, maar ook nu weer bleef

het beslissende schot uit. Ab Koning had
opdracht gekregen, om vanuit de verde-

diging mee in de aanval te gaan. Hier-

door werden de Zandvoortse aanvallen

weliswaar gevaarlijker, maar het gevolg

was wel, dat men in de verdediging een
steek moest laten vallen.

Ab Koning: 'Ook als Ik mee raar voren
ging, liep het erg lekker en we hebben
dan ook allemaal goed gevoetbald. Het is

alleen Jammer, dat het zo gelopen Is,

Volgens rnU was het niet nodig geweest,

want de verdediging maakte in de twee-
de helft de grote fout door met mU in de
aanval te gaan en dat kan uiteraard

niet. We wilden te graag een goal maken
en dat heeft ons opgebroken.'

Amold Schirmann komt met een andere
verklaring: 'We hebben de eerste helft

behoudend gevoetbald om te kijken waar
in de tweede helft onze kansen lagen.

Voor ons lagen die duidelijk op het mid-
denveld en wat we in de rust verwacht
hadden is ook in de tweede helft ge-
beurd, we hebben gescoord.'

Ilpendam barst van zelfvertrouwen, maar

Handbal

Zandvoortmeeuwen in

slotfase naar winst
ZANDVOORT — Het damesteam van Zandvoortmeeuwen heeft zon-
dag een zwaar bevochten, maar verdiende zege behaald op Onze
Gazellen. In de laatste minuut werd de strUd pas beslist, toen Sandra
-van Duyn een strafworp benutte en de eindstand in het voordeel van
Zandvoortmeeuwen op 4—5 bracht.

Gelet op de ranglijst ging Zandvoort-
meeuwen geen moeilüke wedstr;id te-

gemoet. Hoe anders pakte het echter
uit.

Al /eer snel keek men tegen een 1-0

achterstand aan, maar het was Sandra
van Duyn die orde op zaken bracht
1—1. Zandvoortmr>euwen slaagde er ech-
ter niet in om door te drukken. Wat
men ook probeerde, de stand werd al-

loen maar gunstiger voor On?e Gazel-
len, dat nnar een verdiende 3—1 rust-

stand speelde.

Na rust was hot Joke Paap, die de score
voor haar ploeg weer iets aantrekkelij-

ker maakte 3—2. Kort hierop kreeg
men ccn .strafworp toegekend on dat
betekende dat de kansen door Sandra

fAdv. Ingez. Meded.)

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

BURG. V. ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT. TEL. 02507-4565.

Alex Heesemans ontwijkt een sliding van
een der Ilpendamse verdedigers.

dat is ook wel te begrijpen als Je achter
elkaar doorstoomt van de derde klas
Noord Holland naar de tweede klasse
KNVB. Gemiddeld trekt een thuiswed-
strijd vUftiennonderd toeschouwers.

Alles op alles

Twintig minuten voor tyd besloot Laslo
Nanal bij een dubbelblanke stand een
verse kracht In te zetten in de aanval en
Alex Heesemans werd vervangen door
Teun Vastenhouw. Het doelpunt, waarop
de Zandvoortmeeuwentrainer hoopte,
kwam echter aan de andere kant.
Teun wasT amper een minuut binnen de
llinen, toen Wlm van Staveren even bui-
ten het doelgebied van Johan PeUerin
een overtreding maakte. Het was Piet
Dekker, die uit de vrlje trap een du-
bieuze treffer op zijn naam bracht. Aan-
voerder Fred Boom appelleerde bU de
scheidsrechter wegens buitenspel. De ar-
biter was het volledig met de Zandvoort-
se aanvoerder eens, maar hy had ook
gezien dat Piet Dekker niet hinderlUk
buitenspel had gestaan.
Negen mlnuteij voor het laatste fluitsig-
naal stelde Ilpendam de zege veilig. We-
derom werd gescoord uit een vrye trap.
Aan do rand van zyn eigen strafschop-
gebied beging Gerard Koper een over-

treding. Een verdediger schopte de bal

van het ene strafscliopgebied naar de
andere, waar Amold Schirmann Bert
Klaver op maat bediende: 0-2.

Even later kreeg Nico Hinke zelfs nog de
kans om Ilpendam naar 0-3 te brengen,

maar inplaats van alleen voor de doel-

man een schot af te vuren wilde hy de
eer laten aan een medespeler.

Het zou een geflatteerde uitslag zijn ge-
weest. De succesvolle kopbal van Ab Ko-
ning uit de hoekschop van Teun Vasten-
houw paste in die laatste minuut meer
in het spelpatroon. Helaas voor de Zand-
voorters kwam dit doelpunt veel te laat:

1-2.

Desondanks kunnen we de mening van
Frits Keur onderstrepen als hij moege-
streden opmerkt: Tot nn toe was dit de
mooiste wedstrijd van het seizoen.'

Zandvoortmeeuwen: Johan Pcllerin, Ab
Koning, Wlm van Staveren, Martin An-
tonides, Gerard v. d. Boogaert, Fred
Boom. Aaldert Stobbelaar, Frlts Keur,
Alex Heesemans, Gerard Koper, Chris
Jongbloed.

De stand:

Ilpendam
ViteEse'22

ADO'20
DEM
HRC
VSV

11-17
11-15

10-12
10-12

10-11

11-11

KFC
Rlpperda
Velsen
Zandvra.
Kennemers
OWO

11-11

11-U
11-9

11-8

10-7

11-4

ZHC aan de leiding
ZANDVOORT — Zowel het dames als

het ZHC-herenteam heeft zondag geze-
gevierd. In de laatste veldhockey-ont-
moeting bleven de heren Eechtrop met
2-1 de baas, terwijl de dames het sterke

SCHC met een 1-0 nederlaag naar huis
stuurden. Het damestcam bezet nu de
eerste plaats op de ranglUst..

Welhaast traditiegetrouw keken de he-
ren na enkele minuten tegen een 0-1

achterstand aan, toen de bal van de
rand van de cirkel keihard werd inge-
schoten. Doelman Ron Boodhart raakte

Door tijdig uit te lopen, voorkomt ZHC-
doclman Bon Roodhart een treffer van
Eechtrop.

iijt.-'':'i*i'iii'H|i! iaiu idLiitiiji'iiiii if'.i"
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bU deze aktie licht gewond aan zyn hand,
doordat de bal zyn hand raakte.
ZHC, zo langzamerhand gewend aan een
vlotte achterstand, nam deze tegenvaller
makkeiyk op. Snel en by vlagen hard ge-
lykopgaande spel volgde. ZHC wist zich
enkele kansen te scheppen en het was
Hans Eysvogel, die er één benutte: 1-1.

Hy had de kans zelf geschapen, door een
drietal verdedigers te passeren.
Na rust werd er zo mogeiyk nog sneller
gespeeld, manr doordat de vermoeidheid
aan beide zyden een woordje ging mee-
spelen werd het spelbecld er eerder har-
der dan mooier op. De strafcorners kon-
den dan ook niet ultbiyven en één ervan
wist Tom Gatsonidcs te benutten via de
rebound.

Ook Eechtrop leek uit een strafcomer te

gaan scoren, doch de bal werd terecht

afgekeurd wegens te hoog inschieten.

Dames
"Uit onderstaande kompetitiestand biykt,

hoe er in de tweede klasse om de pun-
ten wordt gevochten. De krachtsverschil-

len zyn minimaal en het vereist inzet en
stalen zenuwen om de race vol te hou-
den. Ook de hekkensluiters laten zich

in de laatste weken niet onbetuigd, zy
doen hun uiterste best om de rode lan-

taarn te ontlopen. Zo wist SCHC pim-
ten af te snoepen van zowel Rotterdam
en Kampong en zondag leek het er lange

tyd op, dat zij ZHC een gciytspel zouden
o.itlrlngen.

De defen.cie van SCHC, met als ult-

bllnkster de kecpster, die onlangs is ge-

kozen voor Jong-oranje, slaagde erin de

stand tot twaalf minuten voor tUd dub-

bel blank te houden. Maar toen kwam
dan toch na het buigen het barsten van
de verdediging. Ondanks afhouden van
een SCHC-verdcdigster wist Mlekc Le-

vprt te scoren, maar de scheidsrechter

had inmiddels voor deze overtreding ge-

noten. De strafcomcr. die men kreeg

toegewezen leverde niets op. maar ZIIC
bleef proberen.

Vyr minuten voor het laatste fluitsig-

naal kwam eindelijk de verdiende tref-

fe-. Liggend op de piond en alle lede-

maten gebruikend lukte het de doel-

v.'ouwe haar doel .schoon te liouden.

maar toen zy by deze reddende aktie

haar hand nog als slagwapen ging ge-

bra'ken wa.s voor de aiblter de maat vol.

Hij wees naar de stip en Mielte Levert

s'ces; vanaf deze plek de bal in de tou-

wen: 1-0. Do ploeg, die twee jaar geleden

nog In de eerste klasse oprfeerde was
".•or.sla^en.

D,' ,; and: Dames 2e klasse A: Zandvoort
10-13; Kampong 10-13; Rotterdam 10-12;

Voordai ' 10-12; Victoria 10-11; AlUance
IP-R; Lr'''en 10-7; SCHC 10-4.

' ^r!v Ingez McdrrI i

Sport-
programma
ZATERDAG 6 DECEMBER
Voetbal, Zandvoortmeeuwen
Zvm l-Kennemerland 1, 1430 uur
(vriendschappeiyk)
Zvm Bl-ADO'20 BI, 14 uur
Zvm B2-HPC B2, 14 uur

ZandvoortTS
Zaiidvoort75 2-Jong Hercules 2, 1430 uur
Zandvoort'75 3-VVRA 2, 12 uur
Kennemers 6-Zandvoort75 4, 12 uur
Zandvoort75 Al-SCW Al, 12 uur
Zandvoort7S A2-VEW Al, 1430 uur

Basketball, Lions
asp. J. HOC A-Llons A, 13 uur
welp. m. Akrldes A-Lioiw A, 17.16 uur

Hockey, ZHC
Meisjes
Zandvoort AlHIC Al, 14 uur
Bloemendaal B2-Zandvoort BI, 14.4S uur
Zandvoort Cl-Strawberries Cl, 14 uur
Jongens
Bennebroek Al-Zandvoort Al, 1330 uur
Bennebroek Bl-Zandvoort BI, 14.45 uur
Zandvoort Cl-HBS Cl, 14 uur

ZONDAG 7 DECEMBER
Voetbal, Zandvoortmeeuwen
Zvm 1-Bloemendaal 1, 1430 uur
( vriendschappeiyk)
Zvm 2-Beverwyk 2, 12 uur
Zvm 3-Concordla 2, 9.45 uur
Zvm 4-Schoten 4, 12 uur
DEM 5-Zvm 5, 12 uur
Zvm 6-Haarlem 6, 9.45 uur
Zvm 7-HFC 7, 12 uur
Hlllegom 8-2vm 8, 930 uur
Rlpperdag 8-Zvm 9, 1430 uur
Zvm 9-DSOV 8, 12 uur
•Junioren
Zvm Al-DCO Al, 9.45 uur
Haarlem A3-Zvin A2, 930 uur
Zvm A3-OG A4, 12 uur

Handbal, Zandvoortmeeuwen
Zvm ds 1-Hoofddorpl, 15.10 uur
Zvm ds 2-Deslrce/Odln 2, 16.05 uur
Zvm hs 1-AVA 1. 14 uur
Zvm hs 2-Blinkert 3, 17 uur
Ztoi dj 1-Deslrec/Odln 1, 13.15 uur
Meci-vogels 1-Zvm hj 1, 13.55 uur
Zvra ma 1-ADO 1. 11.55 uur
Zvm mn 2-Deslree/Odin 2. 11.15 uur
Zvm mp 1-KIC 1, 1035 uur
Zvm mp 2-Yn)ond 2, 9.55 uur
Zvm Jp 1-KIC 1, 1235 uur

Hockey, ZHC
Dames
Castrlcum 1-ZHC 3, 14 uur (beker)

ZHC 4-Bloemendaal 7, 1130 uur
Keren
ZHC 3-Strawberries 4, 14 uur
ZHC 4-Rood Wit 8. 1230 UUr
ZHC 5-Sarte 4. 1230 uur
ZHC vel.-Reigers vet., 14 uur

Inbraak
HEEMSTEDE — Maandag is tu.sscn één
uur 's middags en elf uur 's avonds inge-
broken in een woning aan do Franz
Schubertlaan. Men kwam binnen- door
een ruit van de achterdeur te vernielen
nadat deze met een glassnyder was voor-
bewerkt. Vermist worden een gouden
armband, zilveren lepeltje, poederdoos •

en een bankbiljet van honderd gulden.

Wandelnieuws
AALSMEER — De Aalsmccrsc Wandel-
sport Vereniging organiseert voor de eer-

ste maal een lange-afstand «•interserie

en wel van 25 en 40 kilometer. Deze wor-
den gelopen op zaterdag 13 december
1975, zaterdag 24 j.\nnari 1976 en op za-

terdag 14 februari 1976. De start van
deze wandeltocht zal plaatsvinden van-
uit de kantine van RKAV aan de Dreef
in de Hornmeer om 9.30 uar.

De kosten voor de hele serie bedragen
ƒ7,50, voor een enkele tocht ƒ3,— en
administratief ƒ1,—. Verdere inlichtin-

ffn zijn verkrijgbaar bij L. Overbeck,

Stationsweg 38, Aalsmeer, tel. 02977-

25I4I.

van Duyn weer geiyk kwamen te lig-

gen 3—3. Om de winst birmen te halen
gingen de Zandvoortse dames massaal
in de aanval, hetgeen in de verdediging
risico's met zich meebracht. Onze Ga-
zellen profiteerde van de Zandvoortse
overmoed en kwam opnieuw aan de lei-

ding 4—3.
Nog drie minuten had Zandvoortmeeu-
wen om orde op zaken te stellen, het-
geen ook gebeurde. Door doelpunten
van Gormy Paap en Sandra van Duyn
werd de zege net op tyd binnengehaald.

Sport-
uitslagen
Zaterdag 29 novemi>er, voetbal

Zandvoortmeeuwen. Zvm 1-SFB 1 0-5.

Hockey, ZIIC. Meisjes Bloemendaal Al-
Zandvoort Al n.g. Zandvoort Bl-HBS BI
3-4. Plnoké Cl-Zandvoort Cl n.g. Jon-
gens Zandvoort Al-Rood Wit Al 1-3.

Zandvoort A2-Castrictun A3, 3-2. Zand-
voort Bl-Strawberries B2 5-1. Alliance
Cl-Zandvoort Cl n.g.

Zondag 30 november, voetbal

Zandvoortmeeuwen. Zvm-Ilpendam 1-2.

Bloemendaal 2-Zvm 2 0-0. Rlpperda 3-

Zvm 3 3-0. Zvm 4-Beverwyk 4 3-1. Zvm
5-Waterloo 4 4-2. ADO'20 11-Zvm 6 2-0,

Zvm 8-Haarlem 8 4-0, DSOV 8-Zvm 9
1-6. Junioren. Beverwyk Al-Zvm Al S-L
Zvm A2-TY'BB A3 by 4-0 stand voor
Zvm gestaakt. DSS A3-Zvm A3 1-1.

Handbal, Zandvoortmeeuwen, OG 1-Zvm
dsl 4-5. Volendam 1-Zvm hsl 24-10. Con-
cordia fH) 1-Zvm hs2 22-13. TYEB 1-

Zvm djl 11-13. wyk aan Zee 1-Zvm mal
10-9. OG 3-Zvm ma2 10-5.

Badminton, BC Lotus. Senioren: Lotus
1-v. zyden'eld 3 8-0. Lotus 2-IJmond 2

3-5. Lotus 3-NAB/Splrit 2 8-0. Lotus 4-

Kennemerland l 4-4. Lotus 5-IJmond 4
3-5. Lotus 6-IJmond 5 5-3. Lotus 7-IJ-

mond 6 8-0. Lotus S-Velsen 9 2-6. Lotus
9-Kennemerland 5 5-3. Lotus lO-Mlnerva
6 1-7. Jeugd: Lotus 1-Velsen 1 0-8. Lotus
2-IJmond 1 2-6. Lotus 3-Heerhugowaard
1 4-4. Lotus 4-Geestmeramljacht 1 6-3.

Lotus 5-v. zyderveld 4 0-8.

(Adv, Ingez. Meded.)

unieke sety/ce -aiirf«*a«i
voor/eze.rs i/an

•"*•*»«fi^
*r-

publicaties bv

maakditjaar

nieuwjaarskaart 'H

>^^^'ir'-S^

^^?V
I >Mi

i-iÊi\

m-

1* '' y t
**

"?

BBEfB
scrvlre

ZANDVOORT
Hl K(i ^^s fknicmai'i.ein 27

IKI.KFOON 15K0

Zaalvoetbal

Plumbers
HAARLEM — De Zandvoortse Tlumbers

behaalden donderdag in de Haarlemse
Kcnncmer Sporthal een niet onverdlen-

stelUk 0—0 gelijk spel op Smits, die de

Incede plaats op de r.-inglijst bezetten.

Het werd een voor het publiek aantrek-

keiyke wodstryd, waarin het spel voort-

durend heen on weer golfde. Aan belde

kanten werden scoringskansen gescha-

pen en de Plumbers danken de punten-
verdeling voor een groot gedeelte aan
hun doelman Hans Helcrman, die In

zeer goede vorm stak. Plet v. d. Sloot

on Keeó van Loon zagen hun schoten

door de doelpaal gekeerd, terwyi Dirk
van Zon zyn schot rakelings voorlangs

zag gaan,
Plumbers boekte donderdagavond een
goed resultaat en bezet op het ogen-
blik met zeven pimten uit een geiyk
aantal wodstryden de vyfde plaats op
rie ranglU-st.

Zoek uw leukste opname uit. dia of kleurnegatief, bedenk
er een tekstregel bij en wij maken er nieuwjaarskaarten van.

Echte kleurenfoto's met uw tekst erop in uw eigen

handschrift. Bij de foto van uw dochtertie schrijft u
bijvoorbeeld: Marleentjc. Truus en Hans wensen u een
gelukkige nieuwjaar of bij een ondergaande ^on: Een
„zonnig" nieuwjaar van Carla en Ton Ook kunt u een leuke

kleurtekening inzenden waarop uw kleuter fcU de wens
heeft getekend.

Ondergaande bon en uw belalinq door miHdpl va" bank ol

girochpque met uw kleurnegatipf. dia of kindertekening opsturen
naar Graficolor. postbui 124, Haarlem.

Ja, wilt u 25/50 nieuwiaarskaarten afdnikkrn in kleur van bijgesloten

kleurnegatief. dia of kindertekening met onderstaande tekst.

Precies zoal! ik de wens schri|f komt het op de l()tol<4.irt (u m,iq ook
op een mooi wit papier uw tekst schrijven, binnen bovenstaande
maat).

^^ Blijfeigentjjds/vet
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Voor 1 dpcpmbor bi| ons bmnon Ipvpien wi| 10 december

Voor 10 (jecembfir binnen leveren wi| 15 docembcr al.
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Sll

stofzuiger

Draaitopmodel van Erres (EH7601) voor-

zien van metalen zuigbuizen, stof indikator

en zuigkrachtregelaar. Kompleet met hulp-

stukken: pluisjeszuiger met krabber, glad

mondstuk en borstelmondstuk, kleine

zuigmond, voetschakelaar en verrijdbaar.

Kost normaal f 295,—

^iikes prijs

i_
, __ ._^'j

strijker
Lichtgevi'icht van Philips {HD1 120), met
moderne, funktionele vorm. Het slijtvaste

tuimeltop-snoer zit nooit in de weg. Kom-
pleet met temperatuur-kiezer, neon-

lampje en schuine zoolpunt voor het moei-

teloos strijken onder knopen.

Kost normaal f 43,50

wilkes prijs

let op oflze Uiksemaanbieding van i

sint-

aanbiedinl

centrifii^
Erres, tius uitstekende kvioliteit. Maakt via

2800 toeren, 2,5 5 3 kg wasgoed In enkele
minuten strijkdroog. Veilig is hij ook, door
de handie, die de trommel binnen enkele
sekonden stil zet. Bij 'open' en 'dicht'

wordt de stroom automatisch in- en uitge-

schakeld.

Kost normaal f 329,-

j¥ilkes prijs

Moede gracht ilb (Ude raaks) haariem (P29 31040

tiwi1>eckestntatl5(to.hotelboiiwes) zandvoort 3378

M oude gracht llb (tA de rad») haariem <P29 311140

tho(tec](estraati5(to.hoteiboiiws) zandvoort 3378

ged. oude gracht llb (t&de raaks) Haarlem (022^Sa4D

thoiieckestrutlS(to.ftotdboinws) zandvoort 3378

ged. oude grachtUb (tA de nak^ haariem (P29 31D40

thoiteckestraatlS(to.fMteiboiiwes) zandvoort 3378

ged. oudegrachtUb(toide raak) haarlem (19293104

thoiteckestraatlS(UhotelboawE^ zandvoort 337

ClNTtALE VERWARMING
^ Technisch installatie bureaa

Iadiator
iroenestein

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedlpl. instaU. - Erk. A.CX Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

DEZE OASEN

U OM EEN

BLOEMEN-
MAGAZIJN

GROTE KROCHT 24

i^A ICAn

ANN0 1908 ~ TELEFOON 2501

Wij vragen voor spoedige Indiensttreding een

alleen voor de ochtenduren.

Haar taak zal o.a. bestaan uil: het
behandelen van de correspondentie,
waarbij kennis van de Engelse en
Duitse taal gewenst is.

Sollicitatie te richten aan:

CORODEX B.V.
Noorderduinweg 48. tel. 2541.

SNACKBAR „DE TOL"
Tolweg 18 - Telefoon 3909.

Geopend van 12 tot 23.00 uur.

Zaterdag van 12 tot 24.00 uur.

MAANDAGS GESLOTEN.

Wilt u iets hebben ol vragen
voor over enige dagen.

Voor een rat, muis

of konijn moei u bij

Wezenbeelc zijn.

Heeft u nog meer te missen
denk dan aan

goud- of tropische vissen.

BOUWES PASSAGE 17. TEL. 5734.

FA. GAMSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASFORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor aJ uw: SANITAIRE INRlCHTmOEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. FABEK. 8ENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. 5068. 3612, 2518.

PABTICÜLIER vraagt

huis te koop
omg. Zandvoort Zuid of omg. Julianaweg

tot f 200.000. (vrijstaand of half vrijstaand).

Brieven onder nr. 715 biir. van dit blad.

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

isiigieter en

sanitair-

TE KOOP rH CENTRUM ZANDVOORT:

WINKEL MET
OPSLAGRUIMTE

Totaal ± 100 m2 • zolder 80 m2.

Vraagprijs ƒ 75.000,—.

Brieven onder nr. 718 bur. van dit blad.

Techn.Bur.A«VADER
Prlnsesseweg 52a, tel, 02507-6747 of

3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondagiaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

RWERKEN ^
:kages o

ALLE
LOODGIETERWERKEN

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 51 - 71 58

Snellere service door
mobilofoon

't (Idlider) WINKELTJE
heeft fQne kleren voor

kleuters, peuters, tceoers

en grote menscD net
ktelne mMtJea.

Buorewes 1-3, tel. 6SM.
zUstraat v. d, KerkstrtMt.

Enomie sortering

DiePVRIEZERS EN
KOEI,KASTEN
Rechtstreeks von fRbrlek

met garantie. Büzonder
lage prllzen.

Martex Holland B.V.,

Koudenhom 33, Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSBLS
Leldsevnart 82. Hnarlem.
Telefoon (023) 316092.

VOUR UW PUIVC
VERENI0IN08- EN
HANDELSDRUKWERK
DmlckerU F. M. t. Dettrjeu

Schoolstraat - Teler. 35 o;

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn
AzaiealMii 11, Beemstede

rttetooa 023 •SS 62 74

SPECIAAL
PIANÜ IRANSPOBT

EELTINrS
SOUVENIERSHUIS
Big. m^vT. E. V. Znadvoort-

Eeltlnk.

Siteelened - Wenskaarten
Strandartlketen • Stabo-

'' tanen.

Alle «oortcD spellen.

Urote keuze.

SUitlonsslraat 16 - l'el 2658

6. KOL
Schtiitengat flat 7> Tel. 3212

ALLB VERZEKERINGEN
Aalo - Brand • Leren

BEUANUER
8T0FFERKUEB
BEDDENMAKEB

J. VAN DEN BOS
BUderdtlkstr. 6. Tel. 3798.

„Hotel Queenle", Kerkpl 8,

tel. 3599, vraagt voor het
seizoen 1976

CAFé-REST.-KELNER

.

KAMERMEISJE
LEEBLING-KOK
AIDE DE COlSINE
Indiensttreding medio
februari 1976.

KEGELCLVB BBB
-Zandvoort . sinds 1969

heeft plaats voor enkele

NIEUWE LEDEN
LccCtUd tussen 30 en 60 Jr.

Inl. Reisbureau Eurosol,

tel. 3951 na 18.00 uur,

Kr. J. Pleters, tel. 3139.

Mannequin biedt aan:
netjes gedragen

(TIENER)KLEDING
int. 34-36, o.a. 2 lange

jassen.

Telefoon 3354.

Ochtendblad vraagt met
spoed:

FLINKE
BEZORGER (STER)
v. Zandvoort. Verdienste

ƒ 60,—.

Bellen na 18.00 uur 023-

263826.

Weggevlogen :

LICHTBL. PARKIET
roepnaam KIKI. Omg.
Man. RUckert.

Teg. bel. ter. te bez. V. Len-
ncpweg SO/2, tel. 6737.

AQUARELLEN TE KOOP
Oud Zandvoort Zeege-
zlcbten enz.

D. v. d. Mye, Poststraat 6.

Te koop:

BRUIN BIBCORD
3-ZITS BANK
Beslist in prima staat.

Prös ƒ 125,—.

Telefoon 4914.

Wie heeft miin

AANSTEKER
gevonden? (Ronson Elec-
tronic). Aandenken

M

Teg. bel. terug te bez.

Wiersma, telefoon 3121.

GOEDKOPE AUTO-
VERZEKERINGEN
tegen maand/halfjaar
premie.

Ass.kant. SIEBENGA,
.

voor al uw verzekeringen.
Kievitslaan 5, Vinkeveen.
Telefoon 0Z972-3233.

' Profesianis Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bl] Kon. Besluit

begrafenis - Transport - Crematie

Haarlem, Laan van Berlijn 118, telefoon 023-331975.

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACBT TE ONTBIEDEN.

CENTRALE VERWARMING
Zelfbouwpakketten
Aanleg & Onderhoud

Vraagt vrijblijvend inlichtingen of offerte:

POLYAIR B.V.
LANDELIJK ERKEÏTO GAS- EN C.V.-DJSTALLATEUR

DENNENLAAN 187 — ZWANENBURG — TELEFOON 02907-3043

tSUYT
drcrtentic

dit blad
Succes verzekerd

Bel 02977-25141 voor nadere inlichtingen.
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SUnterklaesaevond in het oude
mannen en vrouwen gasthuis

fc-^»>'%>'^'*»''^>^K^».'<fc^»^%>-^»^>>^

k

In de zaal van het Gasthuis, laaien in de schouw de vlammen hooi: op. Als

je er in lit te staren, dan zie je in je verbeelding allerlei gestatten, heicsen,

draken, ja zelfs aardmannetjes met puntmutsen op en akelig grauwe ge-
zichten. Het is stil in de zaal. In de zoldering weerspiegelen de vlammen
en de 'grote kaarsenkroon werpt alleen- licht op de tafels, maar de hoeken
blijven schemerig. Ondanks het tamelijk grote faoutvuur is het lang niet
warm. De lapjeskat heeft de beste plaats, die ligt lang uit voor het haard-
vuur en rekt zich behagelijk uit. Je hoort niets anders dan het tikken van
klok, die alle uren wegtikt, de gdeie en de kwaaie. Ineens wordt de stilte

verbroken door geklos van hoUeblokken, het komt dichterbij, het zijn jon-
gens. Ze zingen Sunterklaes, stok in je naars, turf in je gat, o wat een rare
vent is dat.

In 'de hoek bü de schouw, staat een klei-

ne, tafel waar de bijbel op Ugt en bet
comfoortje met de pÜP van de vader van
het huis. Dan staan daar de grote tafels

waar straks de vrouwen en de mannen
om heen gaan zitten om de schrale

maaltUd te nuttigen, ouwe krom gebogen
mensea In het flakkerende licht kunnen
ze" uit sprookjesboeken ztjn, maar In

werkelijkheid zUn bet de Bomneus, Hup.
Jaap, Plet, Janle, MarU, Ple, Trijn, enz.

Och, allemaal mensen die eens Jong wa-
ren, veerkrachtig, vrolijk, die werkten en
sjouwden zonder morren, gelukkig in

hun armoe, maar met hun eigen gezin.

Hierin leest u hoe ze hun oude dag door-
brachten. Weer bonzen de Jongens op de
ramen en zingen: Sunteïklaes, stok in de
naars, turf in Je gat, o wat een rare vent

is dat. De vader zegt; Hè, die verdomde
Jongens ook altUd met der gebler.

De bomneus
'Ja,' zegt de moeder, 'Je had ook eerst de
luiken dicht motte doen.' Vader moppert,

'die barrels ook altUd en dan, dat had
de bomneus ook wel elfe kenne doen.' De
moeder zegt snibbig: 'mot Je net gelove,

lekker warm zitten en veul ete dat wulle

ze. Je mot es opletten of ze der gezicht

soches wel wassen bij de pomp. Ik heb
een schoone blauwe handdoek neerele-

gen en die is let ebruikt.' De vader zegt:

'Ja, Ja moeder.' kijkt in het rond; 'zis zoo

zegt ze, 'de boel is an kant, hU J|j de

kwlspeldoors neergezet?' 'Nou, het bakkie-

met zand staet an deuze kant/ en Flip

de fluiter zei wel hier gaen zitte denk
ik.' antwoordde vader.

De moeder zegt, 'ja maar Jan Bomneus
gaet an geunc kant zitten en die spaugt

het meest.' De vader: 'Het is vandaag
anders al vroeg donker, hè.' De moeder:

'jae, et benne ook de donkere daegen
voor korsemes, komme die tije. komme
die plage. Stil der es, daer komme ze

hoor.' Langzaem schuiven de oudjes bin-

nen, de vrouwen met een brelkous, de

mannen met een pUp of 'n pruim ach-

ter de kiezen. Ze groeten onderdanig de

moeder en de vader, mompelen wat te-

gen elkaar en gaan dan zitten.

Hou is je bien?
Moeder zegt tegen Mary: 'En MarÜ, hoe

Ishetmou met jq.bien?' Marü: 'Nou dat,^

gaet wel weer hoor.' Moeder tegen Dlr-

kie: 'Eet strakkies nou- maar let zo veul,

anders ken Je vannacht weer let slaepc.'

Ple zegt acht?r de rug van de moeder:

'as der maer genog is.' Allen gaan om de

tafel zitten. De moeder legt bU ieder een

ijzeren verk neer, gaat dan om eten te

halen. Piet zegt: 'Jans, kom lU maer hier-

lekker zitte.' Jans: 'niks hoor. Jij laet

mijn teveul winden.' Piet: 'zo, nou maid,

wie het eerst ruikt, heb het eerste zön
gatje gebruikt.' Jans kwaad, 'wul je der

effe om detike datte me nog motte eten.'

De vader gaet bij de tafel staan, houdt

zijn pet in de hand en zegt: 'zalle me
effe bidde?' Ieder zwijgt en bidt. Man-
nen houden de pet voor de ogen. De va-

der: 'nou dan maar smakelijk eten.' Al-

len mompelen wat terug. De vader zegt

hardop: 'nou, ik zei zelf de luiken maer
weer sluiten.'

Dirkte: 'wat schaft de pot vcatdaap denke

jollie?' Marij: 'ik docht van gekookt spek

mit peren.' Piet: 'het ssel wel fricco we-

sen: ttarii: 'welnenei Piet. sttndags is

't meest spek mit peren, maar vandaeg

is het appies mit een kommetje doop en

een droog vtssie, wat (fc }e zeg. .
.'

De moeder komt binnen met een dam-

pende schaol aardappels met 'n komme-
tje doop midden in. Als ze de schaal
midden op tafel neerzet, gaat ze met
haar handen in de zU staan en zegt

overdreven: 'nou mensen, dat Jollie dut
'kostelijke eten wel magge smaken.' De
oudjes prikken om beurten een aardap-
pel op de vork en dopen het in het kom-
metje. Piet staat op; aan de kant bü de
schouw hangt aan een touwtje allemaal
droge scharretjes. HÜ haalt er een paar
af en deeltze uit. De mannen snijden ze

met hun zakmes an riempies, geven er

wat van aan de -vrouwen en al kouwen-
de en babbelende gaat de maaltijd voor-

bij. Ze zijn niet veel gewend en het is

een grote gunst dat ze voor niks in het
gMthuis mogen wonen.
Tante Jans veegt haar mond af, zucht

zwaar en zegt: 'ja mensen, het valt iet

mee.' MariJ: 'och dat schikt nog al, der is

hier warmte en eten en as je oud bent

mot je maer dankbaer weze.' Engeltje:

'dat is nou allemaal goed en wel, maer
as Je snachts wakker legt. en let ken

slaepe en je legt te prflkkizeeren over

vroeger, dat je zelf nog Je huishouwe
dee. Mens, Je had wel zooveul te doen
dat het leek of er of en toe glen end an
kwam; soches had je al een natte rug
van die grote wastobbes, dan effe over

de heining roepe naer Ant, Je weet wel,

die weunde in dat kleine huisie achter

me. Ant, mot je een bakkie. Nou dan effe

klesse over die en geune, dan weer hard-
lopend Je arepels overhangen, een brok-

kie van dat natte en brakke hout van
strand...' MariJ: 'Ja en dat rookte zo

lekker.'

Tnrfie
Engeltje: 'ja en dan een turfie der op,

de pot van de arepels was van ondere
wel net zo zwart. Nou en dan een brok-

kie spek uitbakke en dan hong er zoon
huiseiyke lucht In huis, nau Ja wel .een

beetje rokerig wel Ja, maar Ik moet er

toch nog dlkkels an berom denke.' Aal:

'Ja en dan begon in lens de klok te luie,

de bel van twalef ure.' Marü: 'ja en dan
effe later kwamen de Jongens uit school

en gooide derlui klompe teugen het schot

en... mens praat me der iet van, waar
is de tyd ebleven.' Engeltje: 'en as dan
Wullem thois was van zee, dan zie ik nog
die hele zool om de tafel zitte.' Aal: 'nou,

dan kon je glen eten genog hebben.'

Trijn: 'Ja maar ik zee altijd der worro
wel vreters emaakt maar iet eboren.' 'Net

wat Je zeid TriJn.' Jans: 'maar mense,

zouwe nou iet effe danke.' Janle: 'Ja dat

docht ik ook.'

Vrouwen vouwen de handen, de mannen
houden de pet voor de ogen, allen bid-

den. Tante Jans zegt: 'wel.- mag het u
bekome.' De vrouwen ruimen de tafel af,

Jans veegt met de vaatdoek over de
tafel.

Koek slaan
Piet «at zijn Pijp te stoppen. Jans zegt

tegen Piet: 'ga toch een beetje op zij mit

Je bienen, derek leg ik nog voor merakel

over de vloer heen.' Plet: 'jollie altüd

met Je vaatdoek.'

Als allen later weer rustig zitten, dan in-

eens bonken op de luiken kinderen en
zingen: 'Sunterklaes stok in ja naars,

turf in Je gat, o wat een rare vent is dat.'

Plet zegt: 'Verrek, dat is waar ook, het

is sunterklaesavond,' wrijft in zijn han-

den en zegt: 'weet Je nog Flip, toen we
Jong waren, koek slaan by Aat de bak-

ker.' Dirlcie zegt: 'geef me me stoof er es

an, ik ben koud deur me hele dondere-

ment hene.' Jaap zegt: 'de lucht wier
strakkies zoo donker en 't is zoo stil bui-

ten dat het best es kon gaan sneeuwen.
Nou AaJ, dan gane me samen het schui-
tegat of mit de prikslee.' Janie die wat
doof is zegt: 'Wat zee Je Plet, sneeuw. .

.

zie Jé wel ik kreeg strakkies vai. die sui-

singe in me hoofd.'

Pandoertje
Piet gaat naar Janie toe en zegt: 'laat

er es kiJke, je kop staet op valle.' Janie:

is sunterklaesavend,' wrUlt in zijn han-
'wat zeg Je nou: is de vrouw van de do-
minee bevallen?' Allen lachen, daarna is

het weer stil. Jans: 'wat is het toch stil

achter.'

Aal: 'waar sou de moeder weze. Ple.' Ge-
heimzinnig: 'de moeder is gehaald om te

bakeren.' De vrouwen vragen, bi) wie?
Ple: 'bij Gerretje van Vok.' Aal: 'most

die alweer in de kraam.' Marij: 'weljaned

mens, dat gaat mxiar deur.' Ple: 'en je

weet wel, dat as moeder ehaald wordt
dan gaat vader een pandoertje leggen
bij dappere Kees.'

Jaap wrijft in zün handen, 'nou mensen,
dan hebben wU vriJ spul vanavond.
Piet: 'dan zelle me der es echt ouwerwes
Sunterklaesfeest vieren.' Marö: 'waar
vandaan? Jtj denkt zeker dat er een
schip, mit riJsdaalders is annekomme
niet?' Aal: 'hou op mens, schraalhans is

hier de keukenmeester.' Jans: 'en dan
der bij, alles zit hier achter slot en gren-
del.'

Achter' horen ze wat gestommel. Piet:

'nou wat heb ik gezegd, daar zei Je toch
nog de Sunterklaes hebben.' Allen begin-

nen met beverige stem te zingen: 'Sun-
terkl£isie bonne bonne, gooie wat in de
regentorme.' Dan komt 'de huishoudster

van de rentmeester binnen en zegt: 'och,

wat aardig, zitten Jullie hier te zingen

en wat gezellig, ik had al even aan de
deur gerammeld maar er kwam niemand,
er brandde alleen maar een olielampje

in de gang en toen ben ik maar gaan
zoeken. En nu vind ik Jullie hier zo leuk

by elkaar. O, kijk eens, nu ben ik met
mijn goede mantel tegen die kalkmuur
aangelopen, wat vervelend nu.'

Mevrouw B. Jongsma-Schuiten deed
ons nevenstaand Sinterklaasverhaal
toekomen. In haar vroegere 'Wurf-
Jaren is het -verhaal bil folklorever-

eniging 'De Wurf' als toneelstuk op-
gevoerd. Op uitdrukkelijk verzoek
van de schrijfster hebben we de tekst

letterlijk overgenomen, 'want' zo zegt
mevrouw Jongsma 'het verhaal speelt
zich vijfenzeventig Jaar geleden 'in

Zandvoort at. Ik vind het zo fijn

om in het verhaal uit te doen komen
hoe het vroeger was. Hoe bU voor-
beeld een sinterklaasavond in het
oude mannen en vrouwen gasthuis
werd gevierd.'

Speculaaspop
Twee vrouwen spugen in hun handen en
proberen de mantel at te vegen en zeg-

gen, 'nou het is er al af hoor.' De huis-

houdster haalt een grote mand lilt de

gang en zet deze op de tafel. Haalt er

eerst een groot krentenbrood uit en legt

het op de tafel en pakt de mand uit:

'voor allemaal een speculaaspop, de'man-
nen een pakje BZK, de vrouwen een fles-

je reukwater.' De mensen zeggen; 'dan-
kle duizendmaal Juffrouw.' 'Nu ga ik

maar weer en nog maar een gezellige

avond.'

Jans brengt haar naar de buitendeur.
Plet zegt: 'die ir mijn een te goeie ken-
nis van de rentmeester.' Flip: 'nou wat
zeg je der -van, wat een kakmedam.'
Jans: 'stil, stil, dat past let as Je net zoo-

veul ekrege heb om zoon mens zoo te

atronteren.' Jans: 'nou dat zal de moeder
en vader spijte dat ze der niet by benne
geweest. Heer, heer, wat had de moeder
der fluwele mondje laten gaan,' zegt de
Bomneus, 'en denk er om dat de vader
der wel uitelaten had hoor.' De Koekoek:
'het viel myn ai mee, dat jü er niet uit-

elaten heb.' Aal: 'kyk der es hier, een
zaldde anys. Verdee, gaat er es küfcen of

der iet een beetje melk staat.' Piet: 'nou,

een bakkie anys zou ik best lusten.'

Holleblok
Piet haalt een stuiver uit de knoop van
zyn zakdoek. 'En . . . Iaat -ik nou nog een
stuiver hebben. Van de week loop ik op
strand, ik schop met me holleblok teuge
een hopie zand... en... Ja hoor, een
stuiver. Dat ken een gezellige avond wor-
re.' Flip: 'en laat ik deres kyke (haalt

zyn tabaksdoos uit zyn zak), ik heb nog
twee vierduite, een paar halvies en een
paar centen.' Jaap: 'nou dan mot je op-

sohiete, gaet hier effe an de overkant by

het Wapen een klein plat flessie citroen
halen . . . misschien geeft-ie nog "n deur-
slag.' Mary: 'nou gauw dan... en denk
erom metien berom.' Jans zegt tegen
Mary: 'zalle me effe kommetjes hale en
melk warme.' Jaap gaat andersom op de
stoel zitten, houdt zich aan de. sport voor
hem vast en zegt: 'ik vergeet nooit die
schipbreuk, hoe we deur dat yskouwe
water met ze alle een ketting vormden
om de mensen er of te halen. Der wa-
ren er al een paar over boord geslagc,

die later dood op strand spoelden. Bc zie

nog hoe woest de golven beukten op hun
prooi, toen vergat je dat het sunterklaes
was.'

Brissie

De vrouwen Komen met de warme melk
binnen. 'Zo,' zegt Flip, 'toch nog melk
evonden.' Jans: 'hè, waar biyft Plet nou
toch, ik hou iet van zukke akkefietjes.'

Pic: 'mens maak der toch gien brlssle

van.' Jans: 'nou ik hou iet' van zuIOce

dingen, het hoort iet en we hebben het
nog nooit edaan.' Aal: 'net wat je zeid
Jans, maar laten we, met mekaar een
versie zingen.' Dan koint Piet terug met
veul gestommel, geeft een harde klap
tegen de deur en met een mombakkes
voor, een groot laken om en een bezem in
zyn hand, zegt hy met zyn bromstem:
'hier is Sunterde-klaes.' Knypt een paar
vrouwen in hun wang. Mary: 'toe malle,

jy heb zeker al effe an het tlessle eroken
hè.' Piet: 'o Ja, verdc, dat zou 'ik temet
vergeten' en haalt het flesje uit zyn
broekzak,' neemt zelf eerst een slokkie.

Dan neemt Jaap twee slokjes. Dan zegt
Piet: 'ken jy wel van een ander zyn een-
te.' Aal: 'toe Piet, je kon vroeger zoa aar-
dig voordrege, doe nou ook es wat.' Piet:

'schei uit, niks hoor. je ken alles van me
edaan krijge, maar dit iet.' Verschillen-

de vrouwen dringen aan en zeggen: 'toe

vooruit. Piet.'

heen staan en helpen hem op de been.
Dan zien ze allen de bloedvlek op zijn
wang. Jans: 'och Heere, Je bloeit Piet.
Kyk toch er es an. Aal haal maar gauw
een, kommetje regenwater, dan haal ik
een lappie uit de bedstee. Nou, als de
moeder komt zwaait er wat.'

Koppiesdoek
De vrouwen komen terug met 'n lappie
en 'n kommetje water, wassen zyn ge-
zicht af. Eén heeft een koppiesdoek mee-
genomen en bindt die om zyn hoofd met
een grote knoop boven zyn hoofd, ze
schateren van het lachen. Aal zegt, 'nou
Plet, toen ik Je strakkies op die stoel zag
staan te zingen, kon ik nog mal op Je
worre, maar nou kenne me wel de koore-

ymes met Je op.' Piet zegt: 'mens, haal die
doek van me kop, er is niks aan de hand.'
De kat legt te speulen met de bombak-
kcs. •

Ineens, niemand heeft er erg in gehad,
staat de moeder in de zaal en met haar
handen in der zy overziet ze de situatie
en zegt heel kwaad: 'Wat is hier in gos-
naam an de hand, t lykt wel 'n bende
(ze niet het lege jeneverflesje op tafel
liggen). As dat de dominee of de schout
zouwen zien, dan zwaaide er wat. Je had
kans dat Jollie der allegaer lUt moste, en
ik en de vader hadde het op onze brood
ekregen en we hadde er part nog deel
an. 't Is mooi hoor, dat mot ik zeggen.
Jullie benne net kleine kinderen. As jol-
lie iet denken dat ik voor me plezier weg
eweest ben. Ik wier ehaald bij een be-
valling. Ik docht nog, jullie biyven wel
rustig by mekaar zitten. Ken Je net ge-
loven. Hoe vin ik me rustige zaal berom?
Een paar dronkelappe en Jollie (tegen de
vrouwen) lyken wel een paar lichte
kooien.'

Geert wil wat zeggen. De moeder nog
kwaaler stampt met haar voet op de
grond: 'Hou Je mond, want ik ben over
me toeren heen. Eerst op een holletje
een schoon boezel voor, naar die vrouw
toe, nou daar heb Ik een klussie had. We
hebben der dokter Gerke nog by motte
halen.'

'

Piet gaat op een stoel staan. De vrou-
wen roejjen: 'toe Plet, van Dodsie, Je

weet wel.' Plet begint met een gebarste
stem: 'Dorlssie mot er weer heibel van
komme, morge heb Je weer pyn In je lyt.'

Dan, hoe het komt weten ze niet, maar Borretje Soep
hy valt van de stoel, zyh mombakkes
hangt scheef naast zijn gezicht. Er zit

wit bloed op zyn wang. Jans: 'zie Je nou
wel, dat komt van- al dat zulpe.' Ple:

'zeker •van dat iene slokkie, jy ben ook
iet lelcker.' De -vrouwen gaan .om Piet

'Bovenop de zolder lagen een paar kin-
deren te dreinen: van ik wil naar myn
moeder toe. En die luie vent van der die
zat men zyn bienen op een stoel by de
kachel. As je een geweer by zyn gat of-
schoot, kreeg je hem nog iet vooruit.
Maar met dat arme wyiie daar had ik
mee te doen. Ik zal der morrege een hor-
retje soep brengen.'
'Nou. toen dat kindje der eindeiyk was,
het geholpen, die vrouw ewassen, kindje
lekker warm in het wiegie, de kinderen
boven een kommetje water egeven en
een pepermentje. Die heb ik altyd in een
peperhuisje in me zak. En toen naar
huls berom. Het zweet liep me' by me
hoofd neer. Ik dacht nog, een beetje stil

doen, want de ouwetjcs zalle wel op bed
legge. Ik kom dus thuis en wat vin ik. .

.

Zegge Jullie nou zelf, vinde Jullie het
glen schande en dat voor zukke ouwe
mensen.'
By de laatste woorden komt de vader
zachtjes binnen. Hy houdt zich een
beetje op de achtergrond, want hy had
niet mogen gaan pandoeren. Geert zegt:
'mag ik nou ook effe wat zegge.' De moe-
der zegt, 'wat wou jy dan wel zegge . .

.

heb ik soms gien geiyk?'

veul in je om, en als je dan aUien in dut
gasthuis zit, en gien mens komt naar Je
om kyken. Je weet ook niet, of Je er
kommende jaar nog zei wezen. Kyk, daar

'

hebben Jullie als vader en moeder zoo
gien erg in.

En, hoor 'wat ik zeg: toen hadde we het
zoo met mekaar over vroeger, toen we
nog Jong waren en iniens stong er een '

Juffrouw hier in de zaal met een grote
mand met de komplementen voor ons
allegaer. Ja ook voor jollie natuuriyk.,
Nou en toen die Juffrouw weg was, toen
zeeën we teugen malkander, laten we
het nou voor deuze avond nou eens ge-
zellig maken, de vrouwen maakten wat
anysmelk en wy lapten met mekaar een
paar maatjes. Jonge, Jonge, wat kenne
me van die paar maatjes dronken wor-
den. Laat me niet lachen. En toen zou
Piet een versie zingen en is toe van de
stoel of evallen, dat is nou al en daar
maak jy nou zoon drukte van, of mo et
weet iet wat edaan hebben.'
"Kyk, jy ben nou de moeder van ons,,,

maar de meeste van ons benne ouwer als

Jollie. Maar gedwee zegge me moeder en+'
vader. Daar motte jollie es effe stil by'*'

biyven staan, dat valt voor ons niet mee,

'

om de weerlicht niet. Maar ja, wat motte,!
we anders. Doch jy iet datte me ook veul..

liever met ons eigen wyt in ons eigen-
huishouwetje nog wulle leven?' De oud-
jes knikten en beamen dit. Ze hebben
gespannen zitten luisteren. 'Maar...
ja . . ., dat is voorby . . . dat komt nooit
meer berom.'

Boezel
De moeder zenuwachtig haar boezel
rechttrekkend: 'ja dat komt ook omdat
ik zo verstag was van die bevalling en
die luie vent.'

Mary : 'dat had ik toch van die vent niet
edocht, jy Piet? Ja mens, een ander zyn'
boeken benne duister te lezen.' ^
De moeder vervolgt; 'En dan nog die,
dreinende kinderen, terwyi Je zoon toerj
had om die vrouw te helpen.' Dan op eenf
heel andere toon: 'maar nou motte Jullieï
iet denken, dat ik iet met Jollie mee kang
voelen, nou Geert et allegaar uitelegeni,
heb, want ik zou ze zeggen . . . slecht heb-,
ben Jolüe et niet, wel? Ik mot mit de
centen van de schenidngen ook rond zien
te komme, dat is vast gien vetpot, maar
me doene wat me kenne. Met het wegen
van de varkens, en de opbrengst van de
pieterselle en uit de groentetuin derby,
kenne me net de winter deur komme. Al
hoewel de pieterselle teuge viel, zeg nou
zei,' zo zegt ze tegen Teun en Flup die
antwoordden: 'nou we hebben toch ge-
nog geschoffeld.' Jans: 'Ja, maar Jollie

hadden toch meer de luis uit der sla
motte houwen.' Jaap: 'nou dan had-jy
dat motte doen.' £

Bakkie anijs

Gien erg in

ri.iEil! iiiULi)Jill!li£ji

Het oude manneii en vrouvièn gasthuis op het Gasthuisplein.

lipfSiilplii

Foto: Gemeentelijk fato-archief.

Geert zegt: 'ik wil dut wel er es effetjes

uit de doeken doen. We zaten hier rustig
by mekaar, iniens .bonke een. paar Jon-
gens op de luikè en zongen sunterklaes-
versies. En wy hier in dut stille huis

zegge zo teugen mekacr, verrek, 't is

sunterklaesavond. Je ken wel begrypcn
as je zo stil met mekaar zit en Je allicn

de klok hoort tikken, komme der op zoon
avond herinneringen by Je op. En als Je
dan denkt an sunterklaesavondc van
vroeger in Je eigen huisie met Je vrouw
en Je kinderen, dan gaat er toch wel

De moeder is helemaal rustig gcwordeiP
en zegt: 'Luister nou eens mensen, me'
motten hier met mekaar deur het leveti

en . . . met Gods woord. Laten me mekaar
vergeven as der harde woorden benne
gevallen. We maken nog een lekker
warm bakkie anys. Toe Jans, doe jy nog
wat anyszaad in de pot en dan is het zo
langzamerhand bedtyd.' De oudjes be-
amen dit. 'Moeder zalle we dan nog met
mekaar een versie zingen.' De moeder
zegt: 'welja, zingen maakt een mens te-
vree. Maar dan gein Sunterklaesverslc,
maar van het hutje by de zee.'

De laatste blokken hout in de haard
knetteren, het kaarslicht flakkert en met
hun ouwe stemmen zingen ze, terwyi
het late vuur uit de schouw de balken
grillig beschynt: 'Het moede hoofd ter-

neer te vleien In ons hutje by de zee.'

De vader zegt 'en zelle dan maar beslui-

ten met de Heer is myn herder.'

Het stenen mannetje op de punt van het
dak kykt over hot oude dorp. en buiten
dwarlen grote sneeuwvlokken om het
oude huls.

E. JONGSMA-SCHUITEN

Inspraak Streekplan
KENNEMEELAN» — Voor het gebied

aan de noord- en zuidoevcr van het

Noordieekanaa.! moet — volgens Gede-

puteerde Staten van Noord-Holland —
een nieuw streekplan komen. Half ja-

nuari 1976 start daarom in dit gebied

(Amsterdam, Amstelland, Meerlanden,
Zuid-Kennemerland, Umond en Zaan-
stad) een inspraakprocedure rond een
zogenaamde Nota van Uitgangspunten
die als voorbereiding voor het (de)

streekplan (nen) moet dienen.

Zo'n streekplan is erg belangryk. Er
wordt in grote lynen verteld wat er met
de weinige ruimte die wy in het Noord-
zeekonaalgcbied nog over hebben kan en
moet gebeuren. Omdat het lang duurt

voor zo'n streekplan klaar, is heeft Ge-
deputeerde Staten een Concept-nota van
Uitgangspunten samengesteld, die eerst

aan de mening van grote groepen van
de bevolking getoetst zal worden. In de

i: UITSLAG PUZZEL
De oplossing van de kruiswoord-
puzzel in oiize editie van 20 novem-
ber luidt: St. Nlkolaas komt naar
zee.

Er waren helaas een paar foutjes in

geslopen maar de meesten van u zyn
er toch wel tütgekomen.
Sommigen schreven Nicolaas met
een c terwyi uit de puzzel toch dui-

deiyk een k van zak kwam.
Verder was de tweede letter van zee

volgens de aanwyzlng een t hetgeen
fout was, dit moest dus de letter e
zyn.
De namen van de prüswinnaars vol-

gen hieronder, zy krUgeu zo spoedig
mogeiyk bericht over wat zU gewon-
nen hebben.
J. Koper, Keesomstraat 267; J. Ko-
per, Burg. Beeckmanstraat 37; mevr.
Y. M. Bouland. Zandvoortselaan 126;

M Byisma, Brederodestraat 85;

mevr. v. DuUn, Burg. Beeckman-
straat 32; A. Molenaar, Burg. Bn-
gelbertstraat S6; A. Weber-Koning,
Gasthuisstraat 1; h. Koper, van Len-
nepw^ 28'; C. G. v. Lommeren, Ccl-
slusstraat 21; W. ter Weer, Boul. P.
Loot 101; D. W. Spaans, Pahrenhelt-
straat 25; J. C. Haldcrman, Para-

dysweg 10; mevr. C. v. d. Laan, Cel-

slusstraat 81; mevr. W. Paap, Treub-'
straat 17; mevr. M. M. v. Duyn,
Strandhotel Boul. P. Loot 1; J. Lam-
mers-Keur, Pakveldstraat 32; Jac.

'

Molenaar, Potgieterstraat 2; mevr.
M. Weber-Caspers, Haarlemmer-
straat 53; C. Kemp, Kosterstraat 13;

M. de Vrind, Celslusstraat 81; M. C.

Habich, Burg. Beeckmanstraat 3;

mevr. B. Hallebeek-Woudsma, Zand-
voortselaan 307, Bentveld; mevr. J.

V. Lemraeren, van Lennepweg 61/6;

J. A. Mey. Zuiderstraat 4A; G.

Zcepvat, Tolweg 9; G. W. F. KuU-
pcrs. Kostvcrlorenslraat 30'; mevr.
M. C. Gebhard. Lyslerstraat 13; S.

Z. Zuidhof, van Oalenstraat 42; E.

H. Kerkman, Burg. Beeckmanstraat
24; E. Markhof, Keesomstraat 365;

P. Oostendorp, van Lennepweg 30";

J. B. Kopcr-du Chatonier, Keesom-
straat 267; H. B. J. V. Deursen,

Zandvoortselaan 126; mew. A. T.

Stadt, Burg. v. Alphenstraat 13A;

mevr. P. J. Verburg, K. Doorman-
straat 4 /8; W. J. Beek, Stations-

straat 8 hs; A. Herfst, Vondellaan
32; H. W. den Duyn, Westerpark-
straat 31.

herfst van 1976 zal dan — door Provin-

ciale Staten — de nota worden vastge-

steld. Daarmee kunnen dan toch — via

inspraakresultaten — belangryke pro-
blemen die nu om een oplossing vragen
worden behandeld.

Het gaat in de nota byvoorbceld over de
uitbreiding van de Hoogovens (moet
wyk nan Zee verdwyncn?), stadsver-

nieuwing (met name in de grote steden),

woningbouw op de opgespoten terreinen

in het westelijk havengebied of Indus-
trie?, woningbouw in de Velserbroekpol-
der?, een tweede nationale luchthaven?,
mag de Öaarlemmermeer worden vol-

gebouwd met huizen en wegen?, enz.

Het gaat om het achtertuintje waar
misschien een autoweg ol nieuwbouw
wordt gepland.

Om tot een verantwoord plan te komen
is het noodzakeiyk dat de mensen die

in iiet Noordzeekanaalgebied wonen,
werken, leven, hun mening geven. Bo-
vendien is het belangryk dat zoveel mo-
geiyk mensen daartoe de gelegenheid
krügen. Om de schyn te vemiyden dat
het provinciaal bestuur zUn eigen beleid
probeert te verkopen is aan drie — zelf-

standige — organisaties in Noord-Hol-
land gevraagd inspraak van de bevol-

king te realiseren. Deze organisaties

(Vormingscentrum Dyk en Duin, Hoorn;
Volkshogeschool Bergen: Provinciaal

Opbouworgaan Noord-Holland) zoeken
op hun beurt contact met plaatseiyke
en regionale verenigingen, organen voor
opbouw en vormingswerk, afdelingen
van politieke partyen, enz. De bedoeling
is om te proberen punten uit de nota
zoveel mogeiyk aan te laten sluiten op
herkenbaarheid en wensen met betrek-
king tot de eigen situatie van de bewo-
ners. Niet alleen de grote lynen van
een streekplan, maar het achtertuintje

(en wat daarmee moet gebeuren) staat

centraal. Het ligt daarom in de bedoe-
ling in de periode van halt tot eind Ja-

nuari van het volgend Jaar Informatie-

ve byeenkomstcn te .beleggen, waar
werkgroepen geformeerd worden (door

en voor de bevolking) . Het gaat dus niet

om een paar hoorzittingen waar leder-

een zyn zegje kan doen. Het gaat om
een procedure waarin de mensen infor-

matie vragen en/of krygen, zodat zy

een mening kunnen vormen. Met hun
eigen deskimdigheid en kennis van het

gebied. Daarover kan dan — tot eind

mei heeft de bevolliing de tyd haar re-

actie op de voornaamste punten uit de

nota te geven — met anderen worden
gepraat, zodat er — samen — een stand-

punt kan worden bepaald.

Inspraakavonden worden In deze om-
geving gehouden:
Haarlem-zuid: Coornliert Scholenge-

meenschap (muziekzaal). Chrysanthe-
mumlaan 18, Haarlem, op donderdag 15

Januari 1976 om 8 uur;

Heemstede: 't Oude Pesthuis, Herenweg
96. Heemstede, op donderdag 22 januari

1976 om 8 uur:
Blocmcnd.aal/Zandvoort: Gemeentehuis,
Burgeraaal. Blocmendaal, op dinsdag 13

januari 1976, om 8 uur.

oAjÊi^^i
Wim Kan
in Haarlem

WATERSTANDEN
ZANDVOORT —

De hoogwaterstanden zijn als volgt:

vrijdag 5 december -4.37-16.53 uur

zaterdag 6 december - 5.21-17.37 uur

zondag 7 december - 6.03-18.19 uur

maandag O december - 6.43-19 uur

dinsdag 9 december - 7.25-19.46 uur

woensdag 10 december - 8.14-20.41 uur

donderdag 11 december - 9.10-21.41 uur

vrijdag 12 december - 10.16-22.53 uur

springtlj - 5 december
doodti) - 12 december

Voor het berekenen van de laagwater-

sfanden gelieve men bij bovenstaande
uren 8 uur en 3 minuten bIJ te tellen.

Zondag 7 december

HERVORMDE KERK
Kerkplein
10.30 uur ds, C. Mataheru, bediening h.d.

Jeugdhuis
10.30 uur jeugdkapel

GEREFORMEERDE KERK
Jullanaweg
10 en 19 uur ds. J. G. Aalders, 't Harde

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Brugstraat

10.30 uur prof. dr. A. H. van Blemen,
Bentveld, ned. herv.

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie St. Agatha
zaterdag 19.30 uur stille eucharistie-

viering; zondag 11 uur eucharistieviering

m.m.v. dames en herenkoor

Bijkerk noord
9.30 uur eucharlstfeviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 e-n

16 uur, woensdag 20 uur, samenkomsten
In gebouw Madoerastraat 1, Haarlem-N.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBOND
maandag 15 uur samenkomst in

huize 'Pniël'. Zuiderstraat 3

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
dinsdag 20 uur samenkomst in

gebouw Brugstraat 15

JEHOVA'S GETUIGEN
van 9.30 tot 11.30 uUr openbare

bijeenkomst In het gemeenschapshuls,
ingang Willemstraat

Weekend 6-7 december

Artsen: huisartsenpraktijk Bouman-Mol,
dr. Bouman, Koninginneweg 34,

teleoon 5091,

verdere Inlichtingen omtrent de week-
enddiensten worden verstrekt vla de
telefoonnummers van de huisartsen:
Anderson, telefoon 2058
Drenth, telefoon 3355
Fiferinga, telefoon 218f
-Zwerver, telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: zr. Th. de Roode-van der
Horst, Noorderstraat 30, telefoon 6358

Apotheek: van 5-12 17.30 tot

12-12 17.30 uur:

De Zandvoortse apotheek: H. 6. A.
Mulder, Raadhuisplein 10, hoek Halte-
straat, telefoon 3185

Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn,
Linnaeusslraal 3, flat 2. telefoon 4437
Hulpdienst: telefoon 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid van de
gewenste arts raadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Storingsdienst gasbedrijf: ielefoon 3737.

ook buiten kantooruren

Politie: telefoon 3043

Brandweer: telefoon 2000

Taxi: telefoon 2600

Opening Parkzicht

HAARLEM — Het nieuwe bejaardente-
huis Parkzicht aan de Hclmlaan 10 te

Haarlem — op de grens met Blocmen-
daal — gaat donderdag 11 december of-

ficieel open. 's Middags om vier uur zal

oud-voorzitter drs. W. van Enst de ope-
ning verrichten.
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HAARLEM — WIm Kan, in oktober 1974
voor het laaList in Haarlem, komt in de-
cember met Corrle aan zyn zyde en Bu
van Veen asn zyn vleugel in de Haarlora-
KC Stadsschouwburg. Hy brengt zyn pro-
gramma op donderdag 11, vrydag 12 en
zaterdag 13 december en daarna nog op
donderdag 18, vrydag 19 en zaterdag 20
december. Pryzcn: ƒ10,—, /IS,— en
.f 17,50; cjp-houders ƒ7,50. Er worden
maximaal zes plaatsen per persoon i-er-

kocht.

Radar

1 1

HEEMSTEDE — By radarfoto-kontrole
op 1 december op de Heemsteedse Dreef
noteerde de politie 68 verbalen.
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HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR ALUW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.
Vrijdag koopavond van 7-9 uur in ons centraal-magazijn.

TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZITN, Bennebroekerdijtc 205b, Cniqidiis, Baariemmertneer.

telefoon 033-283437. Let op juiste adres. NIET afslag GnKiaias^lDdostrietemin,
maar voorbij Sii^node, Ie nieuwe we? licks, de middentoods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten Vtiidug koopavond van 7-9 oor.

Haarlem
Kleine Boatweg U,
telefooD 023-313140.

^s Maandags g^esloten.

Haarlem
Tesselscliadeplein 8,

telefoon 023-375674.
's Maandags gesloten.

IJmuiden
Lange Nienwstraat 18i,

telefoon 03550-13120.

's Maandags gesloten.

Oe witde, wat nonchalante zit

in sportief slrokenleer in kombS-
natie met Zwoeds vurenhout.
Elementen in aparte vorm voor
aparte mensen. Jonge zitmoda
voor avant-gardisten met een
subtiel gevoel voor nostalgie.

e hoekelementen kosten ƒ 1143
De rechtse- linkse- of ronde
elementen zijn per stuk / 759

\
mh/a interieur

denncnlaan 53 (hoofdstr.) - zwanenbnr^, telefoon a3907-4S90/]90»
<laK. geopend 8.30-18.09 nnr.

TrUdagavond 19.00-21.00 unr - zaterdag 8.30-I7.M -ara.

Voor Spoedige indiensttreding vragen wij:

A) ADM. MEDEWERKSTER
Ben ie in liet bezit van tenminste een M.A.V.O.- en een
type-diploma en heb je ooic nog enige kantoorervarlng
neem dan kontakt op met onze heer van Iieeuwen.

B) MEDEWERKSTER
Voor de afdeling vacuüm verpakte vleeswaren.

Haar werkzaambeden bestaan uit het inleggen van plak-
jes vleeswaren en bet prijzen van vleeswaren.

Heb Je interesse voor deze job, neem dan kontatt op met
onze heer Bos.

Voor beiden geldt:
— uitstekend salaris— 8% vakantiegeld— 20 vakantiedagen— tantième regeling
—

-

Voor funktie genoemd onder b) geldt bovendien nog;— vrijdagmiddag vry.

Vleeswarenfabriek Offerman b.v.
Turfstekerstraat 51 (bij de VBA) Aalsmeer. Telefoon 02977-21356.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
mtddenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de piaöer a scriJDie D.v
De RWder i StrIlW» B.V. Oir. J.M. Slti)bi», maketear en tntaleur
onrocronde goederen, Adr. Pauwlaan 29 lo Heemstede, Tele(aoii:Oa»S»esM*

Coöperatieve Vereniging

,,Verenigde Bloemen-
veiiingen Aalsmeer"

(V.B.A.) g.a.

Voor ln't rrllklnar-roakcn van geïmporteerde bloemen zoeken tft) OP korte
fermtin rnkplr

MEDEWERKERS
dlc bi^n^ld 7,ijin o|> variabele Hsdcii deze interessant* en ve^anlwoordelUl!e
w erkzaatnliedeu te verilchlen.

V/'ij donken ItierbiJ ifi het bijzonder aan zelfstandigen, dlc In de wlnter-
maaudcu lum eventuele overtolllgr tyri produktiet wensen te maken.

Sollicitanten dienen er tiél rekening mee te houden, dat slj by bepaalde om-
.standighedon voor bovengenoemde «crkzaatnlieden ook 's avonds en/of In

het V. eekend kunnen worden opgeroepen.

De \crrokciiitie vindt danrom plaats op ba«is van een variërend uurloouta-
rlef.

Voor aanmelding en liet, verkrijgen van inlichtingen kunt u zich melden bl)

de afdeling p<T.soncel.szakcn, welke Is ee^e.';tigd op de vijfde verdieping van
ons kantoorgebouw, Legmecrdljk 313. Aalsmeer.

AJAX
Uwee sa, Zwanenbarg-, telefoon 03505-53t.

Uit faillissement: Grote parti]

VELOURS OVERGORDIJNEN
van ƒ 19.95 voor ƒ 1,95 p. m.

TtTRAGB van f 9,95 voor f 3,95 p. m.
FRANSE SLIOEBGOBDUNEK EN VfOLKGOBDVtiEU

op maat gemaakt.

EIGEN IMPORT BIT ENGELAND
Nieuwe TOCE- ea STACARAVANS roet 1 1000,~

a. J 2500,— kortin;.

nnaaderia; met f 100,— ei^eo geld.

KRAT 2 Slaapkamers van ƒ 9200,— voor ƒ 1300,—
BtüANKE vaa ƒ 8600,— voor ƒ6600,—
TOLEDO van ƒ 9600,— voor ƒ8600,—
KRAX met bad, ±. 2 slaapkamers

van / 14000,— voor ƒ lOSOO,—
KRAT Veluwemaat van ƒ 12000,— voor ƒ 8900r-
ZILVEBLTNE tgebrüifet) vaa ƒ 9900,— voor.... f 6000r-
SPRITE (gebruikt) bj, 19T0 met tent ƒ 3800r-
SPBITB 400 b.J. 1969 met tent ƒ 3400,—
SPBITE MIJSKETIEB met tent bJ, 1974 ƒ 5750,—

SPRITE met tent bJ. 1974 ƒ5500,—
SPBITE 1964 ƒ 1500^
CABAVAN (bimgalow-model)
van ƒ 38.000.— voor flSOOOr-
KI? CABAVAN 4:20 m. met voortent 1974 ƒ 5230^-

vet OP!
NnSmVE TOTJBCARAVANS ook eoed voor de irinterqwrt

naat f 4S00r—

AJAX
Utregr 341, Zmaenhmg, td. 02505>S34.

POSTZEGELS
Veizamelbigen en partyen te koop gevraagd door:

J. D. MUIS
Zandvoortselaaa 325, Bentveld — post Aerdenhout — tel.

023-244983 (b«.B. 020-220901 ol 123123). Reeds meer dan 15

Jaar ben Ik inkoper voor meerdere zaken, voor particulie-

ren en voor experts en zoek doorlopend te koop tegen be-

slist goede prUzen: Grote en kleine wereldeoUecties, lan-

dencoUecties, verzamellngea Nederland eu Overzeese BQks-
delen, goede losse zegels, series engros en partijen. Geen
object is te groot. Er wordt contaat betaald. Voor belang-

ri)ke aanbiedingen kom ik gaarne by u thuis.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaab net de verrassend grote

koUektie echt DAMESKONFEKTIE.
óók grote maten.

Fersoonliik advies, maar vrUe kenze.
KLEINE HOUTSTRAAT 11 _ HAARLEM.

Telefoon 32J3.08.

BIELZEN TAXSLS
WQ matcen ze voor o.

Aue«D

Scbagchelstraat 27,

Haarlem, teL l)Z3-327019.

ANTIEK

DE ANNA'S HOEVE
boerenaattek. klokken,

kasten, bur., eetboeken en
cuiioia.

Verts»op: Aalsmeerder-

weg 76S. Bl]senbout.

Vrtldag tot 21.30 en
zaterdag tot 17.00 uur.

Eiken en beuken
tjandgeklootde

OPENHAARD-
BLOKKEN

40 manden van 20 Kg
= 2 m3 VA. ƒ 130.—

tbui£8ebi«cbt.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT,

tel. 023-33118&-314107.

Te koop:

VELOURS OVER-
GORDIJNEN
van J 27,95 voor ƒ 7,93.

.STOELBEKLEIDING
,vanaf ƒ 6,50.

FRANSE OPPAK-
GOBOMNEN T.a. ƒ 6,50

IJmuiderstraatweg 105,

Umulden, tel. 02550-18124.

ZOEKT U EEN
ORIGINEEL KADO ?

Denk eens aan een

GEBRANDSCHILDERDE
RAAMDECORATIE
al vanaf ƒ 25,-

T^e,? "=Ocrtmt^

ATELIER VOOR
GLAS IN LOOD

Wolstraat 3 (achter de Gicrstraat).
Telefoon 023-314599.

MASSIEF EIKEN
salon- en eetkamertafela.

Grote sortering. Ook naar
uw eigen ontwerp.

Vr^enweg 144, Haarlem.
Tel. 023-315953.

Maandag gesloten.

HANDWERK
EETKAMERTAPELS
WH maken ze voor n.

AUéCn
Scbagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

't Boeckaniers-nest
SPEGIAUTEITENRESTAURANT

— Wild. vlees, vis en fontluespecialiteiten

— Kcri^tmenirs (tijdig refcrvercn)

— Rccpplies en partijen

— Dagelijks geopend

— Voor thuis!! Hors d'oeuvres, Rusêische eieren,

Deens buffet (10 pers.).

— Onzf 10 ijit. foiiduesauzeii en salades ook te verkrijgen

via de ENKABÊ. Raadhuisplein te Zandvoort.

— Inlichtingen en tafelrescrvering.

Zandvoortselaan 187, telefoon 02507-2401 of 3054, Zandvoort.

BANKSTELLEN
ZWAAR EIKEN BANKSTEL
diverse dessins naar keuze,

normale prijs ƒ 2.395,— bij ons ƒ 1.795,—

en binnen één week te leveren.

Vrijdag koopavond.

Jan van Gentstraat 158 b
(Industrieterrein t.o. Sony), Badhoevedorp.

Telefoon 02988-5979.

AUTO-TAX NIEUWKOOP
BIEDT AAN

met een gemakkelijke betalingsregeling

vanaf / 80,— per maand
Mtal 1000 Spec. S mnd. OM i**^~
Xoyota CartJi» 19« *?52'~
Opel Olsrmpu 19» l US'^
Opel ReKotd 1971-1973 5*5!*"
Opel Bekotd Caravan 1»72

, J9f»»-
MercedeK 200 diesel, ndlo-cus.Tecorder, leldHoam mooi SMO,—
Ao<M 100 tS Sïï-"
Citroen Ami Bre»* 19JI-197Ï ?2JJ—
Andl 100 LS, wJt ISS'"
Opel Ascona 1971—1978 **!?'"
Citroen DS Super 1972-19T3 .«950,—
Ford Caprt I50O GXl 1971 ''SH'"
Flat 12* Sport 19T2 *?5S'~
ex Taanus 1«00 Combi 19J2—1973—19W vanaf «50^-
Pcugeot 504 1971 IHÏ'—
Mini 1000 1972 3ïï0<—
Mini SSO ïSSf—
Simca BaUer 1971 . ÏSJfr—
Alfa Romeo I7$« Berliaa SSMr-
Renanlt 12 1878 ïS"'—
BJVI.W. 2S00 1971 5?»^
Escort 4-denni 1971 29S0j—
FeüKeot 401 l973-'74 *8ïfc—
N.S.W. Ba>M 1972 SSSOr-
Opel Rekord 1700 197J 19Mr-
FiaC Aotokioaelil I97I 19W^-
Ford Xanaos ISOOL 1971 39S«^
aM.W. 2S00 197» «SV~
Cltroïn Dyane 1971 leUf
Opel Sprint Conpè 2sSI^~-
Simca Tonrist 1971 UM>>
«at 128 1971 JMOr-
Taaans 1600 1971 «n«;—
Slmca KaUey n 1973 «9S0,—
Opel Commodor» 1971 3950,—

Afbetaling mogelijk 6-36 maanden

EEN ZEER GROTE KOLLEKTIE
ANTIEKE BOERENMEUBELEN:
BOEKENSECB., BKOODKASTEN, BETAAL-
TAFELS. LINNENKASTEN, KOPERWERK etc.

vindt u bij:

ANTIEEBOEIIDERIJ DE VEENHOEVE,
Oude Nieuwveenseweg 84, Nieuwveen

(Uithoorn) telefoon 01723-8420.

GEOPEND DAGELIJKS VAN 10.00—20.00 tTOR.

Voor reparatie's van alle

merken wasaatomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig Is,

telefoon 023-252760.

{ Voorriikosten ƒ7,50
\

Ook voor doe bei zeil

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stotzuigers.

Gen. Cronjéstraat 62,

Haarlem

AOrO SPUITEN
BI/JEMENDAALSE
SPUITINBICHTING

Kerkplein SA, teU 251304.

BROOKS BBEUSVEBBANO
eea gordel die uw breuk ge-

heel (In) kan ijouden.
vraag ioUcbtlngea ol maak

alepraak. BROOKS. Singel 25,
tel. 249423. Amsterdam.

SLEUTELSERVIGE
B^ar terwtll u wacbt.
Ook autosleutels.

Volgens codenummer I

TEL 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.

Zaterdagsmiddags gesloten.

Vereniging voor

Zielcenhuisverpleging

„Draagt Elkanders

Lasten"
Dorpsstraat 26,

Ouderkerk a. d. Amstèl.

»e BtrrTENGEWONE
LEDENVEttCADEBING
zal gehouden worden op
donderdag 18 december a.s.

om 20.00 nur in gebonw
,3ehoboth". Kerkstraat 12

alllier.

De ag'enda vermeldt oa.
verhoging bödtage en

wüziging van het
verzekeringsreglement
(uitbreiding pa^et).

Vanaf 9-12-1975 ligt de
agenda ter inzage. Leden
wordt, na aanvraag, een
exemplaar toegezonden.

Ouderkerk a. d. Amstel,
2 december 10Ï6.

Onderdelen van:

Wasauiomaten

Stofzuigers

Koffiezetmach.

Centrifuge

AWI Hoofddorii
Telefoon 02503-6068.
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INBOUW-
KLUIZEN

V.B. / 125,^

—

excl. B.T.W.

KAPTINO voor TKIÜMPH SCHRIJF-, TEL-, ELEK-
TRONISCHE REKENMACHINES, KANTOORKAS-
TEN, BUREAUS - STOEUEN - INBOUWKLUIZEN -

BRANDKASTEN - KASREGISTERS - GELDLADEN -

SCHRIJFKASSA'S - OPBERGREKKEN ETC.
KAPTINO - HAARLEM B.V. - Zyiweg 53, tel. 326986.

IJzerhandel ZWAGER b.v.

Hoofdweg 728, Hoofddorp.

Hogewoerd 111, Lelden.

BANKSTELLEN
DIVERSE STIJLEN EN UITVOERINGEN
Pracht RIBCORD BANKSTEL t395r-

dlrekt leverbaar.

MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN v.a. X09S,-

ZITELEMENTEN vanat 135^-

Vrijdas koopavond.

Jan van Gentstraat 158 b
(Inflnstrieterreln t.o, Sony),

Badhoevedorp, telefoon 02968-5979.

34S«r~

4as«<-.
3«J0t,—
4950,—
MM/—
zasty-
jasor-

235»,—

3»S0<—

3*S»f~
269*,—

39S««—
iK»r-
*9S0,—
36Mr-

«KI*,»

3SM^
399«<~

29M<—

V.W. 1600 Coapé 1971
Citroen Oyane 1972
Renanlt S TL 1971
Ford Capri ISOO 6XUC 1971
Mercedes 3M SB t. 187S
Mercedes Si», U, model
Datsnn Cbeny 1971
Opel Bedelt Cuavaa. U71
V.W. 13«2 1971
Renanlt 4 Export Vast t, 1972
Slmea I30I 1972
TaDOOS ISML J97Z
Bng|7
Renanlt 6X1,
Andl 100 1,8 met gas
Opel Kadett 1973
TaUQUS 17M 197Z-I97Z
V.W. 1300 loxe t. mi
V.W. Variant 1972
Flat 127 1972
aadi 60 I> M72
Taunas ISOOL Conp« 1971-1972
andl 60 1971-1972
Matra Bactaeera 197<
Benaolt 16 1972
BMW 1002 1971
CapH ISOO 1970-1971
Peugeot 40« 1970-1971
T070ts Crown 2000 I97I-1972
Renanlt 12
opei yuata m. ndlo UTl-lSfZ
nat )2S Spec. 197I-I972
Citroen GS Cln» 1972
roTA Captl 17M CT
Ford Eicart GT UT»
Benaolt 16 I97I
Eend 1971
Anstin scren. «meii
Tannna 1300 Conp6 U71
Audl «O 1371
Opel Rekord 1970
VacabaU Vtctor 1971
SUncs IltO 1970
Ford Transit, 9 pen.
Oe Tomaso Pantera GTS UTs
Fiat 128 «-denn 1971
VW 1600 1972
Slmca 1000 Spoe. 1972
Renanlt 6 II,
Pengeot 5N tjrpe 1972
Fiat 12S 1972-1973
Toyota CoroUa 1200 1S11
Ford Gransda Conpé 1972
Ford 1300 U 1971 kln« netaltfe
Flat 850 1972
Ford Cortlaa Ettate 1971
Ford Tannns 12M 1970

Ruime financiering binnen enkele uren
geregeld!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop.
Telefoon 01725-9214, b.g.9. 1132-2481

(ook 's avonds). Eigen werkplaats:

32Mr~

STJOO,—
349tr-

StMT-

4«S4~
3«Mr-

MM,—

ROLLER CARAVANS
NIEUWE TOCKCAKATAMS
OCCASIONS~ SSBMJWL

tntbooiD - AmsteOioefc. Anutelkade 38.
Telefoon 02975-03788.

DEN DEKKER
AANNEMER VAN
SCHILDERWERKEN

Ook voor meerjaren-plan met
gespreide onderhoudskosten.

SPECIALIST IN WANDBEKLEDING

— ZONNESCHERMEN
— ALUMINIUM ZONWERING— ROLGORDIJNEN

—VLIEGENDEUREN
— VLIEGENHORREN— OPROLBARE HORREN— VOORZETRAMEN

Vraag vrijblijvend prijsopgave!

BADHOEVEDORP . CHR. HUYGENSSTR.U
• Telefoon 02968-4526

• Telefoon 025-321099

^vïeet



zandvoorts>^r
OhTAFHANKELUfC NfEUWSBLAO
VOOR ZANDVpORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

ttW ' mekm üHüSS!*»
nieuwsblad

mg^m .j^ lew^ _i^f»
:

Oitgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 261.

Kantoor Stationsweg 38, Aakme^r,
telelooa 02977-25141, 5 lUnen.

AbonnementsprUs /16,B0 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

VerschUnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Oashulspleln 12, Zandvoort,
teletoon 02S07>7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
.iantreklcemke fcontrakttarleveD op

3P aanvrage. Ook komblnatletarle-

/en met de overige bladen van Rf

.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302B71.
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Voor dorstige flora in Kennemerduinen

Voorgezuiverd Rijnwater

zorgt voor milieubehoud ! V'"'' . , „.,, "" '

BliOEMENDAAIi — Niet in zjjn funktie van Haarlems wethouder van
huiSTesting, TolksbuisTesting en bedrüven, maar als voorzitter van
de Belangengemeenschap DrinkwaterTOorziening Zuid-Kennemcr-
land bezorgde de beer A. Thuis de Kennemerduinen op 5 december
een omvangrijk sihterklaaskado, toen hij rond het middaguur bet
sein gaf om de waterkraan open te zetten.

Enkele ogenblikken later borrelde 'Rijnwater uit een grote 'put om-
hoog, alsmede 'een uit duinflora opgemaakt bloemstuk, waaruit een
grote Abraham stak, als aardigheidje voor Thuis'.vijftigste verjaardag.

In feite was bet bloemstuk het symbool van deze inbedrijfstelling van
de' proefintiltratie in de Kennemerduinen. Het infiltreren van water
uit de Rijn in de duinen is namelijk- bedoeld om xLé duinflora van
verdroging te redden.

Het water stroomt via de bestaande Rün-
Kennemerland waterstansporöeiding 'in

het innitratlegebled.'dat gelegen is vanaf
de Zeeweg, vier kilometer landinwaarts
in de noordhoek van de Kennemerdui-
nen. In dit noordelijk deel van de duinen
wint het gemeenteÜk waterbedrijf Haar-
lem drinkwater en mede hierdoor is sinds
de Jaren zestig het grondpeiï met drie

meter gezakt.

Oorzaken
Medeooraaak van deze voor de vegetatie

te lage grondwaterstand is de samenstel-
ling van de bodem, die op deze plaats

geen dikke kleilagen vertoont, die de
bovenste laag water vasthouden. Boven-
dien heeft de lager gelegen Haarlemmer-
meer tot gevolg, dat het groridwa'ter 'de

laagst gelegen delen opzoekt.

Deze oorzaken en liet feit dat de bomen,
die het vanwege de schrale zeewlnti toth
al niet gemakkeltjic Jiebben, het de afge-

lopen zomer -extra zwaar te verduren
kregen door de grote droogte, hebben er-

toe geleid dat de natuur niet aan haar
rwater)trekkcn komt.
Op deze manier zUn honderden eike- en
berkebomen het kind van de 'watórreke-

ning geworden. Zü bieden een zeer tries-

te aanblik in een wonderschoon natuur-
reservaat als de 'Kennemerduinen. Dobr
de proeflnfiltratie zal de noordhoek van
de Kennemerduinen weer moeten op-

bloeien. Na voorzuivering in Jutphaas
kan er maximaal twee miljard Kubieke
meter Rijnwater in de duinen worden
gepompt.

Het water stroomt uit de put in een drie-

AAN ONZE
RELATIES:

In verband met de komende kerst-
dagen delen wij U mede dat onze
bladen na 18 december a.s. uit zul-
len komen op de volgende data:

22 DECEMBER
(maandag) Alle bladen.

Inleveren van advertenties en re-
daktie uiterlijk woensdag 17 de-
cember 17.00 uur.

31 DECEMBER
(woensdag).

Inleveren van advertenties en re-
daktle uiterlijk maandag 29 de-
cember 17.00 uur.

De Aalsmeerder Courant van vrij-

dag 19, 26 december en 2 Januari
worden samengevoegd met de uit-

gaven van maandag 22 en woens-
dag 31 december.

„WURF-PRAET"

Wlil-LUM v.d. WURFF
Zc moste van 't ouwe Tetzorgings-
huls macr wcer'n bejaerdchois
macke.

honderdvüttig meter lange, twintig me-
ter'brede en vifftig centimeter diepe vij-

ver, waarin op vier punten diepere vis-

kommen zijn gegraven. 'Dit is voor de
vissen, • die by droogvallen éen veilig

heenkomen kunnen zoeken, want door
het broedsel aan de poten van de vogels

Ir. J. Waldorp, die voor het Haarlemse
waterbedrijf een groot aandeel -heeft ge-
had in de totstandkoming van het pro-
jekt, feliciteert een gelaarsde wethouder
Thuis met sijn verjaardag en het infil-

' trdtieprojekt in h'et duirigeWed Klein
Doornen. Op de voorgrond stroomt het
voorgezuiverde Rijnwater uit de put in
de .Kennemerduinen

krügen we ongetwijfeld vis in deze vij-

ver,' zo legt de heer S. J. Meijn, direk-

teiu" van het gemeentelijk waterbedrijf

Haarlem uit tijdens de aan de plechtig-

heid voorafgegane ontvangst voor geno-

digden* in restaurant 'Het Witte Huls"

aan de Zeeweg.
,

Speelobjekl
De heer MeiJn noemde de proeflnfiltratie

een speelobjekt voor onderzoekers. Over
de voorbereiding van het InfUtratiepro-

jekt had dirckteur Meijn niets dan lof.

'Het.is een brokje huisvlijt, waaraan ne-

gen weken lang in een uitstekende sfeer

door alle disciplines Is gewerkt.'

Dat men met de aanleg van de vijver, de

duinen niet meer schade had aangedaan
dan onvermijdelijk nodig was geweest,

stemde de heer MeiJn zeer tevreden. De
heer Meijn was ervan overtuigd, dat deze

eerste proef in ons land voor het milieu

zal slagen, want zo merkte hij op, 'de

uiterst gevoelige duinvegetatie in de om-
geving van dit bekkentje zal reageren.'

Saillant detail is, dat het vrijdag precies

zevenenzeventig jaar, zeven maanden
en zeven dagen geleden was, dat het
Haarlemse waterbedrijf geopend werd en
de toenmalige burgemeester van Haar-
lem het startsein gaf om water uit de

duinen te halen. 'Nu gebeurt het tegen-

overgestelde en brengen we water naar
de duinen' aldus de heer Meijn.

De direktcur van het Haarlemse water-

iWi,
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Uit gemeente-statistiek

TOENAME VAN
KRIMINALITEIT

ZANDVOORT — Het bevolkingsaan-
tal van Zandvoort is sedert 1945 op-
gelopen van 6957 tot 36.235 in 197i,
zo blijkt uit het zojuist verschenen
satistisch jaaroverzicht van de ge-
meente Zandvoort of>er 1074.

Het vorig jaar telde de badplaats
827 meer vrouwen dan mannen. In
de jaarstatistiek komen Interessante

cijfers voor. Zo biykt dat het vorig

Jaar 1068 personen zich In Zandvoort
vestigden, terwijl in totaal 1223 in-

woners Zandvoort voor goed de rug
toekeerden.
Wat echtscheidingen betreft: De
periode tussen het zesde en tiende
liuwelijksjaar blijkt het meest ge-
voelig voor huwplijksbreuken, want
van de drieëndertig echtscheidingen
die het vorig jaar in Zandvoort voor-
kwamen betrof liet in negentien ge-
vallen deze periode met nis absolute
uitscliicter het zesde huwelijksjaar.
Begin dit Jaar bezat do gemeente
5927 woningen, maar hierbij moet
worden aangetekend, dat bij dit cij-

fer 2ün opgeteld de veertig bewoonde
zomerhuizen, vijfentwintig bewoonde
sousterralns, twee bewoonde nood-
woningen en vijf onbewoonbaar ver-
klaarde woningen.
Byna één op de vUt inwoners bezit

een personenauto, die niet ouder is

dan zes jaar.

De interesse voor het Zandvoortse
Voetbal is het vorig Jaar in vergelij-

king met 1973 voor de helft terugge-

lopen. Werden twee jaar geleden nog
4.505 toegangsbewijzen voor voetbal-

wedstrijden verkocht, het vorig Jaar
bedroeg dit aantal sleclits 2000. Ook
het aantal clrcuitbezoekers vertoont
in dezt jaren een dalende lijn (in

1973 166.522, in 1974 143.553 verkoch-
te kaarten).

Het aantal verkeersongevallen is in

de loop der Jaren in Zandvoort af-

genomen. In 1971-waren dit er; 555 en
In 1974 81 'minder nl. 474.

De Boulevard Barnaart blijkt met
eeneenzestig verkeersongevallen in

1974 Zandvoorts gevanrlUkste weg,

met als 'goede' tweede het rechte

gedeelte van de Zandvoortselaan
(31).'

Dat 1974 een zeer slecht toeristisch

Jaar was blUkt wel uit de cijfers.

Boekten de'hótêls en pensions in '72'

en '73 respektievelUk 85.160 en, iets

'minder, 78.817" overnachtingen, het
vorig Jaar kwam men op het overi-

gens niet volledige aantal van 54.922.

De criminaliteit is het vorig Jaar ten
opzichte van 1973 toegenomen. Het
betreft vooral diefstallen. In 1973

was dit aantal 719, terwijl het vorig

Jaar het gilde van de lange vingers
831 maal in aktie kwam. Opmerkelijk
is ook, de toename van de seksuele
misdrijven. Het vorig Jaar kwamen
zestien gevallen ter kennis van de
'politie, terwijl in 1973 slechts twee
seksuele misdlrUven werden gemeld.

bedrijf nam de gelegenheid te baat om
de neiging tot centralisatie van de lan-

delijke overheid, te hekelen. 'Van de mo-
de van bedrijfsfusies moet ik niets heb-
ben. Nu is het nog een Icompetitie van de
vaklieden om de beste kwaliteit voor de
laagste prijs te leveren, maar ik vrees

dat dit over is als men in ons land komt
tot één groot waterbedrijf. Dan ^'aIt im-
mers de onderlinge kompetitie weg en
die waarborgt ons juist een goede water-
kwaliteit,' aldus de heer MeiJn.

Het 3S0 meter lange bekken in het duin-
gebied Klein Doornen stroomt langzaam
vol Rijnwater: ' >
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Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29,.Zandvoort, tel. 2781.

2e Kerstdag V

Gezellig Kerstdiner in intieme
sfeer. Tijdig reserveren.

beslist
over
casino
ZANDVOORT — Dinsdagavond buigen
de raadsleden zich over het voorstel
van burgemeester en wethouders om in
te stemmen met de aanwijzing van
Zandvoort als vestigingsplaats van een
speelcasino.

Aangezien Zandvoort zich meerdere ma-
len kandidaat heeft gesteld voor een
casino mag worden aangenomen dat het

. voorstel geen problemen zal geven.
Zoals bekend heeft de Raad over de
Casino^elcn op 15 september de ge-
meenten Zandvoort en 'Valkenburg, als

vestigingsplaatsen van een speelcasino
voorgedragen aan de siaatssekretarisscn
van Ekonomische Zaken en van Justitie.

'Verwacht wordt, dat het gokballetje in

mei kan gaan rollen in de nieuwbouw
van hotel Bouwes.
Tijdens de raadsagenda komen voorts

de volgende punten aan de orde:

•^ Ondcrwijsaangelegenheden:
a. Aanvraag ex art. 72 der l.o. wet

1920.

b. Instelling gemeenschappelijke
schoolraad voor het gemeentelijk
kleuteronderwijs, lager onderwijs
en voortgezet onderwijs.

Grondtransactlcs

:

Verkoop kavel in het bestemmings-
plan 'Noordbuurt'.

Bestemmingsplannen

:

a. Voorbereidingsbesluit Hogeweg
78-80-82.

b. Aanwijzing centrum-dorp als re-

habilitatiegebied.

c. Aanvulling bebouwingsvoorschrif-
ten.

j^ Schoonheidskommissie.

•{^ Preadvies inzake klachten bewoners
Schelpenplein over overlast van be-
drijven.

Vervanging vuilnisauto.

Plaatsen van een tank voor laag-

belaste dieselolie.

•{^ Vernieuwing pompput met installa-

tie op het caravanterrein 'De Zee-
. reep'.

•^ Kleinverbruikerstarieven aardgas
per 1 Januari 1976.

^ Besteding extra-uitkeringen uit het

gemeentefonds ter bevordering van
de werkgelegenheid.

^ Subsidie stichting ombudsteam
Zandvoort.
Aanbrengen brandkranen op cara-

vankamp 'De Zeereep' en trekkers-

kamp 'De Branding'.
Voorzieningen naaktstrand.
Rondvraag.

•&

ik

^
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WONINGBUII,
HAAttLEM-ZANDVOOBT
Te koop aangeboden!

VRIJE TUSSENWONING
lijdeling Engelse kamer, moderne keu-

ken, douche, 3 slaapkameré, stenen

schuur en plaatsje.

Tc huur gevraagd:
3-KAMEBWONING

huur pl.m, 200,— p.m.
Telefoon 023-251092.

WOENSDAGMIDDAG 2 UUR:

Kerstman landt

als parachutist

in Nieuw-Noord
ZANDVOORT —, Moeders in Zandvoort noord hoeven woensdagavond

17 december niet op hun kinderen te rekenen met de maaltijd. Heeft

hun kroost geen buikpijn, dan |s de kinderen toch zeker de eetlust

ontnomen door Tón en Trees Siïee, die vainit>?e de oijeniii? van hiin

'Mickey's Snacks' in de Celsiusstraut van 's middags drie tot vijf uur

gratis frites met mayonaise uit delen.

Of dit al niet genoeg is heeft de kerstman, die om 2 uur aan een

parachute uit de lucht komt vullen, ook nog een vcrassius in de vorm

van vijfduizend zalijes snoepiroed. i;?n .?)ioc:ïfesiijn lan de eerste orde

dus in winkelcentrum nit-uw nooi-d.

1.\\(.P Dli VLORDUJN
Velen leven te zeer In het verleden.

Hel verleden moet een sprine:plank

zijn, geen nistbcd.

Comtcsse Diane (1829-1899)

Op uitnodiging vnn het a!:t!c ko;T'.itee

winkelcentrum nieuw-r.oord breiis'- de

kerstman woensdag 17 decembrr ten be-

zoek aan het winkelcentnun. ;iet a'.:^iu-

komitee heeft voor ccn groie stuiit- sc-

zorgd dooreen paiachutist van hetp-iua-

centrum Texel, in gezelschap vaji een

koUega als kerstman binnen te halen.

Om twee uur wordt 4e kers;rr..an uit een

sporivlicgtulg boven :ileuw noord ge-

dropt. Het Is de be(ioeling dat de ker.st-

man in het winlcelcentrum 'andt onder

het toeziend oog van zijn kommandant
B. D. Rienks.

Nadat de vijfduizend eenheden snoep-

goed onder de kinderen 7tjn verdeeld,

brengt de kerRlnta;-! een bezoek aan win-

kels in het winkelcentrum. 'Na deze be-

zoeken trekt de kerstman zich terug in

bar-bodega noord, waar de wijkbpwoiier-

tjes persoonlijk met hem kennis kunnen
maken.
Zy, die niet in de gelegenheid zijn om
met de kerstman een hand te schudden

kunnen dit alsnog doen in de resterende

dagen voor ker.st. Vanaf woensdag zal

namelijk de kerstman elke dag in een

winkel van hel wlnkelcen'jum imnwerig

zijn.

Palal-stuiit
"KI uur na zur. Ui.irtinp; in het win'Kci-

> ii'.i'imi ::il elf '.:or;..!ria;"i O.e aU'.anv r,c-

vtsiifrcio ."."iit !);.: va'i de i:ioinve ci!?t'-

"pavs Tnn cii TiPcs Spce ojienpn. Ome
'i'nn en tai'.tc! Tici'.s /oul.s vele kinderen
>"[ ochtpaav i-onr.cii van hun Mickey's

S.iacks in de Hchiiei'iU-aal. hebben de

laak verbüUwd en gi:'inodemi.s'('Ci-d.

lin i?raii.s uild-j'.en van frites is do Spees

nio'. V'ecmc', v.-,ir.i c'J: lo.ir herha'cn A.i

(\o7". h.u;U i'' hun tli;e .iaa:' oude raak In

oud-noord. 'Di; eeiste keer toen wil liel

deden liep hel storm. Do politie kwam
zelfs kijken, w.nav al die dnikle vandaan
kwam.' aldus de snackbarexploltanl die

woensdag ro.'tent op duizend kinderen.

Ton Spee zit er niet mee, als kinderen

in die twee uur tien keer loi'Ug komen
voor een rak.'c fiitcs. 'Laat ze maar ko-

men, dan weten ze tenminste de weg
goed te vinden naar mijn zaak.'

ehes andpé
voorheen Petrovitch.

Gezelligheid, Intieme sfper,

Open haardvuur. Dansen,
Recepties. Feestjes.

bi.1 CHEZ ANDBÉ
geopend:

Mnandag t/m vrijdag v.a. 20.00 u.

Zaterdag en zondag v.a. 16.00 uur.

Zandvoort

(•el: 021507-2498

wandkleden
ZANDVOORT — Gedurende de maand
december zijn in de wandelgangen van
hel bejaardenhuis 'het huis in de dui-

nen' aan de Herman Heijermansweg 1,

wandkleden te zien uan Femmy Clé-

ment, Margriet de Vries en Nel va'n

Giffen-BoUema. De expositie is dage-

lijks toegankelijk van 9 tot 21.00 uur.

Femmy laat zlcli bij het ontwerpen en
vervaardigen van haar wandkleden
voornamelijk lolden door vorrren uit

haar eigen omgeving.

Nel volgde de opleiding vrije grafiek,

maar legt 'zich de laatste vijf Jaar toe

op het maken van wandkleden, waarby
z{| zichzelf opleidt, gebruikmakend van
liaar grafische vorming.
Margriet leerde boi-duren van haar
grootmoeder, werd lerares in de naald-
vakken en heeft nu eer winkeltje, waar-
zy weefgetouwen, spinnewielen, wol e.d.

verkoopt.

GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Nu ook het adres voor

WITTE TROUVVWAGENS.

H. W. COSTER

R/!ake!aar o.g.

Burg. EiiRclhert.s.straat 11,

Zandvuorl. Teletoon 5.'j.11.

Voor aan- ol verkoup van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

CHINEES INDISCH BESTAUR*NT

LIN'S GARDEN

— Gespecialiseerd in a.lle clitnees-

Indische gerechten.
— Ook voor al te halen geopend van

12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tei. 02507-3543.

DORPSSLAGEBIJ

Ht^OUL^^

$
'fi'

6

Italtestraat 3, Zandvoort,

Telefoon 2994,

Zie onze advertentie elders.

(^n/io^i./tt*el/i Mi eu''ft'oet<//-f^

De
Steenhouwer

,_vfe<<' (>l?J(PP'-4ó'JJ2/?J?é^/f

Toekomstig adres voov Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

__i_..___»..._.,.,^ Opening medio APRIL 1976 mÊmmmÊmmmmmmmmmmmmmÊÊ^m^Êm^



EMENMACAZIJN 'ERICA GROTE KROCHT24
TEL. 2301-ANNO 1908

^^^
\ 9

Een GROTE soitering KERSTSTUK-arrangementen
zowel groot als klein

Verder hebben wij

een ENORME SORTERING in deze tijd BLOEIENDE PLANTEN

En voor de zoenlustigen;

onder,de MISTLETOE van Erica

gaat het veel beter!

BESTEL TIJDIG

OM TELEURSTELLINGEN
TE VOORKOMEN

® WIJ WENSEN U
PRETTIGE KERSTDAGEN !

Te Haarlem In de Maria Stichting Is in de
vroege morgen van de 6e december al slapende
van ons heengegaan

Antonias Kendriens Petras Cleophas
emeritus pastoor van Zandvoort

Wij verliezen In hem een geliefde broer, een
fijne zwager, een belangstellende oom, een
zorgzame huisgenoot, een diep gelovige pastoor
en een echte vriend.

Hij werd 78 Jaar.

Mede namen de familie:
H. J. Kaandorp

ex. test.

Zandvoort, 6 december 1975.

Cori'.-adres: Grote Krocht 43.

De Eucharistievieringen en begrafenis hebben
dinsdag 9 december plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving.
Heden is nog plotseling van ons weggenomen,
mijn innig liefhebbende zuster, schoonzuster,
nicht en vriendin

Annechien Berlha Nargaretha

Volhand
in de leeftijd van 64 jaar.

Zuid-Afrika

Tzaneen Box 251

:

G, M. A. Volhand
H. I. Volhand-van zaï

Amsterdam
Middenweg 63;

B. E. Kaavé-Banning
Zuid-Afrika

Irene Home, Irene:
A. de Boer

Zandvoort, 5 december 1975.

Tijdeiyk condoleantie-adres:

Middenweg 63, Amsterdam, Tel. 020-352511.

IFally en Jannie Ahersloot

danken vrienden, kennissen en rela-

ties voor de overweldigende blijken

van belangstelling bü de opening van

onze zaak.

CAFÉ BOLLANDIA

De vele hartelijke bewijzen van deelneming tijdens
de ziekte en het overlijden van mijn lieve man

G. C. VAN LEEUWEN
getuigde van een warme sympathie voor hem.

U zult begrijpen wat een kracht ik daaruit geput
heb en zeg u daarvoor heel hartelijk dank.
In het bözonder wil ik heel hartelijk dank zeggen
aan Ds. C. Mataheni en Dr. J. G-. Anderson voor
hun goede zoi-gen en taelljding.

Mevr. 3. van Leeuwen-Keur

Zandvoort, december 1Ö75.
ToUensslraat 15.

Daar hot voor ons onmoge-
lijk Is om iedereen persoon-
lijk te bedanken doen wy
het langs deze onsympa-
thieke doch welgemeende
weg.
Hartciyk dank voor het me-
deleven wat u heeft getoond

bU het heengaan van roUn
man en onze papa

TOON VAN VtlET

Het is voor ons en de fami-
lie een enorme troost ea
steun geweest met de over-
weldigende belangsteUlag.

Sonja van Vliet

Jacobien
Alko

Zandvoort, december 1975

Van Lennepweg 34 I.

BEZOEKT HET
KEBSTCONXEBT
door het Zandvoorts Chr.
Kinderkoor op vrüdag
13 december in de Ned.
Herv. Kerk,
Mederwerklng:
Erlka Waardenburg, harp
Dieks Visser, dwarsfluit
Els BtiitendUk, declamatie
Teke BDlsma, orgel en
piauo.

Prog. è ƒ 2,60 aan de kerk
verkrijgbaar.

Te koop:
VOLAÜTOai.
WASMACHINE
m. extra manchet ƒ 100,—
T.V. <wlt) zw.wlt, mooi
beeld ƒ 100,—
2 OUDE HANDKASSA'S
è ƒ 300,— en ƒ 500,—
KL. OASOVENTJE
ƒ20,—.

Telefoon 3728.

Dienst Publieke Werken Zandvoort

OPHALE» HUISVUIL
Op belde Kerstdagen en Nieuwjaarsdag zal geen huisvuil worden opgehaald.

Door gebruik te maken van een plastic zak kunt tJ hierin voorzien.

Voorts is het mogelijk om op zaterdag, 27 december a.s. van 9.00 tot 12.00 uur,

gratis huisvuil af te geven aan het vuillaadstation aan de Van Lennepweg.

De adjunct directeur,

ing. N. Weröielm.

SCHOENBOETIEK HARMS
Lederen kinderlaarsjes ««^k ^»-»
gevoerd nQ QK
maten van 28 tot 35 t^^^^tW

Leuke tassen vanaf

Dameslaarzen leder v.a.

Herenlaarzen zw. en br.

19.95

79.95

84.95

Diaconiehuisstraat 5a (zijstraat Haltestraat), Zandvoort.

Kwekerij • Bloemisterij
P.VANKLEEFF
Van Stolbergweg la, Zandvoort.

KERSTBOMEN

van 30 cm tot 500 cm
ook met kluit.

Kersistukken

Kersfgroen

Bloelende 'planten,
Cyclamen, Kerstster-
ren, Begonia. Azalea
e.d.

Alle benedigdh«den veer h«t zelf ma*
ken van kerststukjes.

Telefoon kwekerij 7093, privé 2878.

Aangeboden:

OPEI, KADETT
J. J. Stolbergweg 10,

Zandvoort.

Gevraagd:

HULP m DE HtnSH.
3 uur per week, donder-
dag of vrijdag,

de Favaugepleln 37", Zand-
voort, tel. na 18.00 uur 5557.

ooELsmAAras?'
HAARLtM-'.

BROTHER

m
CA

GEmPL. SPORTMASSEUR
geeft algehele Uchaams-
massage. Ook bü u aan
huls.

Bel voor een afspraak
023-317587.

WELKE JONGE VEOtrW
kaa onze huldi. hulp
tljdelUk vervangen?
vaa.a7 deo. tot 18 jan.

pljBAS ocht. p. w.
Telefoon 5690.

BUISH HULP GEVB.
In jong gezin. 2 halve
dagen p, w., la overleg.

Zandvoortselaan 285,

telefoon 023-240700.

t (Kinder) WINKELTJE
beeft fQne kleren «oo
Ufviieta, peofers, téener*
en grote menicB met
kleine maatje».

Bnnrewcf 1.3, tel. 6Sm.
cUstra»t V. d. Kerhttr»«t.

KtlNSTOEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HESSeX,S
Leldsevaart 82, Hanrlem,
Telefoon (033t 316093,

VUUK UW PKIVè.

VERENIGINQB- EN
HANDELSDRUKWERK
DmkkerQ P. M. v. Denrten
Schoolstraat • Telel. SSW

STOFFENHCIS BROMET
Vlnfccstraat 30
Gesloten wegens vakantie
van 22 deo tot S Jannari,

SNACKBAR ,J)E TOL",
Tolweg 18, telefoon 3903.

Geopend van 11 tot 24 u.

Zat. van 12 tot 24 u.

Maandags gesloten.

reparatie; van
wasatitomaten
vaatwasser £.0.

Bel naar 02507-2479,

VERHUIZINGEN

A.J.Beh8ge&Zn
AxaleslMui U, Beemstede
XdetooD va-mau

8PECIAAI.
PIAMO TRANSPORT

EELTINK^S

SOUVENIERSHUIS
Big. mevr. B. v. Zaïulvoort-

Eeltlnk.

8»Mi(aed - WentfcMrtcoB
SinndarUkelen • Stata-

Alle MoHm wtOte.
Onte ketne.

atatlonsstniat 16 - TeL 2868.

SPREEKUUR V.V.D.
afd. ZandToort

Aanwezig een raadslid en een bestuurslid.

Iedereen is v&n hatte welkom.

Vrijdag 12 december a.s. van 19.00 tot 20,00 «ur.

Gemeenschapshuis Kantoor.

DOE NU UW VOORDEEL
Koop \m rUwiel NU nog voor onde prijzen,

o.a. Gazelle— Union •— Sparta.

Tweewiel Service

P.VERSTEEGE
Haltestraat 18.

Voor een heerlijke pan soep: OSSESTAART 1 Qfl
500 gram van 2,49 voor . . . .... * . I ÖO
bijna magere RUNDERLAPPEN QilQ
500 gram 5,25 . . KILO «140
varkens SCHNITZEL of -OESTER QQfi
250 gram van 4,49 voor UwU
KOGELBIEFSTUK OOf)
100 gram . . . . . . . Zi^U
blanke FRIKANDEAU liQfl
van de ham 500 gram van 6,49 voor . . ... . . UwO
HAMBURGERS f GQ
3 stuks . . lOu.
malse magere VARKENSROLLADE 1 nAl)
500 gram 5,98 KILO I ü*tO
CONTRAFILET of STAARTSTUK RQfi
500 gram van 7,48 voor UvO
GROVE BRAADWORST AOR
500 gram *tibv
Kersverse GELDERSE ROOKWORST 1 9Q
per stuk ............... I i«w
BERLINER óf CERVELAATWORST naar keuze 4 f|||
140 gram van 1,29 nu -. . . I Uw
SAKSISCHE SMEERWORST of HAUSMACHER 1 9R
200 gram . . . . . . . .... ••w
MAGER HART voor uw hutsdier, QQfi
gesneden 500 gram 2,49 KILO UwO
SCHONE PENS 1 flA
500 gram I MM

Radiator
iroenestein

Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur

DE vos
voor een groedt

GEBRUIKT
RMWEBL
v.a. S 50,i—

fletskUtar.

Levering van nieuwe fietsen reeds vanaf
Inruil mogelUk.

Onze werkplaats is gevestigd in de Dr. Gerkestraat
omboog bU DE SCHELP box nr. 23 en 36.

Privé: Dr. Gerkestraat 20, flat 18.

Geopend van maandag t/m zaterdag-

Voor een fiets roor groot en Klein,
moet u bU de Vos zUn.

Dagblad De Telegraaf

vraagt voor Zandvoort' een

AGENT
voor de verspreiding van de Krant de Telegraaf en
het Nieuws van de Dag.

E!en akkuraat persoon die in staat is leiding te kun-
nen geven-

Een goede verdienste wordt geboden.

Inlichtingen telefoon 023-244097, dagelilks van 18.00-

19.00 uur.

SPOELDERS KAPPERSNUIS
HaJtestraat 14, telefoon 2462

Voor Dames en Heren
Behandeling volgens afspraak.

8rK0L
Sehttitiengat fUit 7> T<&, Via

AliLB VBiUEBKERtMOGM
Avte - Bnud - |i«*«d

HEI-WERK?
M. KOOL

WUnis
TdetOOin (0397B) 5146

«w
Haact is biina aitifd een poging om verloren

tUd in te taaten. Benlamin Frauklln (1706-1T8Ö).

Uet een uurwerk van

HorloeerieCWMNING
HET KLOKHUIS Mir PIT
SOFBlAW»} 4 — rtXJSKKm 23 07

hebt u nooit taaist want u kr^gt dan nooit verloren

tiJd omdat het preoisie-uurwetken aUn waar u
altUd van op aan lomt.

Bemt tr msar eatis Jdllcea In ztin sUtmTdom.
's Ja eea loAetetM I Eigen rtpamtle-atdell&e; met

^ dcktfoalsette ftppamtuur.



< r/ ie kunt Het heter bi}

DIRKVANDHBMHo^ halen! o^
KLINKENDE VOORDELEN IN 'N DURE DECEMBERMAAND!

//}.y^> ^<S5^

SI&.

CEDEKOREEROE

STDMMAARS 59

60 mm dik tn 1 30 mm hoog,
mtt fri«ia vettitrlnfll „2^5^ I

GOTHISCHE I I

IDOOS4
STUKS ^.

99

POlRINir
WMiiissniii

een sprankelende wijn
uit het champagne-distrikt!

GÉÉN

MAAR:

[CidreMousseux]
teenager-champy

met
knalkurk!

'

.2:9^i

"SAN LUGUENA" SHERRY
met origineel Spaans garantiezegel

medium dry - pale dry - cream \&^

R0Si0'ANJ0U4^"10-

GEKRISTALLISEERDE
:. PLASTIÖ .

JüUDOAAR^

MÉTALEN

DOPERWTJES
EXTRA FIJN
dus de allerkleinste die er

zijn, voor een feestelijke disi

GEBROKEN PARTJES
MANDARIJN - blik >ttf

diverse kleuren

GESCHILDE TOMATEN
HALFLITERBLIK jae-

GEISHA PUNTASPERGES
BUK 250 GRAM JU89 ir
GESNEDEN CHAMPIGNONS
HALFLITERBUIK \as

FANCYKETA

ZALM 198
BLIK^^<6Srl#

GEPELDE GARNALEN -blik J-ay 1.69

CRABMEAT • blik >9r 4.95

IffRSISnLIQss
bijbel-kompleet'

figuren en beesten

KRSTBDOMiSEi
195

met
kompl
luxe

elektrische lampjes,

noe
geschenkdoos

I snoer m
jasei

FLES
GÉÉN

MAAR:

DELMONTE KETCHUP - fies

SLASAUS - fles halve liter

ZAANSE MAYONAISE
dubbele tube IBOgrSm JvW 89
FIJNE TAFELAUGURKEN
A/Bkwaliteit - GROTE POT
OLIJVEN - zak 140 gram

t39
79

OUYVIS FONDUE- of DIPSAUS ,54-

CALVÉ BARBECUE- of

SHASLICKSAUS Jt^

NUTRICIA AARDAPPEL-
PUREE - zak 85 gram ^ 69

MPIÉREN
KfflSItOEHIinet

WENSiUARnNi
METENVELO^PPEN
een enorm assortiment,

lowel voor Kerst ^
alt Nieuv^kar ! ^

KIPPEVLEES met BOUILLON
maak uw eigen soep! pot >9r

UNOX

KREEFTE-
Iblik

SDEP
'n delicatesse!

VLEES- of KIPPERAGOUT • blik X9S 1.59
ITALIAANSE SOEPSTENGELS J^S" 99
PATRIA PASTEI-BAKJES • 4 sts. y^ 1.39

PRINZESS KUIKENROLLADE
800 gram op schaal verpakt JjWS"

|

PRINZESS KIP \H ZESSENKLAAR
kant en klaar-pakket met
één kilo kuikendelen! „&SÖ

'

IGLO'SELDORADO

ÜSTAART
. , GEEN

een hele J^
grote taart MAAR:
waar u makkelijk

6 tot 8 flinke porties

'

uithaalt!

MALSE KONIJNEBOUT
panklaar verpakt- HEEL KILO .Sc9^ 5f

HELE KALKOENEN
ca. 3 POND

SPECIALE
iongmahvlew AANBIEDING:

IGLO JUS O'ORANGE
er is geen beterci Voor 3/4 liter ,3.33'

KWARTLITER SLAGROOM >7Ï 1.39

.KAHREL^tJESSERT-KOFFI E.

DUBBELPAK. dus 2 x 250 gram
(ook in roodmerk verkrijgbaar)

NESCAFÉ EXTRA • pot 200 gr. ^TcZS" 5.98

KOOPMANS OLIEBOLLENMIX - 500 gr.

ZELFRIJZENO BAKMEEL • pak 500 gr.

AMERIKAANS PATENTBLOEM- KILO
ZOETE ROZIJNEN • pak 500 gr. ^JSi'

GRIEKSE KRENTEN -pak 200 gr. Jll€

GEMENGDE NOTEN • baal 400 qt.yiAS

GEPELDE AMANDELEN • 150 gr-iUS"
FRANSE HELE CAMEMBERT 3<l^
UNOXCOCKTAILWORSTJES >1^
MELBA TOAST -die fijne dunnel XJiS

ROKA'S KAASCRISPIES
voor de fijnproever - blik

BANKETBAKKERS
ZOUTE ALLERHANDE -

"HOTEL"
ÉËNHAPSCRACKERS

A2S

ROOMBOTEB KERSTKRANS I

met zuiver banketspijs ^XIS
^

DROSTE DOUBLETTES of

KORENAREN- doos feOO gram .ZTS"

AFTER EIGHT doos

MINTCHOCOLAOÊ 26 stuks .SiSS"

ORIGINELE "LEERDAM"
PORT/SHERRY-GLAZEN .%eO'

SHERRYGLAZEN met geslepen voet

COLA-GLAZEN - doos 6 stuks

STAPELBIERGLAZEN
doos 6 stuks \>Sl€

99

t
AMSTEnOAM: Mercatorplein 49-53 / Jan van Gaicnsiraat 79-8S f Bllderdifkkada 41-53 / 2* Ntuatistraat 26-30 /

Lijnbaansgracht 31-32 / Tussenmeer 1 (winkelcentrum Osdorp) / winkdctntrum Delflandplein 188-194 /

Burg. de Vlugtlaan 133 / Johan Hulzingalaan 180-188 ZWANENBURG: Oenntniaan 19* -
HOOFDDORP: Kruisweg 840 / Graftermeerstraat 28 (MOBV OICK, induatrleiMtain Noord)

. ZANDVOORT, Burg. Engetbertsttraat 21 / AMSTERDAM NOORD. Motetkad* 10 (bij da MaauwanlaanI /

l AMSTERDAM-GEUZENVELD, NIc. Ruychavarstraat 10

Bü'i'

/////////m

WEINHEBER
IN LUXE DOOS
originele Oostenrijkse

uitvoering

wKALORIK"

fONOU-SET
elektrisch, dus,69:5Ö'

geen brandgevaar

95

l50

ACRYL

DAMESPÜLLY
diverse fraaie modekleüren!

maten 38 t/m 44

LUXE

BAOKAMER-SET
bestaande uit:j39:i5Cr

toiletmat en badmat

195

.^OËNLE"

WftNDWSGSCHAAl'
met afneembaar en
opklapbaar bakje ^2:50

1

ROESTVRIJSTALEN

VLEESSCHAAL
ovaal glad model -

j

40 cm groot JJ^Stfi

95

SPUITBOS

'SNEEUr

Setati|ka

kantboomi I

J<6(ï'

BLDEMSTEEK

SCHUIM2 forstt

stukken I

•ni- 19 o

.•"'ÏJ.
'•«d«:

L"oo«,

30 l;

»<;n •*'/

Ü^'oter,.
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WINKELCENTRUM NIEUW NOORD
ICKEY S SNACKS

Ruime
/ "parkeer-
gelegenheid

Woensdag 17 december om 15.00 uur

OPENING door de KERSTMAN - GRATIS PATATES
Drog. v/h Biaauboer

Eig. Ton Goossens

Nu tot kerstmis bij 15 gulden
boodschappen

kerstballen cadeau

m^ Herenkapsalon

^ BERT STOFFER

Woensdag 15% korting voor

de jeugd t.m. 12 jaar.

WARME BAKKER

Kooii uw brood, koek,
beschuit en biskwie
van v.d.Werff

Telefoon 2129. Ook Gasthuisplein 3.

CAFÉ- BAR - BODEGA

„NOORD"

Tel. 6044 — eig. hr. v. Rhee

Bloemenhuis

W. BLUYS

Tel. 5025

Pol Olvarit kleutervoeding 1,25 ..... 1.10

Baal Paprika Chips of Naturel 0.79

2 Kuipjes Zwan paté nu slechts ..... 1 .-

Grote pot Appelmoes .......... 0.59

Koffer Witte Reus .: . 4.98

Pond BOxGoted'Or-bonbons 13,75 nu. . 8.75

Pakje heerlijke kerstkransjes 1,25 >. . 0.79

SPAR
Pak Honig Mie 1,59 onze prijs ...... 1.39

Fles Pril afwas mei citroen 1,49 .... 0.98
Grote pot Frietsaus 2,20 onze prijs 1,98

deze week ............... 1 .29

BlikPinkZalm . . .. . 2.69

Groente en fruit 1 1/2 pond Spruiten . . 0-98

Pakje vers gesneden Soepgroenten ... 0.69

VLEESWAREN
150 gram Saksische Leverworst

15D gram Schouderham

100 gram Eieren Salade . . .

VLEES
150 gram malse Biefstuk . . .

750 gram magere Runderlappen

.•.....

.0.79

1.39

0.98

4 kilo Navel Sinaasappelen . .

Dat is nog geen gulden per kilo

2.98

9.88

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bU Kon. Besluit

Begrafenis ~ Transport - Crematie
Haarlem, Laan van Berlijn 118, telefoon 023-331975.

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

OAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

SNACKBAR „DE TOL"
Tolweg 18 - Telefoon 3909.

Geopend van 12 tot 23.00 uur.

Zaterdag van 12 tot 24.00. uur.

MAANDAGS GESLOTEN..

DeVW-Golf:superdoenopgewone benzine
Kijk hem nou. Ontspannen bobbelend met 3 vriendinnen

in z'n ruime Golf. Achteloos flitst hij in 12,5 sec. noor 100 km.
Hij bouwt, om het zo moor eens te zeggen, een super dure
toer.

Maar bij de pomp volt de dt/urdoener door de mand. Hij

tankt gewone benzine. En tot overmaat van ramp zegt de
pompbediende: „van jou wordt ik niet rijk, een wogen die

bijna 1 op 15 rijdt."

Tja, de Golf is eigenlijk geconstrueerd voor efficiënte rij-

ders. Die prijsbewust kiezen. Daarom is de 3.70 m korte Golf

zo ruim van binnen. Van gaspedaal tot rugleuning bijna 2

meter. Een bagageruimte onder de handige achterdeur van
350 liter. Die u met één handomdraai vergroot tot 1100 liter.

Denk sportief. Denk zakelijk. Kom een proefrit moken.

Voikswagen,gewoon even rekenen:
Bij een setvice-beurt (om de 15,000 km)

gaat er geen fijc/ ver/oren. Dankzi'/ c/e

snelle Compufer-Diagnose weten we pre-

cies waf er moet gebeuren. Dat scheelt

arbeidsfijd, dus kosten.

O

5
z

EEN HEEL JAAR GARANTIE, ONGEACHT HET AANTAL KILOMETERS • EEN HEEL JAAR GARANTIE, Ot^

GARAGE H. STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102— Zandvoort— Telefoon: 02507 - 45 65

G1

Voorkom moeilijkheden.

Laat uw tweewieler nu

GRATIS controleren op

gebreken, door de vakman.

o.a. Verlichting

Banden
^ Remmen enz. enz.

Tweewiel Service

VERSTEEGE
Willemstraat 12, Telefoon 4499

ONZE EXTRA AANBIEDING

JONGE BOKMA

JONGE HOPPE

JONGE
HARTEVELT .

I1.B3

ïJ.ïlü

WIJNHANDEL

VAN DEURSEN B.V.
KERKSTRAAT 12 - TELEFOON 25Ï2

Reserveer tijdig uw

KOUDE SCHOTELS
voor Kerst en Nieuwjaar

Hors,d'Oeuvres - Russische Eieren
Huzaren salades enz.

Ook kunt U bij ons met de Kerst
gezellig dineren tegen een

redelijke prijs.

RESTAURANT
DEUCIA

Kerkstraat 16. Telefoon 02507-2270

DORPSSLAGERIJ

^

Haltcttraat $ - Telefoon 2994 - Zandvoort.

Let op de advertentie

vari volgende week
Reuze aanbiedingen

Ook voor hotel- en restaurantleveranties
i

,

.
•

•puadoaa Jtin 00'9l 10» Supia^BZ - m %avvis suo Rq 'n :)S«1!JA ïta»n«Ai5i

EIERMAN
^j^., POELIERSBEDRIJF

"^^^
A. VISSER
Grote Krocht 22— Tel. 2252

Reklame-aanbieding

Is 5 kilo Eigenheimers ...... 3,50

5 kilo Binten . . 2,70

Bruine bonen per kg i , . . 2,30

Spliterwten per kg 2,30

Witte bonen per kg 3,00

Capucijners per kg 1,75

Appels: Cox.

Golden D.

Goudreinetten.

Doe uw kerstbesteiUng op tijd,

om een teleurstelling te voorkomen.
- ''

.
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Voormalig raadslid Jo Pas:

'Verlies zwembad was niet nodig geweest

als ik mijn zin had gehad'
ZANDVOORT - Vorige maand versche-

nen in de lokale en streekbladen

alarmerende berichten omtrent eweiit-

bad 'De Duinpan', dat dit jaar een

tekort heeft van ruim acht ton. Het
voormalig raadslid Jo Pas maakt ach
erg druk over deze tekorten, omdat
hij tijdens zijn raadlidmaatschap de

raad deze tekorten voorspeld heelt.

Zandvoort had geen behoejte aan een

sportfondsenbad, maar aan een toe-

ristisch bad, een zogenaamd Hallen-

bad, dat Jo pas in Zandvoort wilde

neerzetten.

Als voorwaarde stelde hU, dat de ge-

meente grond gratis moest afstaan.

De gemeente had dan het recht om
het bad na vtjf jaar te kopen. Maar
volgens Jo Pas wilde niemand naar
hem luisteren. Zandvoort moest en

zou een sportfondsenbad hebben. Vol-

gens Jo Pas heeft de gemeente vier

jaar geleden toen zijn plan bü de raad
werd ingediend door het Ingenieurs-

bureau voor Projektservice en Organi-

satie te Bloemendaal de grote fout

gemaakt door niet In te stemmen met
plan 'Zeereep'.

Aangetekend hierbö moet echter wel,

dat het plan niet alleen de bouw van

JO PAS

een zwembad omvatte, maar tevens de

realisering inhield van een geheel

complex, kompleet met motel, restau-

rant en winkeltjes. Jo Pas stelt echter,

dat hti het kollege heeft voorgesteld

om desnoods alleen een Hallenbad,

maar dan wel met een groot solarium

neer te zetten.

Nu stelt Jo Pas, dat hij In de bad-

plaats nooit de kans heeft gehad.

•Het verlies was niet nodig geweest

als men destijds met mij in zee was
gegaan', zegt een verbitterde Jo Pas
van de voormalige eenmansfraktie

'Bevordering Toerisme en Verkeer'.

Wat h?m verbitterd heeft gemaakt
legt hij hieronder uit,

'Voor ik mljn zwembadplannen indien-

de heb ik een aantal mensen uitgeno-

digd om met me mee te gaan naar

Zuid-Duitsland. Vijltlg kilometer ach-

ter München werd in Bad Tölz 'Al-

pamare' geopend. Iets dergelijks wilde

ik in Zandvoort brepgen, dus het leek

me goed een aantal mensen mee te

nemen om te kijken, wat Vs. in Zand-
voort van plan was. Helaa-s wilde nie-

mand mee en ik ben toen. maar al-

leen gegaan.

Het was een geweldige akkommocjatie

met een groot solarium en meerdere
ontspanningsruimten. Het loopt nu als

een ti-ein enj ik ben ervan overtuigd,

dat het in Zandvoort ook als een trein

had gaan lopen.

Zo'n bad trekt toeristen en dat kan
van een sportfondsenbad niet gezegd

worden.

Ik heb altijd gezegd, dat een zwem-
bad alleen niet rendabel te maken is.

Het Is geen lukratieve zaak en dat is

toch begrüpelijk. Je kruipt toch niet

in een zwembad als de zee heel dicht-

bij is. Maar naar mij werd niet ge-

luisterd. Burgemeester Nawijn zei dan
tegen me; Denkt u dat u het beter

weet dan de deskundigen van de

sportfondsenbaden?'
Nu moet ik nota bene uit de krant

vernemen, dat die deskundigen met
hun prognoses over het aantal be-

zoekers hebben misgekleund. Men had
op 390.000 gerekend, terwijl er maar
160.700 het zwembad hebben bezocht.

r~. l<a'"ri " ''.
'
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CITROEN- en CARAVAN-SHOW

van 11-18 december
Menige vacantteganger zal hebben gemerkt, dat zijn volbeladen auto, «n eek
met een caravan, een duidelijk ander weggedrag vertoonde dan h{} onder
normale omstandigheden doet, op zichzelf niet verwonderlijk.

Doch de GS en CX hebben het voortreffelijke hydropneumatische veeraysteem
(met automatische hoogteregeling). Het samenspel van lucht en vloeistof in dit

veersysteem brengt het comfort op een niet te evenaren hoogte.

Kom ook eens kijken naar 2CV en Dyan e me een lichte caravan.

1. Autobedrijf HOOGEVEEN
I CONCESSIONAIRE CITROEN

Grijpensteinweg hoek Leidsevaart - W Randweg, Haarlem, tel. 248221.

Ook zaterdags geopend van 10-16 uur.

Een busreis

bespreek je tegenwoordig

bij de Rabobank

r I'

Geen gezoek of gezeur.

Geen drukte of gedoe. Voor
'n korte of lange vakantie

per komfortabele bus stapt

u eenvoudig even bij onze
bank binnen, om de reis

naar uw hart te bespreken
Tot in de puntjes verzorgd

van het eerste tot het

laatste uur

Net zoals u dat bij ons ook
kunt doen voor een trein-,

boot-, of vliegvakantie

En voor uw buitenlands

geld. reischeques en

reisverzekeringen

Bi) de bank
voor iedereen

gemakkeliik

dicht bi| huis

Rabobank S
de bankvooriedereen

ZANDVOORTi
Grote Krocht 34-36
Telefoon 02507-6941

HEEMSTEDE:
Binnenweg 67, telefoon 023-287650
Zandvoortselaan 179
WUhelmlnapIeln 21
J .V. Goyenstraat 20
AmstcUaan 9

OPENENGSUREN KANTOREN:
maandag t m. vrijdag van 9 00-12 30 en van 13 30-16 30 uur, openingsuren Amstel-
laan 9 woensdag en vrijdag van 14 00-16 30 uur. Alle kantoren zt)n ooU geopend
op vrijdagavond van 18 00-20 00 uur

AUTO-TAX NIEUWKOOP
BIEDT AAN

met een gemakkelijke betalingsregeling

vanaf / 80,— per maand
MercedM 330 8LC 1»»
Simcs I3«t pee. 1913
Muda 1300 1913
Opel Rekord de Ime UM antom. T4
Opel Rekord i:»0 «-d. 1913
Op«l Rekord 11»« 2-d 1913
Opel Rekord Canvan Diesel I9>5
Opel Rekord Caravan 1913
Opel OUVpla 1971
Tofota Carina im
Opel Rekord
Peugeot 4M Ottftt hUaa U13
Mint 1000 ipec, S msd
VW. 1300, zeldzaam moei
Toyota Cellca St 1973
Renault IS 19Z7
Mercedea ZOO Olesel 1971—18»
Opel Manta I6MS 1971
Opel Rekord CanTan Uit
Audi 100 LS
Cttra«ii Aml BreaU UTI-U»
Aadl IM LS, «It
Opel Atcona 19I1-.I972
Cltro<n DS Super »72.I97S
Ford Capri 15** GXL 1971

6x Tavuuu I«M ComM itm—it/n—Wtt Taatf
Peoseot 5M Wl
Mini IM» vm
IWnl a»
Slnca BaUey 1971
Alfa Romeo 17S< BerUiu
Rettanlt 12 1S72
BM.W. »M 1>71
EMort 4-dean I9TI
Penteot 4M m3-*7t
N 8 U. RO'U U73
Flat ABteWaaeM J97]
Ford Tanniu inn UTl
B M.W. 2MM 197*
CItnHia D;aB« 1»T1
Opel Sprint Coopt

49M,—
49M/—
7950,—
6950,—
M5«,—

J3.95»,—
CSSO,-
3SS»,—
4950,—
385«.—
«959.—
«4S««—
1«S0,—
7950,—
36»),—
SSiO/-
5959,—
49S«r-
2919,—
29S0,—
1950,—
4959,—
59S0,—
46s^—
4450.—
4«>«,—
33S9,—
ISS*,—
I95«,—
395*,—
3«5*,—
S95«,—
»9«,>-
«9S9<-

399a«-
4«5V-
liS*,—

Afl»etaling mogeFIk 6-36 naanden
Plat Vt» 1971
Tauiis IC99 I»71
Stmca BaUeT n 1»T3
Opel Commoaorc 1971
V.W. ]«99 Coap* 1971
Cltrata Dn«c IMS
Bcnanlt « XL UTI
Ford Capn ISM GXUt 1971
Mercedea 189 SB t. It»
Hereedea 13*. U. aw««i
Datana CiMny Itn
Opel Kadett Cann« Iffl
v.w. ue mi
Reaaolt 4 Expnt Vm t, ttlf
Blnea 1391 Wl»
Tanniw 1999t Itn
ftaur
Reruntt «TI>
AodI 199 L8 net (aa
Opel Ka4et( 19»
tannm llM ]9n-»73
VW. 1399 loxe t. 1*71
V.W. Variant vn
put U7 nn
*«di «9 L 197S
Taimn» 19901, Cmpt 19T1-I*I|
AQdi «9 1971-1971
Matia Bacbcera 197*
Renaolt l« I97I
BMW IC92 1971
Capri 1509 1919-»11
Peateot 494 1979-1971
Torota Crowa 2909 1971-1971
Renaalt U
Opel Maate m. cadln Wt.un
Flat IZ9 Spec. t97I-l»72
cieretB es cm i»7i
Ford Capri 1799 CT
Ford Efcort CT 1979
Renaolt IC 1971
Eend 1971
AoaUn Sevea, «TMB
Tannua 1399 cónpé 19)1
AndI «9 1971
Opel Rekord 1979
VaoxhaU Vfrtor U7I
Slmca 1199 1979
Ford Transit, 9 vvn.
De ToDiaso Paaten GX8 1973
Plat 128 4-dean 1971
VW !«»« 1972
Slmca 1990 Snee. 1978
Renaolt 6 TL
Penceot 594 tn« l*n
Fiat 118 1972-1973
Toyota CoroUa 1199 I97I
Ford Granada Cvnp* 1971
Ford 1309 L 1971 kl«c ««talUe
Fiat 859 1972
Ford Cortlaa BMatc 1971
Ford TaanM I2M I*7t

3999,—
409,—
4959,—
3959,—
1959,—
3451,—
3(99,-
4950^

N899,-
4959,—
44S9/—
2959^
2959,—
29»/-
3959,—
4959,-
195«r-
1999,—
3959,-
595«,—
343«^
itsf,»

3959,—
3959,—
4999,—
MM,—

4959,—
4959^
3559,-
3999,-

5959,—
1959,—
395*.-
3959,—
29S«,-
3199,—
1«S9,—
1(59,—
4999,—
2999,—
1959,-
1959.-
1999,-
4919,-

27J99,—
3459,—

3459.—
3950,-
5959—
4SS«,—
3854,—
8959,-
3999,—
1459.—
2959,-
1999,—

Rufme financiering binnen enkele uren
gtregeldl

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop.
Telefoon 01725-9214. b.g.g. 1132-2481

(ook *s avonds). Eigen werkplaats.

Irene Blom van Assendelft

SCHOONHEIDSSPECIALISTE
deposltalre Lancöme.

Volledige behandeling ƒ 11.50

bestaande uit: Reinigen van de huid. Epileren,
Vaporiseren, Gelaats- en DécoUetèmassage,

Masker, Comoressen, Stimuleren en
Beschennen. Make-up.

Franz Lchèrlaan 53, Heemstede, tel. 284853.

LEEN PRIJSBEWUST
Kies Toor elk doel de Juiste kredietTonn.

Soire voorbeelden:

FERSOOLMKE LENINGEN
1000,— 18 24 X 91,35

1500,— is 36 X 56,-
2500,— is 36 X 92,05

40DO,— IS 38 X 143,56

SOOO,— is 48 X 1«2,24

6000,— iS 48 X 168,—
8000,— is 48 X aai,—
10000,— 19 60 X 246,90

WQNINGTDBBGTERING
Toor huur- en koopwoainten
5000,— Is 60 X 118,94

7500,— is 7ï X 15838
9000,— is 84 X 173,67

10000,— is 96 X 179,45

12500,-18 98x224,31
16000,— is 96 X 289,18

20000,— is 98 X 358,38

CARAVAK Si FLEZtERVAABTCIOEN
SOOO,— la 60 X 123,50

10000,— Is 60 X 246,90

15000,— is «Q X 363,60

30000,— is 60 X 484,80

35000,— 18 60 X 606,10

Andere en liogere bedragen en looptijden mogelijk.

Lopende leningen meestal geen beüwaar.

KirMtscneldlng bü overlUden.

BEI. Nü: 02975-63695 - FINAKCIERINGSKANTOOR

W. H. G. STEUR te Uithoorn
A. V. Scliendellaan l24

Echt leren 2-3nts
voornog geen '»«««-*>

Nou en of!

Dat zit niet alleen erg goed,

dat IS ook verrassend

moot om Ie iien.

En wat de kwaliteit betreft — ook daar

hoeft II zich geen zorgen om te maken.
Waarom zou u nog wachten'
Wees welkom, voor een presentatie ïn

natura.

2-3-zifs kombinatie in puur leer en met gs-

lamelleerde houten body

1995,-

^

wegens een recente prijsverhoging van het leder van ongeveer 2"% Is deze
aanbledi g beperlct »everhaar.

miva interieur
dennenlaan 53 (hoofdstr.) - zwanenburg, telefoon 02907-4590/5909

dag. geopend 8.30-18.00 uur.
vrijdagavond 19,00-21.00 uur - zaterdag 830-17.00 uur.

TYPEN
IDag-

of avondlessen.
Aaov. direct of Jan.
Aanmelden deze week.

STENO
ISyst Oroote- avondles-

sen Xesgeld ƒ25,— per
maand. Aanvangt 10 Jan.

Proq>ectu8 op aanvrage.
Bawlem~ Tel. 32 18 95.

PONTmsT.

I
STOLBERGSTR. 10

(einde Tempeliersstr.).

ANTIEK

DE ANNA'S HOEVE
boerenantlek, klokken.

kasten, bur„ eethoeken «n
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-
ire« 755, Rtjaenbout.

VrUdag tot 31:30 en
«kterdag tot 17.00 uur.

Te kooP'
VElOtJBS OVER-
GOBDUNEN
van ƒ a7j95 voor ƒ 7.95.

STOEtBEKtEDlNG
raast ƒ 6,50.

FRANSE OPPAK-
OOBDtJKBN VA. ƒ 6,50

IJmuiderstraatweg 105,

IJmiüden, tel. 02550-18124.

Biken en beuken
bandgekloofde

OPENHAARD-
BLOKKEN

40 manden van 30 Kg
= 2 n>3 VA ƒ 130,—

tbuisiiebraciit

BV. BAARtEMS
HAROBOUT.

tel 023-321(65-314107

Voor reparatie'» tsd alle

merken wasaotomaten

HARTENDORP
De aaak waur ae service
goed, snel en voordelig is,

telefoon 023-252760.

Voorriltcoateti f 7.50

Ook voor doe het «elf

onderdelen van waeauto-
matea, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers

CSten. Cronjéstraat 62,

Haarlem

BUREAU ISO X 75 cm
nu ƒ 400,-

bruinkleurig met paliss blad
Compleet met sluitingen

ƒ I3~ W inbouw kluiren va ƒ 125,

STOELEN vanaf ƒ 20

Bi] KAPTINO Nieuwe kofferschrijfmachines
brandveilige kasten va/ 225,

Kasregisters met codering, dagtotaa! bnnafgifte etc

machines met 20 40% echte koning Kantoormeubelen \ an ivpctafel tot direc lebureau en

van stoel tot directiefauteuil

Nuf I49.'i Nieuwe elektr kantoor-

Elcktroaiacbe schrijvende-
rekenmachines tnct

geheugen, etc ^

Bij Kaptmo nu ƒ 400,-

Soyal alektr.

BUREAUSCHRIJFMACHINe
geen fWS,-

bij Kaptino ƒ 62S,-

stalen opbergrekken voor slechts ƒ 43,10. nieuwe etektr telmacliines met
-strook va ƒ 250,-. KAPTINO voor Trmmph schnjf-, tel-, rekenmachines,
opbergrekken, kantoormeubelen, geldlades, schnjifkassa's, brandkasten, in-
hoiiu kluizen etc PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF BTW.

KAPTJNO-ZMLWEQ 53 - TELEFOON 326966 ^ .. ^. .

OOK REPARATiE-KAPTiNO Kaptmo Haarlem B.V.

't Boeckanlers-üDst
SPECIALITEITENRESTAURANT

— Wild, vlees, vis en fonduegpecialiteiten

— Kerstiöenu's (tijdig reserveten)

— Recepties en partijen

— Dagelijks geopend

— Voor thnisü How d'oeuvres, Russisohe eieren,

Deens buffet (10 pers.).

— Onze 10* int. fonduesauzen en salades ook te verkrijgen

via de ENKABÉ, Raadhuisplein te Zandvoort.

— Inliclttingen en tafelreservcring.

Zandvoortselaan 187. telefoon 02507-2401 of 3054, Zandvoort.

AlstubfiefI

12 tekeningen van Peter

Kent u iemand die zich op
Het Parool wil abonneren ?

Een familielid ? Een kennis ?

De buren? Stuur ons dan even

onderstaande bon. Sturen wij u
die map met 12 losbladige repro-

dukties van tekem'ngen feroot

van Straaten voor u.

formaat : 21 x 30 cm !) die Peter van
Straaten speciaal voor Het Parool

heeft getekend. Een paar plaatsen

waar hij en zijn tekenpen zijn

geweest: Albert Cuypstraat,

Purmerend, het IJ, Damrak,
Muidecslot en Bijlmermeer.

Alstublieft:
een abonnee voor Het Parool

Gee( mif maftr Het Parool. En ik kriig de tekeningen.

naam nieuwe abonnee naam aanbrenger „ „

.

adres ,.. .

plaats .

Bon in envelop zonder postzegel

naar: Het Parool,

Antwoordnummer 2470,
Amsterdam.

adres ,,

plaats -„ .„„ ,

bank/gito „.

Betaalt psr kwartaal/vreek (één

van de twee doorstrepen).
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Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers sn het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

ƒ En zeer voordelig.

/ CONSUMPTIE-AANBIEDING

Vor de Kerstperiode geldig van 11/12 t/m 31/12.

Vleesalade per schaaltje 1,95 nu 1 .75

Belqien Goudse kaas o 7C
50(é:ram 4- nu w.f u

Snijvorst 200 gram 1,78 nu. . .1.60

Gefl'ilde achferham O On
ISlgram 2,31 nu .ifa.ZU

Pafé leverworst i en
29D gram 1,88 nu l.bU

HEMA

ALBATROS
CARRY'S Steakhouse

vraagt voor de weekeinden een
vriendel;]k jong

meisje
om onze gastvrouwen te assisteren met de
bediening en de gasten helpen verwennen.

Soll. na 1600 uur Haltestraat 26.

Tochtstrip In verschillende
soorten.

Zelfitlevend 31 cent
Zelfklevend .42 cent per meter
Zelfklevend .... 53 cent
Ellen strip vanaf ƒ 2,65
per staaf a 2 10 meter.

'

J.H. VERMEIJSB.Y.

) IJZERHANDEL

Haltestraat 1, Zandvoort, tel. 6204

BEHANGEB
STOFFEEBDEa

\ BBDDENMAKER

Ij. VAN DEN BOS
budercUjkltr. 5. Tel. S79S.

\ ZANDVOOBTSB
OITVAABTVBBBMGING
ktfraTenls . CreauUe

Tnuwport

KMMmstnat ei. TeL SM
I Zaadvoort

Di^ en nacht te ontbieden
,

MSiiSEU&AB
beef| no9 tUd voor'

ONDEBHOUD EN
REPARATIE

Telefwn' 02507-6812.

Aniil^eii hulssleutels

WU twken uw reserve-

sleufel terwül u wacht.

SLEDlELSEBViCE,
Verstèke b.v. Haltestr. 18.

tel. 0il07-4i99.

EnoAie sortering

OPPVBIEZEBS EN
ELKASTEN
tstree^ vaa tabrlelc

t garantie. Bijzonder
prUaen.

Holland B.V.,
Kèidenhom 33, Haarlem.
Tffefoon 033-31 53 00.

Maak er wat van ! !

!

Alles voor de feestelijke

dagen: bomen, groen enz.

BLOEMENHUIS

„¥.d.MEr
J, BLUTS
Baltcstraat 6.?. Zand-
voort. Telefoon 2060.
De Specialist in al

Uw bloemwerken

ALBATROS
CARRY'S SfeakhoBse

Haltestraat 26, telefoon 02507-2524.

Nu goedkopere specialiteiten in de bekende
gezellige sfeer.

Weekends nostalgische Ilevelingsmelodleen
gespeeld en gezongen door
HERMAN HEIERMAN.

Met Kerstmis Koen menu's.

U kunt naar eigen keuze Uw etentje
samenstellen.

Wilt D tüdlg reserveren ?

Van 16 30— 9 30 of van 20 00— 23.00 uur.
Lunch van 12 00— 15.00 uur.

Kwekerij

de Notedop
Zandvoortselaan 183 — Telefoon 6380

heeft weer voor de donkere

dagen rond Kerstmis zijn

PRACHTIGE BLOEIENDE

KERSTSTUKJES
Verder 'n groot assortiment van bloelende

en groene kamerplanten.
Komt U eens kijken.

Eirun
woningbouwirerenigingi

eendracbË maakt mac&i
Op woensdag 17 december 1978 des aronds om
-acht uur ^al een buiteogewon*

ledenvergadering

belegd worden. Ingevolg art. 21 van de sta-
tuten.

De bijeenkomst, die alle«n toegankeiyk is voor
leden, zal plaatsvinden in het Gemeenschaps-
huls, Louis Davidsstraat in Zandvoort.

Het enige agendapunt voor deze vergadering;
zal zijn: het geven van explicatie betreffende
het stelsel van kwaliteitsklassen voor huur-
woningen, verband houdende met de huur-
verhoging van 1 april 1976.

Zandvoort. november 1975
SecjTetarls

Jb. Kerlonsa

CHATEAU

LATOUR

VÉi)RINES1972
Mii «n bouixltit au chatsju

PER FLES ELDERS J^S"

ONZE
PRIJS:

Bil'
36r6flessen:ë^

OOOS j 12 V74tr CQ50
FLESSEN .BÏ^W Oui

NÓKOPBN
IS GELD BELeCGEN'

CHATEAU

BLEYZAC1973

APP«llBtion BordvaUN
cohtrolae

PER FLES ELDERS A^TS

ONZE
PRIJS.3
Sflessen 3?? ZZr
OOOSa tZ Sf-Wf *ÊD50
FLESSEM ü^-HTTllill

NU KOPEN
IS GELO BELEGGEN'

1973
lUSSACST FMILION

PER FLES ELDERS >«r

4«
6f(essen ^^Cl»
DOOS a JZ JS 00"AQ^
FLESSEN 59<Kr^il»

MU KOPEN
IS GEL D BCl EGGEN'

CHATEAU

LES GRANDS

CHENES1973
Appellation Medoc controle*

PER FLES ELDERS >7S'

m
6 flessen jl5o //
DOOS a 1Z W offAQ^
FLESSEN ^<a^U*

NU KOPEN
/S GELD BELEGGEN'

CHATEAU

LEPLANTEY

1974
AppeH^tion Bordeaux controle*

PER FLES ELDERS J&SS'

411'

6flessen JtS 21»°

DOOS a 12 Ji-W^QSO
FLESSEN .*9TtO'*tiIt

NU KOPEN
/i GELD BELEGGEN'

ennoeveieandere voordeeUtatütiedinseni

SUPERSLIJTERIJEN

DIRK VAN DEN
I
AMSTERDAM Hinb«n»9r«'i! 33 / 8oï en tommefweg t (fa |

de I

JHsarlemmorMcg) / Martini van Gettenitraai 47 (O^darp achter ontc
|

I *uparm»fkl> ! Pl»m 40-f4<i nr 3 / winheleenirum Oeltlandplain 18?
|

1 Kampertoe) eweg 13 - ZWAMENBURG 0«nrt«nUart 17 - I

1 HOOFDDORP Graltermrtfïiraat 2B IMOBV DICK MULTIMARKT)
|

I ZANDVOOBT Öurg
I Engelfaertutraai ?T t

I b j ont« suDermirkt I

I AMSTERDAM NOORD {
I Motorkade 10 (bi| d« f

I Meeuwer^Uanl 1

h^*

bliksemaanbieding:
MIJNHEER, ALSU VERGETEN BENT
VOOR SINT TE SPELEN...

kunt u dat

(vooirdelig)

herstellen

beauty

set

Philips ladyshaver met nieuwe tondeuse
folieblad tondeusekop, met een konnplete

serie hulpstukjes, voor manicuren, pedi-

curen, massage en voor het opbrengen
en inwerken van lotions en crimes
Kompleet in luxe cassette, met spiraal-

snoer en dubbel gersoleerd

Kost normaal f 129,—

wiikes prijs 8!

ged. oude gracht llb (t.Ckde raaks) ha

thorbeckestraat 15 (t.e. hotel bouwes)

i(!9293in40

iidvoort 3378

ged.ottde gracht llb (tAde raaks) haarlem (D293III40

thoflKcke$tnatl5(t.o.hotelbouwes) zandvoort 3378

ged. oude gradit llb (t.ade raaks) haarlem (92$ 31 tl40

thorbeckestraat 15 (to.hotelboiiwes) zandvoort 3378

ged. oude gracht llb (t.o.de raaks) haarlem (D23) 3IU40

thorbeckestraat 15 (t.o.hotet bouwes) ^dvoort 3378

ged. oude gracht llb (t.ade raaksil haariem (1)23)311140

thorbeckestraat 15 (tj9.hotelbouwe^ zandvoort 3328
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DATSUN DATSUN

Cratama b.v. centraliseert!
Ter gelegenheid van de in bedrijfstelling van onze nieuwe DATSUN-

VESTIGING aan de RAADHUISSTRAAT lS-21 te Heemstede,
nodigen wij u gaarne uit voor de

Officiële OPENINCS-SHOW
van woensdag 17 december t/m woendags 24 december van 9-18 uur.

(zondags gesloten)

Tijdens deze DATSUN-SHOW kunt U onder het genot van een drankje even een kijkje

nemen in onze moderne showroom en werkplaats, die met de allernieuwste electronische

apparatuur en gereedschappen is uitgerust en geheel is afgestemd op deze tijd !

Voor iedere bezoeker ligt er

een verrassing klaar

(zolang de voorraad strekt)

Door deze geheel
nieuwe accommodatie
hopen wij nog steeds
service te kunnen bie-

den in Uw aankomende
Datsun-jaren.

Tot ziens op onze

DATSUN-
OPENINGSSHOW

!

CRATAMA B.V.
Officieel Datsundealer voor: Haarlem, Heemstede, Bloemendaal Bennebroek, Zandvoort,

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Halfweg en omstreken.

Raadhuisstraat 15-21, Heemstede — Verkoop en Service — Telefoon 023-28 98 46

De in voorraad zijnde DATSUNS zijn niet onderhevig aan prijsverhoging f

veldhuis!
WONINGINRICHTING B.V. voor

* KAMERBREEDJAPWT
•KARPETTEN.: '

[-.mfiê

*VINYL'Sc.--;./.-;^^,;\:%S

*TAFELKLEDEN':^'^Ï*;C:S
GORDIJNSTOFFEN I

Zijlweg 42 - HAARLEM - Tel. 32 64 91
100 metpr vanaf de Leitlsewaar.'

TENNISCLUBJES 1976
PARK „GROENENDAAL".

Aanmelding van nieuwe leden

uitsluitend op woensdap 7 en donderdag

8 januari 1976 tussen 9.00 en 12.00 uur

ov het tennispark „Groenendaal''
in Heemstede (niet telefonisch).

Inschrijfgeld ƒ 25,- bij inschryving te voldoen.

CENTRALE VERWARMING

GROEN & CO. b.v.
Jnlianalaan 33, Ovcnreen, telefoon 254855.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN EtB
GEWENST MODEL

Set JïööfUiniïö
Alléén

Schagchelstmat 27,

Haarlem, tel, 023-321019

ALLE VOORKOMENDE

SLOOP-, GROND-

en

SCHOEIINGWERKEM

W.v.d. SCHAFT
AmBtelkade 112,

Post uithoorn.
Gem. Mtjrtrecm

Telefoon 02975-61579.

ROLLER CARAVANS
NIEUWE TOCRCAliAVANS
UCCASIONS — INRUIL

0ithoom - Amstelhoek, Amstelfcade 36.

Telefoon 02975-63768.

UW WAS
lakens en droogrwas,
vóór M.00 uur
srebracbt,

IS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en at te balen.

SNELSTOMEN
bmnen 1 das,

CHEMISCH

REINIGEN
binnen enkele dascn.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Eert OUD bedrijf met een JONG hart

BLEKERSVAARXWEG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026.

Openingstyden van 's morgens 8.00 uut tot

's avonds 19.30 uur.

ZatfitHaes gesloten.

Nu bij Kiebert verkrijgbaar:

NATRIUMARME

VLEESWAREN !

o.a. ham, bacon, cervelaat, Berliner,

Corned beef etc.

Goed nieuw voor u als u een
natriumarm dieet moet volgen.

• De grootste sortering ook op dit

gebied vindt u bij:

ïeber
BJnnenv/eg 119, Heemstede,

telefoon 280672.

WONINGEN IN ALKMAAR
In de nieuwe woonw^l; Hulswaard II In Alkmaar is een aantal eengez!
en etagewontogen beschikbaar voor inwoners van Zuld-Kennemerlanc^
Volgens de bestaande regelingen kunnen inwoners van Bennebroek, Bl^
mendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaamvroude, Heemstede
Zandvoort voor deze woning in aanmerking komen.

IVie komen in aanmerklnrT

a. kandidaten die woonrechten hebben in bovenvennelde gemeenten

b. kandidaten die een zelfstandige humwonlng leegmaken

c. kandidaten die genoteerd staan als urgente iwonlngzoekenden in e|n
van de bovengenoemde gemeenten.

Buurprijzen

De huren van de woningen in Huiswaard II liggen tussen de ƒ 370,— i

ƒ 425,— per maand (excl. stookkosten)

.

Voor deze woningen Is de geldende regrflng .Jndivlduele huursubsidie^
van toepassing, waardoor in bepaalde gevallen de huur lager \iM 2Un.

ToewUzbie

De toewüzlng zal plaatsvinden naar urgentie, tmarbij wordt ook in aa;

merking genomen of er woonruimte wordt vrijgemaakt voor andere vj".

gente woningssoekenden In de bovengenoemde gemeenten.

SchriftelUk roeiden

Wie In oaiunerklng wU komen voor een woning in Alkmaar kan. ziii

schriftelijk melden by het gemeentelijk bureau voor huisvesting in zijp

(ot haar) woonplaats. Dat is in;

Haarlem! bureau huisvesting. Grote Houtstraat 142

Heemstede: raadhuis, afdeling algemene zaken

Zandvoort: raadhuis, bureau volksliuisvesUng

Bloemendaal: raadhuis, afdeling huisvesting

Bennebroek, raadhuis, afdeling huisvesting

Haarlemmerliede en Spaarnwoude: raadhuis. Halfweg.

Na aanmelding zal een inschrijfformulien worden toegezonden.

BANKSTELLEN
DIVEKSE STIJLEN EN UITVOERINGEN
Pracht BIBCORD BANKSTEL 1395,—,

ditekt leverbaar.

MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN v.3. 1095,-

ZITELEMENTEN vanat 135.->

Vrijdag koopavond. I

Jan van Gentstraat 158 b
(Industrieterrein t.o.' Sony),

Badhoevedorp, telefoon 02968-5979.

7"!

pmrn
uftermans

Gatvvrwarming

BLIKERSVAARTWE6 51

HEEMSTEDE

/ Telefoon 2M892
ï)otlaan2.tet.288S7S

I
leodgl0t»rsb»driif

1'

Gedipmeerd

schoonbi^jdsspeciatiste
SpvAS a en b

Mevr.C. Bereiter
VogelenzangWcg 145, Vogelenzang.

Teleéion 02502-7210. '

Bal( ZELF uw
KERSTBROOD
Wij hebben alle ingrediënten.
Ook de echte broodvornten hebben wij

voor u.

REFORMHUIS UGTERINK
Zandvoortselaan 8c, Heemstede, telefoon 287691.

VERRASSING

VOOR ONZE

LEZERESSEN

wy hebben één van de origineelste kookboe-
ken van de laatste jaren gevonden. Het is

onlangs verschenen onder de titel HUMOR BIJ
HET KOKEN. Hoe komen recepten aan namen
of hoe kom je op het idee een fantastisch
recept op een bepaalde naam of gebeurtenis
samen te stellen.

Dit moet het uitgangspunt geweest zijn van
de culinaire magiër Maltre Pierre. Deze mees-
terkok wilde geen gewoon kookboek. Samen
met Herman Pleter de Boer, die de recepten
gaxneerde met zijn voortreffelijke geestige en
soms pikante anekdotes ontstond een uniek
lees-kookboek. Bovendien is leder verhaal
voorzien van een evenzo geestige tekening in
kleur.

De recepten zifn nog nooit gepubliceerd ge-
weest. Dat ze uniek zijn blijkt uit de reacties
in het gastenboek van Maltre Pierre. Reacties
van beroemde gasten zoals die van Juliette
Greco, Ester Ofarlra, Robert Bums, Adamo
enz. Ook die treft u aan.

Zeventig verhalen bevat het boek b.v. het
verhaal van de verliefde spionne mondt uit In
het recept van Fazant Mata, Haii ot de kies
van Bach eindigt in het overheerlijke recept
Advocado Allegro; de 'watergeuzen met zee-
roverszuurkool; de Corslcaan die zijn paté
Napoleon kreeg.

Een heerlijk twee-ln-één boek. De wlntelprUs
van dit kostelijk boek Is ƒ19,50.

Aia speciale feestmaandverrassing kun-

nen Viï) u voor ƒ 15,75 -\~ ƒ 2,25 aan
portokosten dit boekje laten sturen t

Geen/ 19,50 maar ƒ 15,751

Als u ƒ 15,75 + f 2,25 portokosten = ƒ 18,— overmaakt op gii

nummer 38160 van de Nederlandse Middenstandsbank te Zwijdred

tg.v. Bureau MACDEAL, Zwijndrecht, rekeniagnr. 66.12.61.204

de vermelding „Humor bij het koken" dan ontvangt u per kerende poi

dit unieke kookboek.

m^

UwbontweJIker
VOOB BA&BL'MEEBlEN
OMGEVINO
met 45-Jat<|W erwtnr.l

BONTHANTKLS
XBOEN
CNOBOSFBUZEN

EselnsieTe modellen In dlle

oottea.
^ I

RepanKles «rordea «akkoB'
die altgevaenl. {

FA. C. MEIJER,
Samerlingh Onneslaan 91.

Badhoevedorp.
Telefoon 029(».ai3«.

GEDIPLOMEERD

PEDICURE

-

MANICURE
. C. de Klerk-v. d. Pol,

WUgenlaan 20, Zwanenburg.
Telefoon 5260.

|

AUTOSCHADE BLOM
biedt aan de meest recente 1

onderdelen en scbadcauto'sV
•. van de laatste jaren.

Krulswaal 6b, Zwanenburg.
Telefoon 02907-3900.

Dit is voor u de kans!
Wordt

AVON-CONSULENTE
cn'u heefteen füne
bijverdienste In uw on-
middellijke omgeving.

Vraag vrijbiyvend Inlichtin-

gen per tel.: 020-64841/64842

of sdirijf naar Mej. Luyen-
dUk, Valeriusrondeel 235,

C».pelle a. d. IJssel.

OVERTREKKEN
' van bankstellen
met degeiyke stoffen.

Uiterst precieïe afwerking

Van D«k, Akerdtlk 144.

Badhoevedorp.
Telefoon 02968-2728.

^siiiëi^Mmm^sti

Wegens omst, aangeb.

SIEMENS
VVASAUTOMAAT
(met gar.bewys), 5 mud.
gebruikt, BBC-prlJs
88D,— nu 650,-1

AkordUk 146, Badhoeve-
dorp, tel. 02968-5491.

DKNR AAN VW
VEILIUIieiU

Cïeyser vuil of defekt?
O helt 02988-2731

wil Komen dlrekt.

Erkend anslnstallateur
f. WEUUE.

ERKEN»
(iASflTTEK
KAliHELSMID EN
SÜHUOKSTEEN VE< iKK

Levering en onderhuud van

GAS-, KOLEN- EN
OlilEHAAJiUEN

L VAN ERVE
Bennehroekerstrnnt g, Am-
sterdam lel ua()-lh8u;<i!.

JONGE VROUW, 42 JR,
gesch., zoekt serieus

kennismaking met
charmante ftlAN.

Brieven onder nr. HK 1400
buro van dit blad. Pa Vcr-
kuyllaan 8, B'dorp.

NAAIMACHINEHANDEL
W.v.d.A,
Ohmstraat 21, Badhoeve-
dorp, tel. 02968-3128.

Keparaties van alle

merken, verfcoon alle

bekende nerhen.
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Ongemotiveerde meeuwen
in oefenduel naar winst

GEHANDICAPT TZB HIELD WINST VAST

ZANDVOORT— In een vriendschappe-

Hjk en niet bepaald boeiend duel heeft

een ongemotiveerd Zandvoortmeeuwen
een uiterst krappe 2—1 zege behaald op
vierdeklasser Bloemendaal.
vooral in de eerste helft geloofden de
Zandvoortcrs het wel. Van spelverdeling

en mandekking was nauwelijks sprake,

Bloemendaal werd alle kans op een
treffer gegeven, hetgeen dan ook ge-

beurde en wel door Karel WUlemse in de
twintigste minuut. Nog voor rust pro-
beerde de thuisclub de score in even-
wicht te brengen, maar de doelman van
Bloemendaal bleek niet van plan te

wijken voor schoten van Alex Heese-
mans, Aaldert Stobbelaar en Gerard
Koper.
Na rust l-'->elc Zandvoortmeeuwen toch
niet te Trillen verliezen van een twee
klassen lager spelend elftal. De zaak
werd energieker aangepakt en een of-

fensief volgde, dat na een kwartier re-

sulteerde in de geUiktaaker door Alex
Heesemans.
Aan de andere kant stond de Zand-
vo rtse defensie, de aanvallers van Bloe-
mendaal geen doorbraken meer toe.

Zandvoortmeeuwen had duidelijk het be-
tere van het spel, maar kon dit niet met
doelpunten duidelijk maken. Frits Keur
moest moedwlU'g naar de grammat ge-
werkt worden om aan de winnende tref-

fer te komen. Aaldert Stobbelaar mocht
vanaf de penalty-stip het vonnis over
Bloemendaal voltrekken; 2—1.

Zondag zal Zandvoortmeeuwen gemo-
tiveerder op het veld moeten verschij-

nen als men aantreedt tegen ADO '20.

Van de twee kompetitiewedstrüden, die
zondag werden gespeeld speelde Kenne-
mers O—O gelijk tegen ADO'20 en won
DEM met 3—1 van HRC. Door de punt
die Kennemers bij ADO binnenhaalde
is deze ploeg op geiyke voet komen te
staan met Zandvoortmeeuwen. Beide
ploegen bezetten met acht punten de
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voorlaatste plaats op de ranglijst. Ken-
nemers is in het voordeel, omdat men
"- wedstrijd minder heeft gespeeld.

AdldeTt Stobbelaar heeft een kopbal af-
gevuurd richting Bloemendaal-veste. De
bal zal echter over de lat gaan.

(Adv. lugez. Meded.)

Frezer
als ueen
goedebaan wilt,

bel dan
Fokker-VFW
(020) 731044
toestel 1431

ZANDVOORT— Door een verdiende 2-0

overwinning op Schalkwijk heeft TZB
zich enigszins hersteld .van de pUnlqkc
werden in de eerste helft gescoord. Een
werden in de eersct helft gescoord. Een
eerste helft waarin TZB het betere voet-

bal speelde, hoewel gezegd mag warden
dat er vooral op het middenveld Ider en
daar slordige passes werden afgeleverd.

Na vijf minuten had het beginoffensief

van TZB al resultaat, toen Leen Bol bo-
ven de keeper van Schalkwijk uitsprong,

.

na een goed genomen corner van IJs-

brand Lammers. Schalkwijk leek door
deze snelle treffer iets aangeslagen, maar

• het onzorgvuldige uitverdedigen van de
Zandvoorters gaf enkele onverwachte
kansen voor Schalkwijk.

De voorhoede van de Haarlemmers was
echter ook niet goed op dreef, zodat de
gelijkmaker uitbleef. Aan de andere kant
raakte WUlem Koning met een schitte-

rende kopbal de paal. De strijd was een
half uur oud toen WUlem Koning in 't

strafschopgebied op een volgens scheids-

rechter Jongsma onreglementaire wijze

werd gelilnderd. De toegekende straf-

schop werd door Koning zelf benut. De
lakonieke wijze van optreden van scheids-

rechter Jongsma zette bij de Schalkwij-
kerS nogal eens kwaad bloed, maar de
eerste helft verliep verder rustig, ultge-

De doelman van Schalkwijk duikt te laat

naar de goede hoek. VPillem Koning
heeft de penalty, benut: 2-0.

zonderd een incidentele Schermutseling.

In de rust werd Henk de Reus vervangen

door Jan van Houten. Ook Leen Bol

moest na een kwartier in de tweede helft

vervangen worden, maar hier was een

blessure de oorzaak. Het bleek een diepe

vleeswond in het been, die zelfs geliecht

moest worden in het ziekenhuis. Kees
Molenaar kwam voor hem in het veld en
hiermee waren alle wisselspelers ver-

bruikt. De vrij harde sjjeelwüze van-

Schalkwijk eiste een kwartier voor het

einde een tweede slachtoffer, toen Mi-
chel Vork geblesseerd het veld moest
verlaten. Een nummerieke meerderheid
voor Schalkwijk dus, maar dit voordeel

werd op geen enkele manier uitgebuit.

De defensie van TZB kreeg -alleen te

maken met physiek geweld bij het stun-

telige slofoffensief van Schalkwijk.

De stand:
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MEENEEM TAPIJT
4b0 cm breed

VENETillUERBill

LEEFKUIl
Prachtig mooi 590,-

KEUKENTAPIJT
Ruime keus,

200 cm breed v.a.

NOVILON - NDVILUX
200 cm breed, vanaf Al QA

VILTTEGELS ». .

84 et

38,90
Lussen-lJèrt>eri;'iüiyer woli

400 cm breed • "
:

'

GRATIS GELEqO i

Prijs --, KEÜKENMEUBELS
80 - 100 - 120 cm breed

lOi) cm breed

40 X 40 cm

BERBER TAPIJT
400 cm breed, hoogpolig.

100" o zuiver wol

GRATIS GELEGO 89,50

woonmarkt"

LEVERING VAN ALLE
° MERKTAPIJTEN

MET GROTE KORTINGEN

Alléén KOUDENHORN 42-44, bij de
Catharijnenbrug, HAARLEM (bus-

lijn 77) - Tel. 023 - 32 21 25

RUIME PARKEERGELEGENHEID

KEUR EN ZN.

vraagt

MEDEWERKER
voor zijn VERF. BEHANG-
SPECIAALZAAK.

liefst met ervaring.

Sollfdtaties richten aan: Paradijsweg 2.

Zandvoort, tel. 02507-5602.

BANKSTELLEN
ZWAAR EIKEN BAïJKSTEI,
diverse dessins naar keuze,

normale prijs ƒ 2.39S,— bij ons ƒ 1.195,-

en binnen één week te leveren.

Vrijdag koopavond.

Jan van Gentotraai 1S8 b
(Industrieterrein t.o. Sony). Badhoevedorp.

Telefoon 02968-5979.

Telefoon

voor U

Alg. Prot. Begrafenisondern.
Begrafenissen Crematies Transporten

K. DB VRIES, Valkenburgerlaan 55. 283164

Alles voor uw liuisdieren
Gebr. VEENINGA. Haarlem
jacobQnstraat 14. 310859

A T A X
Tajü (ook trouwrjjden)

(J. P. M. Otte)
Kastanjelaan 3, Heemstede 282279

Autorijschool Bram Bolluyt
BennebroekerdiJk 45b, Bennebroek.

Toyota en Toyota Automaat f02502) 6333

Bloemsierkunst W. P. de Zwart
Binnenweg 6, telefoon 280331

Blokicer's Boekhandel
Bronsteeweg 4/4a

Dl. tjn. zat 9.00-5.45 uur. 282472

Brandweer Heemstede
ALABMNUMMBR 288444

CENTRALE VERWARMING
KINDERS WARMTE TECHNIEK
Herenweg 17, Heemstede, tel. 02502- 8073

Groente en fruit

D. VAN ECK, Raadhuisstraat Ba. 281254

C. HOVINGH EN ZOON
In» en verkoop, boeken, prenten.

KI. Houtstraat 50, Haarlem, tel, 023- 310714

RUIT STUK

GLASZEHER VADI
Celebesstraat 16, Heemstede, tel.

Ook dubbele beBlaztóg. 280790

Meubelen en gordijnstoffen
Gebr. A. J. BECK, Binnenweg 3T.

b.g.g. 281763. 289049

Politie Heemstede
BUREAU 286150

Politie Heemstede
ALARMKÜMMER 283000

Raadhuis Heemstede 284140

Reisbureau Europa
SCHEEPS-, TREIN- EN
VLIEGT0IO-PASSAGES
Bloemendaalsewegr 74a, BloewendaaJ. 267490

Riolering Service
Elektrisch ontstoppen A. J. BECK.
Nobelatraat 6». Haarlem, 316524

Verfhandel
H. REE B.V., Binnenweg 89. 286479

Wasserij 't Raadhuis
Raadhuisstraat U. 284087

IJssalon en Cafetafia
Vita Nova
Cloosterweg 4. Open v. 12-24 uur. 284531

RENAULT
FOURGONNETTE
Ongeëvenaarde vering maakt
döFoursonnettegeschlktvoor
het venroervan ds meest
fiaglate ladingen. Ideale

hooBtevan de laacivloar

GRATIS: Haal bIJ ons het 124 pagina's dikke Ronault-

boek. Met toto's in veel kleurendruk. Renault geeftwaarvoor k'n geld.

<SZem boven ds weg). Viakks
vloer. Handige laadklep. Ook
verkriigbaar met zijruiten.

Banzineverbrulk bij

lOOkffl/uurlopIS.

Technische gogevens:
B45CC-34OINpk>100kffl/'llur

autobedrijven rlnko
Oranjestraat 2-12
Zandvoort
Tel.QZ507-2323>2424

RENAULT

WU MAKEN ELK
GEWENST MODEt TATEt.

VOOB O

Set SlMtlftllII»

A]1««B
Scbagcbelstraat 37,

Haarlem, teL 023^337019.

GLANDORPS

MEUBELEN

II weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 11$, Haarlem

t/o De Vries

ZOEKT V EEN ORIGINEEL KADO ?

Denk eens aan een

GEBRANDSCHILDERDE
RAAMDECORATIE al vanf ƒ 25,-

^chmiir^

ATELIER VOOR
GLAS LV LOOD

Woistraat 5 (acht«r At Glerstraat), Tolcfooii 023-Ï14S99,

ELECTRO JANSSEN

Alles op electrisch gebied.

Ook voor kerstboomverlichling

en losse lampjes.

Binnenweg 116 (Winkelgalerij)

Heemstede, telefoon 281856.

ALLES VOOR UW

HUISDIEREN

FA. GANSNER & CO.
GAS- e;n ouebaarden. gasfornuizen.

DesktmdiK advies.

Voor al üW: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

BTNA, FABEB. BENRAAD GASHAAR0EN.

Toonzaal: Schelpenplein. Tel. S068, 3612. Z51S.

Teclin.Bur.A.VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-Ó747 of
3176 b.g.g. 023-530192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

ERWERKEN ^
CKAGES 4

ALLE
LOODGIETERWERKEN

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507 - 41 SI « 71 58

Snellere service door
mobilofoon

r ^
ledere leeftijd heeft, zijn charme • .

.

twinr buit die charme dan ook uit /

AnS Gefc//Z2'H'"dverzorgingO KuurbehandcUngen
PanniculosebehftndPitng

Esfheticiëlllie manicuren - Pcdlcuren

Burg. van Feaemapieln 22-1. Zandvoort.

Telefoon 02501-6481.

V /

VOOR HOND EN KAT
Dippvriesvleps o.a. Pen."; -

Boekmaag - KnIkenmaRon -

Konvlees - Paardepotilet -

fiJv, blikviecssoorton.
Wamie maaltijrten - Doko -

Vitamines en Kalk - Ka\iw-
artikelen.
Nu in de rekjamo:
o.a. 7 slangen voor .f 1,~.

Dierenspeciaalzaak

WEZENBEEK

BOtTWES PASSAGE 17 — TEL. 5T54 — ZANDVOORT

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak tnet de verrassend grt>t«

kollektie echt DAMESRONFEKTIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije ketize,

KLEINB HOUTSTRAAT 11 — HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

Algemene Bond van Bejaarden

Afdeling; Zandvoort.

De Toneelverejnlging „Wim Hildering" verzorgt
voor onze leden op zondagmiddag 14 deceniber
otn 2 uur een voor.'itelling, genaamd ,.Het. derde
woord" in het gebouw ,;De Krpclit". Zaal open
1.30 uur.

De toegang voor onze leden Is vrij. Mocht er In

„Op Weg" een ander uur vermeld zijn, dan la

dat ONJUIST ! !

Het Bestuur.

De Zandvoortse Toneelvereniging

„WIBI HILDERING"
Zondag 14 december 1975 opvoeringen van

Het Derde Woord
Toneelspel in drie bedreven

In gebouw de Krocht, aanvang 20.30 uur.
Plaatsbewijzen & ƒ 3,75 Incl. bel.

Verkrijgbaar blJ:

Parfumerie Hildering, Kerkstraat
Boekhandel Larenz, Haltcstraat

12. 13 en 14 dec. aan de zaal na 19.00 uur.

AOfi. V. d. MME
Marlsttraat ISa, taUfoen SIM.

Zandvoort.

SCHILDERS- EN

AFWERKIN6SBEDRMF
BINNEN- EN

BUITENSCHILDERWERK
Behangwerk en wandbeklading
Betenreparati» en vleercoatingt

laverfng en raparatia van glas, glas in

lood, glasplaten an thermopane.

WASACTOMATEN
CENTBIFCGES
SEEVtCE EN
ONDERDELEK

Kopen kunt u overal
maar dan ?

Voorkom teleurstelling,

ga naar

-"-rrwJ

HOOFDDORP
Eigen technische dienst

AliG. WASMACH. INB.

Kruisweg 679
hoek Rijnlanderweg

Hoofddorp
Tel. 02503-6068 en 6501

TAPIJTCOCPONS
TEGEN SPOTPRIJZEN

A. van Ëök, Zwanenburger-
dyk 437, Zwanenburg,
m. 02907-3360.

m

CENTRALE VERWARMING

in

Technisch Installatie boreaa

:adiator
roenestein

Ampèrestraat 2/hoelc KamerUngb Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845».

Oedlpl. InstaU. - Erl:. A.Ci. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

n

MAAK HET VAN

EIKEN!
% barniaden

« vensterbanken
parketvloeren
salontafels

9 boeketuelcken

« blGlzentafels

A schouwbalken
plafondbalken

« bUzcttttteltjes

# traptreöen

« plantenbakken
tuinmeubelen

• hekplanken
tulnblelzen

enz. enz. enz.

EIKEDODT van 3 tot 30 cm
diki Alles ook kant en Klaar
geleverd op gewenste maat
en kleur.

TEVENS VOOR AL DE
BRANDSTOF VOOB OW

OPEN HAARD
Koster Eikehout li.Vt

CruqulusdUk 79, VUftaulzes

(bU het gemaal Cruquius),
tel. 02508-457.

NAAIMACHINES
verkoop van alle bekende

merken o,a.

HUSQVABNA, BEBNINA,
I;EWENSTEIN en EtNA.

zig-zag naaimachines
vanaf ƒ 275,—

gebruikte zig-rAg macb;
vanaf f 160,~

Het vertrouwde adres;

D.v.d.MAARL
Nleuwstr. 13, tel. 2793.

Tevens reparatte-lnrlohtlög.

EIKENHOUT. LEISTEEN.
OïfïX.

Massief eiken salontafels

op maat. 0.a. rond 115, zg.

boerentalel ƒ 395. Leisteen

op smeedUz. f 285.

Leisteen in eiken rand,

exclusief, rustiek en vlek-

vr« ƒ 495

Onyx mlmlsets op koper

f 395.

CURIOSA, kandelaars,

koperR-erk, Ictterbnkken,

spcc. planken, soheeps-
modellen (cliin. jonken)

enz.

DACOMAR
Rtjksstraatweg 100, Loenen

a. d, vecht, 02943-3388.

DANKBETUI0ING

De heer en mevrouw Sluijter-Neeskens

danken ledereen die hebben bijgedragen tot bet
doen slagen van hun SO-jarle buweUtksfeest.

Set wasvoor ons een onvergetelijke dag.

Heemstede, december 1975, UtrechflaaD 19.

Van Minnen en Dekker b.v.

Voor al UW schilder-,

wit- en behangwerk
Als V van Ie Mas w?rk hout, laat dan OW
werk door onze vakmensen uitvoeren, die met
ie klas materiaal werken.

Op binnenwerk minder dan 3 dasen kiljgt TT

van ons de vrtnterkortlng van 20%.

Heeft U meer werk, dan valt V onder de wln-
terkortlnK van ƒ22,50 per raasx per dag.

Heeft TT buitenwerk, geeft TT dat dan;tiJdlg
op. voor de drukte in het voorjaar begint I

WÜ wensen XI allen Prettige Kerstdagen en
Voorspoedig Nieuwjaar l

TELEFOON 02979-1879.

J.A. ZWARTER EN ZN.

KOLEN - OLIE - HOUTBLOKKEN
HAARDSTELLEN
VONKENSCHERMEN
VOORZET OPEN HAARDEN

!

GRILLS v/d OPEN HAARD
LOSSE TANGEN EN POKEN
TRIMMER VOOR BLOKKEN

Raadhuisstraat 71, Heemstede, teL 286876.

MARRY'S SCHOONHEIDSSALON

Stivas gedipl.— Femia depositaire

Kezicbtsbehandelinir Solariumkuren

UchaamsmassaKé Manicuren

Leidsevaart 8, Vogelenzang, tel. 02502-7671.

Afspraak gewenst tussen 8.30-10.00 uur.

17.30-20.00 uur.

Voor

STIJLBESLAG

zowel kopor

als engels

IJzerhaiidel ZWAGER kv.
Hoofdweg 726. Hoofddorp.

Hogewoerd 111. Leiden.

EEN ZEER GROTE KOLLEKTIE
ANTIEKE BOERENMEUBELEN:
BOERENSECR., BROODKASTEN, BETAAL-
TAFELS. LINNENKASTEN. KÖPERWERK etc

vindt u bij:

ANTIEKBOERDERU DE VEENHOEVE,
Oude Nleuwveenseweg 84, Nieuwveen

(Uithoorn) telefoon 01723-8420.

GEOPEND DAGELIJKS VAN 10.00—20.00 UUR.

NU ook In ZattdTOOtt: KUNSTGEBIT REPARATWti

A. RITMAN
Relnwardtetraat M. Toletoon 02507-4365.

SLEUTELSERVICE

maar terwijl u wacht.
Ook autosleutels.

Volgens codenuaunerl

TEL 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.

Zaterdagsmlddags geslote».

BROOKS BBEDKVEBBAMD
een Bordel die uw breuk ge-

beel (m) ksn houden.
VnWB Uülcbtugea of mtMc

atsvna.'k. BROOKS. singel 25,

tel. 249423, Amsterdam.

KERSTBOMEN
van 1 tot 5 meter

KERSTGROEN - OPGEMAAKTE KERSTBAKKEN

Groot assortiment KAMERPLANTEN:

AZALEA'S, CYCLAMEN, enz.

Het adres voor grote, groene en bonte

EXOTISCHE KAMERPLANTEN.

KWEKERIJ SCHIPH0LWE6
Talafeon 025084S28 • Bi] Haarlem.

Gaopand tadar« dag, eek zaterdag, van 8.00 tet 18.00 uur.

Parkaren geen probleem.

Te bereiken via Oude Sehipheiweg, 200 meter over
Rtngvaartbrug rnehts.



zandvoorts^^T
ONAFHANKELIJK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVpORT, BENTVELD EN AERDENHOUT nieuwsblad*»^mfm» <n» i-!**»* itfiv rag.—„grr' >

mtgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 364.

Kantoor Stationswesr 38, AaLnie"r.
telefooD 029T7-2S141, & lUnen.

Aboimementsprüs ƒ16,80 per Jaar.

Per post f 45,—.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashuisplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-71Ü6.

Advprte;:tietarler 22 cent per mm.
^antrektelUke fcontrakttarieven op
DP aanvrage. Ook Icombüintletarie-

•VT> met de overige bladen van BP.
Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek 3001.69.779.

Pofilrekening 302871.
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Voormalig verzorgingshuis wordt

verbouwd tot kultureel centrum
Zandvoort krijgt een kultureel centrum. Dinsdagavond steunde de
gemeenteraad met tien tegen zes stemmen liet voorstel van het kol

lege van burgemeester en wethouders om een krediet van vierhon
derdtwintigduizend gulden beschikbaar te stellen voor de verbouwing
van het voormalig verzorgingshuis op het Gasthuisplein tot kultureel
centrum.

In de aan de raadsvergadering aan het
oegln van deze m.aand vooratgegane
kommissievergadering zag het er niet
naar uit, dat de meerderheid der raad
zou instemmen met dit voorstel. Men
vreesde dat men als gemeente jaarlijks

zou moeten opdraaien voor een geraamd
exploitatietekort van ƒ63.000,—. Later
zou echter blijken, dat de extra ultlterin-

gen uit het Gemeentefonds (die de ver-
bounr mogelijk maken) door het Eyk in-
gevoerd om de werkgelegenheid te bevor-
deren en met name de werkgelegenheid
in de bouwnijverheid, van strukturele
aard zi)n, hetgeen wil zeggen dat deze
verhogingen in volgende Jaren doorwer-
ken. Deze extra uitkeringen kunnen wor-
den aangewend zowel ter dekking van de
kapitaalslasten als van de daaruit voort-
vloeiende exploitatielasten.

Buitenkansje
Langdurige diskussies gingen aan het
besluit vooraf. Niet alle raadsleden wa-
ren het met de CDA-wethouder Van der
Mije eens, dat het 'een buitenkansje was,
dat de gemeente zomaar door Den Haag
in de schoot geworpen kreeg.'

Zelfs zün mededeling, dat de VVD van
1947 af de oudheidskamer in het vaandel
draagt deed de WD'ers met uilzondering
van Arthur Roselaar en wethouder At-
tem», niet op hun besluit terugkomen.
De WD bleef tegen, zo ook Flieringa en
Termes van de tweemansfraktie In-
spraak-Nu. De pleidooien van' voorzitter

burgemeester Nawijn en' de wethouders
Ankema en Van der Mije vonden geen
weerklank bij deze twee raadsleden en
de heren Gielen, Joustra, Bosman en

boden werd nu met beide handen moest
aangrijpen, omdat er anders nooit een
kultureel centrum in deze opzet zou ko-
men.'
Burgemeester Nawijn kon nu wel vertel-

len, dat 'Zandvoort nooit van zijn leven
zoiets zou kunnen binnenhalen als deze
kans niet zou worden aangepakt.' de eer-

dergenoemde raadsleden bleven pessi-

mistisch en wel om de volgende redenen.

Geforceerd
Jan Termes vond het kultureel centrum
'te grootschalig opgezet' en vond het een
te grote uitgave, die bovendien een 'ge
forceerd karakter' kreeg, doordat de raad
voor 1 Januari aan Gedeputeerde Staten
opgave moet doen van de bestemming
welke aan de extra uitkering uit het ge-
meentefonds is gegeven.
Flieringa was het volledig met zUn frak-
tiegenoot eens. Ook hü vond de zaak
overhaast en vreesde dat hierdoor het
geraamde exploitatietekort ruimschoots

• zou worden overschreden.
'We hebben wel vaker met ramihgen van
exploitatietekorten 'mlsgekleund. Ik hoef
alleen maar aan de achtsten van het
zwembad te denken. Natuurlijk is het
prachtig dat deze tekorten door het rijk
worden gedekt, maar als de jaarlijkse

lasten van het kultureel centrum hoger
komen te liggen, dan, is geraamd dan
komt het misgekleunde bedrag wel op
rekening van de gemeente. Door de te
korte tyd van voorbereiding is de ra-
ming met een natte vinger gebeurd en
ik vind het dan ook verschrikkelUk ris

kant om aan een dergelijk objekt teie

'Wat begonnen is als een muls, nameiilk
de oudheidskamer, is uitgegroeid tot een
olltant^en- wd ; ee^',;,l5ultüt:eel centrum.

te tje- jEen' oudheidskamer, waarto de historie
"glnnen. Niet omdat Ik- tegen een kultü-- imn'5hzè'l5adpraats''a]s'vlssersplaats ten
reel centrum Ben.' aldus Flieringa diö de

'

mevrouw Hugenholtz.
Dit zestal was geenszins van mening dat zaa^ niet zag als^een noodzaalcjnaar.tói.

de,raad zoals de voorstandèra'-Sstelden^

'deze mogelijkheid; die dobr liet rijk ge-
Tisserspand

tekorten op veel te weinig ziJn geraamd,
maar u maakt zalj toch nlet> wijs, dat dit

kjeing^.oyekt fii^cjeel^zojvltjiejxand.
kan lopen.- Het zjremBad ér in" dit'' ver-
band 'bü betifiêkkeii IS gioteéióm. -"Wat'

ioon wordt gesteld -acht mijn-lraktle een
.. is.-dBt',voor>géraa&al. DtórbUkoiStjiog,.

' - goederzaaS? én'^'tef,/i%allsering daarvan dat de 'WD ' de oudheidska'iriet ^et als

Het verzorgingshuis, dat verbouwd
worden tot kultureel centrum.

zal
De WD liet biJ monde van de heer Gie-
len weten evenmin iets te voelen voor de
besteding van ruim vier ton voor dit doel.

Li i J*.

,WURF-PRAEr

wi'i,i,i;ivi V. ,1. wiiiïiT

Nas zundag hcbbe we de kortste dag
d'r al weer opzltte.

H.W.GOSTER

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat U,
Zandvoort. Telefoon 5531,

'Voor aan- óf verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assurantiën

Hypotheken

zullen wD'pns Mi)ven' inzetten. 'Wat wiJ

aan kuituur historische voorwerpen heb-
ben en wat wil 'in 'de toekomst hopen te

zullen verkrijgen, zou 'onder te brengen

'

zijn in een oud visserspand in de Noord-
buurt,' aldus de heer Gielen, die voorstel-

de over te gaan tot de aankoop van een
noordbuurthuisje in de Swaluêstraat om
het in te kunnen richten als oudheids-
kamer.
Op de vraag van burgemeester Nawijn
of uit deze opzet geen exploitatietekort

zou voortvloeien antwoordde Gielen:

'Ach, ik ben ervan overtuigd, dat als we
een advertentie plaatsen we wel een 65-

plusser vinden, die bereid is om daar te

zitten.' De financiering over een periode

van veertig jaar. waarbi) de kapitaals-

lasten alsmede het exploitatietekort door

de extra uitkeringen van het rijk gefi-

nancierd moeten worden vond Gielen ir-

reëel. 'Om nu al ten aanzien van de
strukturele verhoging van de rijksuitke-

ringen een zeer groot gedeelte geduren-
de veertig jaar vast te leggen miskent de
problemen, waarmee wiJ in de toekomst
te maken zullen krijgen.'

Het WD-raadslid zag liever investerin-

gen gedaan worden in de riolering Bre-
derodestraat-Oerkestraat, de bouw van
een nieuwe Jjolltleburo, voorzieningen
aan gemeentelijke kampeerterreinen en
het nieuwe raadliuis.

'Laten we de extra uitkeringen nuchter
besteden,' zo merkte Gielen op.

Die nuchtere besteding bestond dan uit

het voormalige verzorgingshuis niet ts

bestemmen voor een kultureel centrum,
maar te onderzoeken hoe het gebouw ge-

schikt kan worden gemaakt voor bewo-
ning. Voorts stelde hi) voor over te gaan
tot snelle afschrijving van de diverse in-

vesteringen, de verboTiwing van het oude
badhuis ten behoeve van publieke wer-
ken te financieren en de oudheidskamer
te vestigen in een perceel In de nood-
buurt, dat omschreven kan worden als

oude visserswoning.

Geraaskal .

Na deze betogen verhief een zichtbaar
geïrriteerde wethouder Van der Müe zijn

stem. 'Er wordt nu wel beweerd, dat de

een'"styilcamer,,maar..dan heeft mea een'

totaal verkeerde indruk, De oudheidska-
mer is maarkeen ondérdeel.\Er komt een
grote e.vpbsitJeruiitftê.waar èeregeld ten-

toonstellingen, gehouden gian worden.
Zandvoort ' heeft gewoon --ijehoefte 'aan

een kulttu-eel centrum.' 1

Ook Zmu Koper fPSP-PPR) ergerde zich

aan de woorden van de heer Gielen. Hij

werd er echter eerder «erilTiefiff dan
kwaad om. 'Van zulke meningen kan ik
tranen in mijn ogen krijgen.'

Een dergelijke reaktle was van Lou Ko-
per te verwachten, want zo er één raads-
lid zich deze avond voor het cultureel
centrum had uitgesloofd, dan was het
wel Lou Koper. Zeer enthousiast had hy
even tevoren met behulp van een door
hem gemaakte situatieschets de raad
kenbaar gemaakt hoe hij zich het kul-
tureel centrum voorstelt.

Verantwoorde belegging

Lou Koper bracht onder meer het idee

op tafel om de oudheidskamer naby de
ingang te situeren. 'We moeten er een
soort etalage van maken.' Zeer tevreden
toonde hij zich over de naam kultureel

centrum in plaats van oudheidskamer,
want voor een kultureel centrum zag hy
grote mogelijkheden in het gebouw,
'Misschien kunnen we in de expositie-

ruimte ook eens een kamerensemble la-

ten optreden. Ik zie vele mogeiykheden
en ben biy, dal er nu eindeiyk ook eens
tonnen worden besteed aan rekreatie
voor Zandvoorters en niet zoals in een
badplaats gebruikeiyk is, voor de gasten.

Het Noordbuurthuisje aan de Swaluê-
straat, waarin de VVD de oudhcids-

kamer-had, wUlen hebben.
Het kollege ziet, ech'tër' grote 'problemen
rijzen by de 'expliritaBcEr is geep. toe-
zicht, waiirdoAr,. de kans op dliefslal

groot té en vooris is het 'prakti.scl!> on-
mocrelijk het gebouwtje permanent voor
het publiek open te stellen. Het kollege
vreest dat het vaak een 'steriele zaak'

zou warden.

Het is een zeer verantwoorde belegging,
want het is een huis voor de gemeen-
schap en dat is een joede zaak. Het is

prima dat er een kultureel centrum van
de grond komt. waaraan we in Zand-
voort hard toe zUn.

Voorts ging de raad akkoord met het
voorstel van burgemeester en wethouders
om voor do verbouwing van het Gemeen-
schapshuis een bydrage è. fonds perdu
van .ƒ 114.000,— beschikbaar te stellen.

Na het vertrek van de openbare biblio-

theek uit het Oemefnschapshui.'! is een
ingrypende verbouwing nodig om de
hierdoor orttslane lege vertrekken op pf-

flclënte wyze by de e.vploitatie van het
Gemeenschapshuis te betrekken. Voorts
zal de onpraktisch gelegen keuken ver-

vangen worden door een direkt aan de
centrale hal gelegen buffet.

Radarkontrole
HEEMSTEDE — Woots-loff 10 december
maakte de politie 30 procassenverhaal op
bij radarkontrole op de Hcemsteedsc
Dreef.

ELASTISCHE
KOUSEN
JOH. V. MEERTEN

Nieuwe Gracht 33 Haarlem

Zocberstraat 22 Alkmaar

Leverancier voor alle ziekenfondsen.

Speciale
kerstaanbieding
GERO CASSETTES

10% KORTING

KERSTBOOM-
verlichting
^ de enige goedgekeurd
door de Consumentenbond

ƒ 25,95

Jupiter
RAADHUISPLEIN

Gielen: 'Exlrn uitkering nuchter
besteden'.

DOBPSSLAGERIJ

Haltestraat 3, Zandvoort.

Telefoon 2994.

Zie onze advertentie elders.

LANGS DE VLOEDLIJN
Ook op de langste en donkerste nacht

volgt een nieuwe dag.

Nlcolaas Beets (1814—1903)

CHINEES INDISCH RESTAURAJIT

LIN'S GARDEN

— Gespecialiseerd in alle chinees-

Indlsche gerechten.
— Ook voor at te halen geopend van

12 tot 2? uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,
tel. 02507-3643. '

BOUW- EN BETONBEDRIJF

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

Vraag een vrijblijvende offerte.

UITBOUWKEUKEN
WOONKAMER
OPEN HAARD

Telefoon 02507-6091-3086.

(Adv. Ingez Meried.)

KERST-
L CADEAU -

'N PORTRET
(zwart/wit, bruin/wit

ol kleur.

Natuurlijk gemaakt door:

fÖtÖhÜis>
jesse knopperc

I staat er achter!.'

I Fotografie, Fotohandel, üiFi
% J, V. Goyenstraat 26, IIccmslc<le

^. lelefoon 281020.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dae en nacht bereikbaar.

Nu ook bet adres voor

WITTE TROÜWWAGENS.

voorheen Petrovitch.

Gezelligheid. Intieme sfeer.

Open haardvuur. Dansen,
Recepties. Feestjes.

bü CHEZ ANDEÉ
geopend:

Maandag tAn' vrijdag v.a. 20.00 u,

Zatferdag en zondag v.a. 16.00 uur,

Zandvoort

Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29, Zandvoort, tel. 2781.

2c Kci-rldag

Gezellig Kerstdiner in intieme

sfeer. Tijdig reserveren.

centrale verwarming

„TECHNISCH WERK"
Erkend installateur - Zandvoort - Paradijsucg 4 - Tel. ÏM7 of 3270.

Lou Koper; 'Zeer verantwoorde
belegginj'

/^ RENAULT
ESTAFETTE
Het gehele volume van

het vrachtkompartiment Is

benulbaar door voorwiel-

aandrijving. Dus laadvloer

GRATIS; Haal bl| ons het 124 pagina's dikke Renault

boek. Met foto's In veel kleurendruk.

Renault geett waar voor z'n geld.

lager, laadvolume: groter.

Leverbaar In diverse

uitvoeringen.

Technische gegevens:

1289cc-35pk-
95 km/uur.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12

Zandvoort
Tel. 02507-2323-2424

OREIUAULT

De
Steenhouwer

hu

Toakomstig adres vooi'' Kantoor, Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1
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WINKELCENTRUM NIEUW NOORD Ruime
parkeer-

gelegenheid

f.

Drog. v/h Blaauboer

Eig. Ton Goossens

Nu tot kerstmis bij 15 gulden
boodschappen

kerstballen cadeau

M^ Herenkapsalon

t§J BERT STOFFER

Woensdag 15°/» korting voor

de jeugd t.m. 12 jaar.

WARME BAKKER

Koop uw brood, koek,
beschuit en biskivie

van
v.d.Werff

Telefoon 2129. OoiE Gasthulsplein 3.

CAFÉ-BAR-BODEGA

„NOORD"

Tel. 6044 - eig. hr. v. Rhee

Bloemenhuls

W. BLUYS

Tel. S025

Mickey's Snacks

OPEN
Mickey's Snacks

ALLES voor het KERST-DINER bij de

SPAR
'n Greep uit onze DELICATESSE

.2,20

. 1,63

.3,80

.0,98

. 1,89

.2,55

.2,38

.2,28

.0,89

GRAPE-FRUITSsegments per blikje

.

ASPERGE SOEP Campbell per blikje

.

Old English MARMELADE per pot . .

WORCESTERSAUCE per flesje

COEURS DE CELERIS blik

KASTANJEPOREE blik

PREISSELBEEREN pot

Gepelde DRUIVEN blik

Blik gepelde TOMATEN
3 LUXE SOORTEN OEBAK KEUZE UIT

BERKENSTAM
MOSCOVA GEBAK

BLACK OELIGIA GEBAK

2,95

2,96

2,95

Uit onze BROODAFDELING

Heerlijke

Kerstkrans - -^
pim. 500 gram, £t KQ
rflk gevuld met spijs ^'^ «^ ^^

Kerststol
met spijs, zuidvruchten en noten,

van 7,95 nu 4,95

Moscovische Tulband
pIm. 500 gram

Overheerlijke DUIVENKATER 750 gram

MONCHÉRI

kersenbonboDS

van 4,95 nu 3,95

4,95

2,10

>ixjt3x^^giGï.^«fie^^e,

Bak uw eigen stokbrood

STOKBROODMIX van 1,59 nu 1,39

Caivé SLAOLIE 3,05, onze prijs 2,50

Kilo TARWEBLOEM 0,98

Pak Siiar BAKMEEL 0,69

KIP-, KALFS- of VLEESRAGOUT per blik 1,69

Blik CRAPMEAT 6,95 nu 4,95

Blik GARNALEN 1,98

BlikvofrodemM 5,80 - 3,95

•' jïf/P-M.-/^ ir/^ÏTi' t7/f-i.A: , .i- ti.' ' , . • : , .
• . . . (

• <

'n Greep uit onze WIJNAFDELING

3 flessen Rosé Bougrier A.C 8,95

3 flessen Cote du RhSne

.

. 9,75

Fles Rode Bordeaux

ChateauHautGrave1973A.C 3,25

Fles sherry medium dry 4,98 - 3,98
gezèUigheid

in huis.!•••

lei^j-eii

Uit de diepvries

Chipolatapudding per beker 1,69

Voor bij de borrel:

Kroketten 8 stuks 1,69

Bitterballen 18 stuks 1,69

Frikandellen 4 stuks 1,69

Groente en Fruit

2 kilo goudreinetten in draagtas 1,98

2 ons champignons 0,98

4 grote craptrouts 1,98

Zuivel

V4 liter slagroom 1,38

Erahalvarine 0,69

Liter Soudband koffiemelk 2,91 nu ... . 2,69

laSé'. '<ïs^. 'Otó'.'Wi' XSÈs*.r»i* T!S ^ T9S*^ «fcèn«tèiSfcè^r^ 75*- /^-r^ ^rf- >
' » *- i^ i^r^trïS^f>^!f>'^i?&r5S

Vleeswaren, VERS van het MES
SSg«Ê?fö?IKSK«fö?ÏÊ^^

Vruchtenconserven

Liter ARANAS, hele schijven 1,89

FRUITCOCKTAIL literblik 2,50

Groenteconserven

PotHakDOPERWTEN,

fantasie a la Mexicaine, van 1,48 voor .

.

1,35

APPELMOES blik 0,89

Pot WORTELTJES extra fijn, van 1,55 voor 1,29

Literblik RAVIOLI 1,98

RosbieflOOgr 1,79

FrikandeaulOOgr. . 1,79

Kaikoenvlees 10 gr. 1,69

Kttikenvlees 100 gr. 1,69

speciaal magere

vleeswaren

Zalmbacon ..... .1,80

Gegrilde achferham 1,75

Jambonbief .... 1,55

Mager Pekelvlees . 1,39

Salades

Vleessalade 250 gr. 1,98

Krabsalade 100 gr. . 2,10

Zalmsalade 100 gr. . 1,98

Garnalen salade

100 gr. ...... 1,59

^£^^£m^^^!^S^^^S^^^e^^£^'^^^^ê^^S^ê^S^

herst^
rollades

?4«?ï&«&«i«^

SPAR EN ZIJN

MEDEWERKERS
WENSEN U

PRETTIGE FEESTDAGEN

I

I

Vers Vlees

250 gram malse biefstuk ........ 3,98 |
Rosbief of dikke lende, 500 gram . .... 7,98

|
Baby kalkoen per kilo 6,95 |

1

i
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WOONMARKT-STUNTERS
KEUKENTAPIJT
183 breed, p. m.

34,90

Meeneemknalprijs
400 br. TAPIJT p,m.

29,95

VILTTAPIJT
200 breed, p. m.

8,90

QUADROFLOR
200 breed, p. m.

19,90

HATÉMA
(lussen berber)
400 breed, p. m.

139,-

Gratis gelegd.
KEUKENMEUBELEN
100 breed, vanaf

189,-

MEUBELEN
altijd yoordeliger
ALLEEN KOUDENHORN 42-44

BIJ DE CATHARIJNENBRUG,
HAARLEM (BUSLIJN 77).

TELEFOON 023-322125

GROTE DOE-HET-ZELF-KORTING

„woonmarkt
tapijten altijd voordeliger

Bij besteding boven 400,—
1 SIERKUSSEN KADO

De Burgemeester van

Heemstede houdt

vrijdag 19 december

GEEN SPREEKUUR.

Heeft u
moeilijke
voeten ?

Wij hebben voor u

prettig zittende

sclioenen, zowel met ingebouwde steun
als voor losse steunzolen.

uCudü^
Kleine Houtstraat 8 — Telefoon 32 31 84

ROLLER CARAVANS
KflEDWE TOÜBOABATANS
OCCASIONS — INRUIL

üitboom - Amstelhoek, Amstelkade 36.
Telefoon 02975-63768.

G SHIRT RECLAME
STICKERS
SHOWCARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERU OASE
KERKLAANSS HEEMSTEDE. TEL. 023-285801

GROEN & CO.
Julianalaan 33, Overreen. Tel. 2S485S.

„Duiker" volautomatische gasbranders.

BANKSTELLEN
DIVERSE STIJLEN EN UITVOERINGEN
Praclit RIBCORD BANKSTEL 1395,—

direlct leverbaar.

MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN v.a. 1095,-

ZITELEMENTEN vanaf 135.—

Vrijdag koopavond.

Jan van Gentstraat 158 b

(Industrieterrein t.o. Sony),

Badboevedorp, telefoon 02968-5979.

Gasverwarmlng

uffermons
BLEKERSVAARTWEG 51

HEEMSTEDE
Telefoon 286 892

Siollaan 2, tel. 28 85 75

loodgietersbedrijf

In- en verkoop
Jairelen, Goud en Zilver.

H.W. DAMES
KKUISSTB. 19. HAARLEM,
bt) de BIddcrstr., teL 3Z0431.

WU verzorgen bet

HETAUSEREN
van uw lünderschoentjes,

bnildsbloemetjes e,d. in

zilver ol brons.

JUWELIER SMIT.
Raadhuisstraat 89,

Heemstede.

EilEen en beuicen .

handgekloofde

OPENHAARD-
BLOKKEN

40 manden van 20 icg

= 2 m3 v.a. f 130.—
thuisgebracbt.

B.V. HAARLEMS
HARDHOUT,

tel. 023-321165-314107

Elke werkdag v«n
heil negen lot half éto
en van half twea tot
half zee geopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
1S.OO-21.oauur.
Ep zaterdag': van
10.00 - 12.00 uur.

U bent welkom.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen - villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de ridder & scniJbis D.v
De Ridder & StrIIbts B.V. Dfr. J.M. Strljbls, makelaar en taxateur

onroerende goederen, Adr. Pauwlaun29te Heemstede. Telefoon: 023 -2885 50*

TYPEN
IDag-

of avondlessen.

Aanv. 5 of 7 Jan.

Aanmelden deze weelc.

STENO
ISyst.

Groote: avondles-

sen JLesgeld ƒ 25,— per
maand. Aanvang 10 Jan.

Prospectus op aanvrage.
Haarlem — Tel. 32 18 95.

INST.PONT
I

STOLBERGSTR. 10

(einde Tempeliersstr.).

ANTIEK
Grote sortering en redelijke

prUzen van fraaie 'jacht-

kasten, noten en eiken,

gestoken kasten, diverse

eethoeken.

Boerenbroodkasten
vanaf 475,— tot 850,—.

Antieke verlichting

en Ideingoet)
zyiweg 82 - Haarlem.
Telefoon 023-316249.

SLEUTELSERV!?.E
Klaar terwijl u WActit.

Ook . autojileutels

Volgen» codenummer 1

TEL. 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede.
Zaterdagsmlddags gesloten.

BIELZEN TAFELS
Wi) maken xe voor o.

Set Pt$fidl|ni|9

AlIMn
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

• KEUSTBOMEN '
OOK MET KLUIT

. HULST en GHOEN .

alle soorten bomen

boomkwdieiQ

4dmijer
herenweg lOS"-heemstede•hollandÉrtel. 023-28645S

DagelUks geopend van 8.00 tol 17.00 uur. Zaterdags lot 12.00 uur.

rM'M'tVf''l'

ccööcosoargv
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Hilvollekostuums
voorsfeeïvoïle
gebeurtenisseTi^
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n Geweldig gevoel om juist met de
aestdagen weer helemaal nieuwen in stij,

gekleed te gaan. En dan is het bijzonder
prettig dat u in deze toch al dure maand bij

Metro kunt kiezen uit een grote kollektie

vriendelijk geprijsde kostuums:

v.a 175.- t/m 375.-

Natuurlijk geldtook hierbij, om u helemaal ir

de juiste stemming te brengen:

het tweede kostuum
ïn dezelfde prijsklasse

- naar keuze - geheel gratis

/
Metro is

ook geopend op
de speciale

Keist-koopavonden

I CENTRUM

fAALSMEER•ALPHENA/DRDN»MERSroORT«AMSra;^^
LEIDEN»Pl]RMEREND»ZAANDAM-ZEIST

AMSTELVEEN
Rembrandtweg 419
Donderdag koopavond

AALSMEER
Kruisweg 2a

Vrijdag koopavond
Ook woensdag
de gehele dag geopend.
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Flats na sloop

'Sterre der Zee
FeestelijkeHEROPENING

Chinees restaurant

CHANG HAI

VRUDAG 19 DECEMBER

Swaluësfraat 2, Tel. 2889, Zandyoort

Direktie: Boedha Club
Oude eig.: Fam. Lock

Met oog en ooi

de badplaats doot

ZANDVOORT — De gemeenteraaO. nam
dinsdagavond een voorbereHittgstèsluit
voor het stuk grond aan. de Hogeuieg,
waarop Sterre der Zee staan en- het
geiouu! van de sociale dienst. Het be-
sluit maakt het voor de 'projektonttoik-
kelingsmaatschappij 'Projékt 5' moge-
lijk om' plannen verder uit te werken,
die- uiteindelijk moeten leiden tot de
ftoiito van een vijj woonlagen tellend
flatgebouw, nadat Sterre der Zee sal
zijn gesloopt.

De socialist Van der Moolen betreurde
het, dat <Je onderhandelingen- tussen
het kerkbestuur en de plaatseHike wo-
ningbouwvereniging: E.M.M. over de
verkoop van het stuk grond vastgelo-
pen waren. Dat er. v^ftig flats «uilen
verrijzen voor ingezetenen van Zand-
voort betwUfelde het raadslid zeer. 'Als
men stelt dat men flats gaat bouwen,
die een huur gaan doen van ƒ 297,—,
dan zün dat valse verwachtingen die
niet waargemaakt kunnen worden. Met
een kostprüs van ƒ 105.000,— zullen de
flats eerder op een huur van circa
achthonderd gulden komen, hetgeen be-
tekent, dat de Zandvooriers er naast
zitten omdat iedereen zich kan vesti-

gen in' een woning met een huur van
meer dan ƒ 350,— per maand. Om deze
reden ben ife niet van plan het voorstel
te steunen;
'De lieer Weber was het volledig met de
inenlng van z^n fraktiegenoofc-jCens.

Bichard van As (CDA) had eveneens"
zün twijfels over deze sociale woning-
bouw. Ook hy moet nog zien, dat er in
het centrum van Zandvoort premie-

bouwwoningen zullen verrUzen. Lou
Koper zag bet ook niet zitten, 'ik hoop
dat de projektontwikkelingsmaatschappij
niet uit de boot volt met hun sociale
woningbouw. Enfin, door dit voorberei-
dingsbeslult zitten we nog niet aan ze
vast. Mea zal de belofte zeker waar
moeten maken, wil m&x vergunning
krijgen ook maar één paal in de grond

te mogen slaan'.

Burgemeester Nawijn tot slot: 'We wH-
len dat er betaalbare huurwoningen voor
ingezetenen van Zandvoort uitkomen'.
'Dat wil ik ook, maar ik heb er mijn
twijfels ovef, zo reageerde Van der
Moolen, die enienals Weber geacht reil-

de worden tegen het voorbereidingsbe-
sluit te hebben gestemd.

Knap toneelspel

bij 'Wim Hildering

Sfeerloos kerstconcert

Veel belangstelling

voor chr. kinderkoor

Polilieverordening
Dexer dagen hebben allc horecabe-
flrüvcn in Zandvoort een briet ont-
vangen van het gemeentebestuur
waarin wordt medegedeeld, dat zü op
grond van de politieverordening aan
een inwoner van ome gemeente de
toegang tot hun etablissement moe-
ten ontzeggen.
Vroeger heette dat, dat iemand op de
zogenaamde 'zwarte Itjst' werd ge-
plaatst. Het verbod geldt in dit ge-
noemde geval tot 1 Januari 1977. Nu
gaat men tot zulk een maatregel niet
zo heei gauw over. Er moet wel heel
wat aanleiding zijn, alvorens jnen
zulk een besluit neemt. En hoewel ik
mij in dit geval de houding van b. en
w. best kan begrijpen, vind ik er toch
iets schrils in. Niet alleen treedt men
hier in de burgerrechten, want iedere
burger heeft toch immers het recht
te gaan en te staan waar hy wil, al-
thans onder bepaalde voorwaarden,
maar door zulk een maatregel treft
men niet alleen de persoon zelf, maar
ook het hele gezin.

Want wanneer men gezamenlijk er-
gens wil gaan eten, dan kan dat nu
in Zandvoort voor hen niet meer,
want pa mag niet meer mee. Ik ge-
loof daarom, dat onze Algemene Po-
litieverordening, die naar ik meen In
1837 werd vastgesteld en in 1949 werd
herzien en aangevuld, sterk verouderd

ZANDVOORT — In het lot de laatste
plaats bezette verenigingsgebouw *Dc
Krocht' bracht zaterdagavond de Zand-
voortsc toneelvereniging 'M'im Hilde-
ring" het toneelspel 'Het derde woord'
van de Spaanse auteur Alcjandro Ca-
sona over het voetlicht. Onder de aan-
««Igcn bevonden zich burgemeester A,

, Xaivyn met z^n echtgenote.

Het stuk werd gespeeld in de ouderwet-
se kledij van om.streeks 1920. voor welke
tya het ook geschreven werd. Een kost-
bare aangelegenheid die echter aanzien-
lek' biJdro"eg voor het scheppen van de
juiste sfeer. Bovendien was er het bij-

zonder fraaie decor en het kostelUke
achterdoek, vervaardigd en geschilderd

GAST(RONOMIE)

Beaujolais
Het fenomeen van de Beaujolais Primeur
Is al heel oud. Doch, vroeger was dit ver-
schynsel, van reeds zeer Jong drinkbare
en goed smakende Beaujolais. een zeer
Incidenteel gebeuren. Soms was het éne
fust wel op dronk, maar het andere, van
dezelfde wijngaard en dezelfde party en
in dezelfde kelder, nog niet.

In de wijndorpen waar, na de wijnoogst,

In de wijngaarden niet meer zo veel te

doen Is, was en Is het nog steeds voor
de wijnboeren onderling, een groot ge-
noegen om met elkaar van wijnkelder
tot wijnkelder te gaan, om te proeven
welke rode Beaujolais al zó ver ontirik-

keld Is, dat zij van de prille, frisse smaak
kunnen genieten.

Dit fenomeen werd langzamerhand ook
buiten de Beaujolais-streken bekend,
eerst in Lyon en Dyon, later In Parijs,

En nu kent men het zelfs in de landen
bulten Frankrijk: Zwitserland, België
en Nederland,
Was het vroeger miii of meer een toeval-
ligheid dat een fust Beaujolais zo vroeg
rUp was, en diende dat fust hoofdzake-
lijk voor het lessen van de plaatselijke
dorst, naarmate de vraag naar 'Beatijo-
lais van het jaar' gi-otcr werd, moest die
vroegt(jdige ryping worden gestimuleerd.
Dat Is iii de vaak primitieve wijnkelders
van veel wijnboeren niet altijd mogelUk.
De oaves coopératives en wüuhuizen uit

de streek, gingen het fenomeen bestude-
ren en ontdekten het hoe en waardm
van deze vroege ontwikkeling,

Hoe
Iedere wijn moet, om van druiven sap
(most) tot wyn te kunnen evolueren,
twee gistingen n& elkaar doormaken:
1. de alcoholische gisting (onstuimige
gisting = fermentation turbulente) '

2. de zuurgistlng, (langzame gisting =
fermentation lente)
TÜd-'-'s de alcoholische gisting, die 8
tot '0 dagen duurt, wordt (door de
snontin» werking van de wyngtstkie-
-"", il'p zowel in de wijngaard als in de
"'li-ik-Mnrs alom aanwezig zyn) het sul-
"""'"'""ts van de most omgezet In;
rn—.-'!-''! sï'cohol (tot circa 10 & 12%);
1 ^ n-; kon'zuurgas (dat, ten gevolge

' ' '^ '10^3 (.""ineratuur van de wor-
••

'. ""hos! verdwijnt).
-,,. , . .,.„.. ,„^ ^^j. ^g Inwerking van de
\. ^1,0, rrt;t!npt de k'curstoffen uit

' h viw-niar.'^e drulvenschtUen opge-
' -> ;rtji. Danrdoor ontstaat ro-
'o'f,i wijnan: licht paars).

•i« .-ü'surrtiith!; wordt het zuur-
.

-.: daT^oor de zure smaak ge-

\ • -h ''oor de or^titting van het zo
i^ ':ir)r!e!zuuY' (dat iii alle drul-

M-w>-:ig is) in het zo genoemde
•'uir' (dfef veel minde'-' zuur

^>'«): .'
. , -

- Si. in kleine hoevee'heden kóol-
-:-7-r,i. Dit koolzuurgas, dat een zeer
;

'
•; ' loiis-^e' heeft, verdwijnt slechts

1 v.T 1 uit de jonge wDn.
'i ; i tjd?ns de alcoholische- als tüdens

de zuurgistlng wordt het in de most
aanwezige 'wijnsteenzuur' als kristallen
afgeïpt, waardoor eveneens de smaaak
minder zuur wordt.
Het goede verloop van de 'tweede-gisting'

(de zuurgisting, door de Fransen 'fer-

mentation malo-lactique' genoemd) is

voor de ontwikkeling van de smaak van
de wijn dus uiterst belangrijk.

Beaujolais Primeur moet zUu fermen-
tation malo-lactique beëindigd hebben,
aleer de wiln drinkbaar is. Wordt deze
'langzame gisting' onderbroken, door de
wijn te vroeg op fles te brengen, dan
biyfi de «-Iju bitter; Vroeger meende
men, dat deze rijping niet eerder vol-

tooid kon zün dan per 15 december. Eer-
dere commcrclBllsatlc was dan ook ver-
boden. De laatste jaren mag de wyn
reeds na 15 november afgeleverd wor-
den.

Waarom
Van nature kan de tweede gisting spon-
taan volgen op de alcoholische gisting.

doch meestal zal hy latec. intreden: in
het voorjaar, wanneer de natuur weer
warmer wordt.
Door de wynkelders tot op de juiste

temperatuur te verwarmen, kan men hét
ontstaan van de tweede gisting vervroe-
gen.
By slechts enkele witte of rode drui-
vensoorten is de geneigdheid tot een zeer
vroege tweede gisting aanwezig en dan
nog uitsluitend indirn de wyngaarden
aangelegd zyn op daartoe passende
grondsoorten.
Ds blauwe drulvcnsoort 'Gamay a jus
blanc', waarvan de rode Beaujolais ge-
oogst wordt. Is de enige dratf die een
rode wijn levert met deze eigenschap.
En juist de frisse smaak van de zeer
jonge rode Beaujolais 'Primeur heeft dat
onverwacht fruitige, waar men in Prank-
ryk zo op gesteld is en dat tegenwoor-
dig ook in Nederland zo geapprecieerd
wordt.

Houdbaarheid
De charme van Beaujolais is de jeugd.
Men moet deze wUn niet te oud laten
worden. Dit geldt in het bijzonder voor
de Beaujolais Primeur. Om die reden
heeft het geen enkele zin om Beau-
jolais Primeur lang te bewaren.
Het lekkerste is deze wyn tot aan de
volgende zomer.

Dc sfreek
De speciale samenstelling van de bodem
in het Beftujolals-gebied (verweerde gra-
niet) levert de enige grondsocrt waarop
de CSamay tot grote klasse komt en waar-
door de Beaujolais zo beroemd is gewor-
den.
Het Beaujolais-gebied met gecontroleer-
de herkomstbenamlng (Appellation Con-
trólée: A.C.) is met 18.000 hectaren h?t
grootste wUngebled uit de gehele Bour-
gogne-streek.
De opbrengst mag niet meer bedragen
dan 40 hccto-liter per hectare, hetge.-'i '

in goede jaren een totaal van 60 miljoen
liter geett.

Beaujolais Priïneur smaakt koel gedron-
ken het beste.

door Arle Kerkman en diens assistenten,

die daarvoor dan ook by het vaneengaan
van het doek een spontane ovatie ont-
vingen.
We hebben ons eeriyk gezegd over de
keuze van dit stuk door regisseuse Alle
Bol wel enigszins verbaasd, want het
biedt maar weinig mogelükheden om
zich geheel en al uit te leven. Het is on-
samenhangend en vrijwel zonder aktie,
met uitzondering dan va'h het slot van
het derde bedryf. Alle Bol heeft zich
waarsehyniyk'nerlateij opde toneeh-ou-
'tine; üfe zy vfin het "spelend ensemble
verwachten mocht.'JDaaiin is niet allceri'"

zij. maar ook het publiek niet teleurge-
steld.

Dal dit byzonder moeliykc stuk zo vlot
ovei- het voetlicht kwam, was voor een
groot deel te danken aan het kostelijke
spel van Ed Fransen als Pablo en Gon-
nie Heierman als de lerares Margartta
Cugan. Wat dit tweetal aan levendig
spel op de planken bracht, mag voor
amateurs een zeer byzondere prestatie
worden genoemd. Naast deze beiden za-
gen we Letty Kinderdyk in een overtui-
gende rol als MatiMe Salbana, een kos-
telUke krealie van Henny Hildering als
de tuinman Euscbio en een geraffineerd
optreden van Loes de Kryger als Lulu.
Wil van Wnardenberg als Angellna pas-
te zich geheel aan het spel van de ove-
rigen aan en Cor de Kryger was de
administrateur Boldan ten voeten uit.

Jan van der Werft speelde Juho Boldan
vlot en overtuigend en Joop van Droffe-
laar maakte als geroutineerd toneelspe-
ler van Professor Augusbo Perez Roldan
een opvallend goede kreatie. Tenslotte
was WlUna Belder de enige debutante
in het gezelschap, zy bracht de Jonge
Pifi op charmante en onrekunsteldc
wyze. Men zal ongetwyfeld aan haar in
de toekomst nog veel plezier Ijeleven.
Een woord van waardering voor ffrimeur
Rien Prederiksz mag tenslotte niet ont-
breken.
Er waren na afloop veel bloemen en gc-

ZANDVOORT — In- de hervormde kerk
aan het Kerkplein, die tot aan de laatste
plaats bezet was, gaf Zandvoorts Chris-
tciyk kinderkoor onder leiding van Bert
van Laar het jaariykse kerstconcert vrij-

dagavond onder het motto: 'Komt allen
tezamen', Aan dit laatste werd in hoge
mate voldaan, %vant de belangstelling
was verheugend groot en voor Zandvoort
ongekend, maar de ware keretstemmlng
svist men niet op te roepen en dat was
teleurstellend.

wy vernamen, dat Bert v. Laar met een
byna geheel vernieuwd koor dit concert
heeft moeten voorbereiden. Van de oude
garde is nog maar een heel kleil^ ge-
deelte overgebleven en men j(trad deze
avond op met 27 meisjes en ft Jongens.
Van onder 'de toren kwam meri door het
middenpad de door een viertal kaarsen
te weinig vevlichte kerk binnen.' '

'

Er werden enkel^ kaarsen op kancjaaars
meegedragen, doch deze kaarsen braiad-
dcn niet waardoor het geheel een enigs-
zins schimachtig effekt verkreeg Inpiaats
van een sfeervolle en feesteiyke entree.
Het koor zong viermaal een drietal oude
kerstliederen. Degenen, die over het mid-
den in de Icerk zaten, moeten er vrywel
niets van hebben gehoord, want van
enige straling in de zang was niets te
merken. Even kwam dit naar voren In
het 'Bimm! Bamm!', doch daarmee kon
het voorafgaande niet worden goedge-
maakt.
Bert van Laar wist zyn zangertjes, ge-
kleed in umfonne, stemmige kledy. ;iict

aan een te ver doorgevoerde ingeiogen-
heia te laten ontkomen. Dat was jam-
mer. Juist omdat wy van dit koor zulke
goede pres;a:ies gewend zyn. Els Bui-
tendyk las het Kerstevangelie in de
nieuwe verraling on declameerde vervol-
geus op byzonder goed gearticuleerde

wyze enkele kerstverzen.
Muzikale medewerking werd verleend
door Erika Waardenburg harp en Dieks
Visser dwarsfluit. De keuze, dit duo te
engageren bleek een gelukkige, zy speel-
den achtereenvolgens de Sonate in f van
Handel, waarby de fluittlst opviel door
het prachtig gespeelde allegro, 'Madri-
gal' van Phillppe Gaubert, een zeer mooie
kompositie en ons inziens het hoo^e-
punt van hun optreden en tenslotte het
bekende 'Oi-pheus' van von Gluck,
De pianist/organist Teke Byisma ver-
baasde ook nu weer door zyn vaardige
techniek. Hy begeleidde het koor met
een kosteiyke omiystlng aan de vleugel,
maar w'st zelfs daardoor de zangertjes
niet te bezielen. Als organist viel hy op-
nieuw zeer op door zyn tussengevoegde
improvisaties op het kerkorgcl by de sa-
menzang die. fief"geheel 'omlijstte.
Ai niet al een concert, dat als inleiding
tot het koniénde kerstgebeuren helaas
wat tegenviel, wy hopen van harte, dat
het koor zich de komende tyd weer in
oude glorie zal herstellen want het ver-
vult een funktie die op kultureel gebied
in Zandvoort niet meer is weg te denken.

schenken voor alle medewerkenden en
ecu 14-daagse reis geheel vei-zorgd voor
twee personen uaav Alicante werd ten-
slotte door loting: uangcwczen.
Do ;-ivvocr!ng werd zondagmiddag her-
haald Voor de Zandvoortse bcjaardan en
zondagavond opnieuw voor donateurs en
betalende bezoekers. Ook toen werd met
de opvoeringen veel .sukscs geoogst voor
een vrijwel volle zaal.

(

^

Zondag 21 december

HERVORMDE KERK
Kerkplein
10.30 uur ds. C. Malaheru
Jeugdhuis
10.30 uur jeugdkapel

(SEREFORMEERDE KERK
Julianaweg
10 en 19 uur ds. J. Toersma, Santpoort

NEDERLANDSE PROTESTANTENBOND
Brugstraat

10.30 uur kerstzangdienst, verzorgd door
eigen leden, m.m.v. Sea Side (Sospel
group. Na afloop koffie drinken

ROOMS KATHOLIEKE KERK
Parochie St. Agaiha
zaterdag 19.30 uur stille eucharisiie-
viering; zondag 11 uur eucfiaristieviering
m.m.v. dames en herenkoor

Bijkerk noord
9.30 uur eucharistieviering met orgel en
samenzang

NIEUW APOSTOLISCHE KERK
Tot nadere aankondiging zondag 9.30 on
16 uur, woensdag SO uur, samenkomsten
in gebouw Madoerasfraat 1, Haarlem-N.

NEDERLANDS CHRISTELIJKE
GEMEENSCHAPSBONO
maandag 15 uur samenkomst in

huize 'Pniël', Zuidersiraat 3

VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
dinsdag 20 uur samenkomst in

gebouw/ Brugstraat 15

JEHOVA'S GETUIGEN
van 9.30 tot 11.30 uur openbare
bijeenkomst in het gemeenschapshuis,
ingang Wlllemstraat

Nlllm

is. De verordening moet nodig op de
helling en dan zal men ook aan het
artikel betreffende het plaatsen op
'de zwarte lijst' eens iets moeten gaan
doen. Je treft er de malste artikelen
in aan.
Zo wordt byvoorbeeld onder een
zwembroek verstaan een tot aan de
heupen neergeslagen badpak. Dat
mag nog. Ook staat er een artikel in,

waarin wordt vermeld dat het verbo-
den is trekhonden los op straat te la-
ten lopen. Wie heeft er nu nog een
trekhond? En artikel 73 bakt het he-
lemaal bruin, want dat meldt het
volgende: 'Het is verboden, in het
openbaar van hoedepennen gebruik
te maken, waai-van de uitstekende
punten niet zyn voorzien van doel-
matige beschenners. 'Ik geloof, dat
onze dames in deze tyd niet eens
meer weten, hoe een hoedepen eruit
ziet. U moet zo'n politie-verordening
eens op de kop zien te tikken. Je kunt
Je er kosteiyk mee amuseren.'

Leuk gebaar
Dc onlangs opgerichte groep 'Aliancc',

beslaande uit werknemers en werk-
gevers in dc horcca-bedrijven, zich

Icn doel stellende alleen maar goed
te doen, heeft enkele weken geleden
een succesvolle aktie gehouden in

café Koper aan Iict Kerkplein.
ledei'e bezoeker(ster) werd verzocht
een gulden te offeren, die dan onder
een doorzichtig plastic bandje aan de
muur werd geplakt, voorzien van het
erbU geleverde onderschrift. Do op-
brengst bleek ƒ 130,— te zyn. Dezer
dagen hebben de organisatoren beslo-

ten, dit geld beschikbaai' te stellen

aan het kinderhuis 'Groot Kykduin'
en op 11 december Jl. ontving men
van de direktie het volgende ant-

woord: 'De aan ons overhandigde
'136 pieken' zullen worden gebruikt
om de gangen en trappenhuizen, die
nu worden geschilderd, op te fleuren
met bv. platen, posters, plantenbak,
enz. Het heeft even geduurd, maar
het geld heeft dan nu ook een zin-
volle bestemming. Mede namens kin-
deren en medewerkers heel harteiyk
bedankt.' Goed zo 'Alllanee', ga zo
door. Hier wordt belangryk werk ver-
richt!

Begraafplaatsen
De laatste paar weken heb ik door
omstandigheden weer bezoeken moe-
ten brengen aan verschillende be-
graafplaatsen, onder andere in Wes-
tcrveld. Heemstede en Zandvoort.
Het viel my daarby op, hoe keurig
verzorgd deze kerkhoven erby liggen.
Prachtig onderhouden, men vindt er
zelfs geen afgevallen blad en men kan
zien, dat er dageiykse zorg aan wordt
besteed. Dat is ook het geval in Zand-
voort, zowel wat de oude als de nieu-
we begraafplaats betreft. Maar op de
oude Rooms Katholieke begraafplaats
achter de kerk is het wel enigszins
anders gesteld. Daar wordt iedere
sfeer gemist, die men tenslotte toch
aan onze overledenen verschuldigd is.

Van enige bomenaanplant of groen-
versiering is geen sprake. Het zyn al-
leen maar grafzerken, kil en doods.
Det viel my weer zo byzonder op ty.
dettó de teraajdebestelllng van pas-
toor Cleophas. Men heeft my verteld,
dat er zelfs geen mogeiykheid meer
is, om de kist tydens de begrafenis-
plechtigheld omlaag te laten zakken,
zoals dat overal elders geschiedt. Dat
moet gebeuren, wanneer familieleden
en belangstellenden vertrokken zUn.
De kuil, die men moet graven is na-
meiyk zó klein wegens plaatsgebrek,
dat men het risico van het zonder
stoornis in de aarde laten zakken,
niet meer durft te nemen.
Zo was het ook by de begrafenis van
pastoor Cleophas: de kist bleef ty-
dens de plechtigheid boven aarde
staan. Zou daar nu eens niets aan te
doen zyn? Zou ons gemeentebestuur
of het BK Kerkbestuur niet eens
kunnen overgaan tot het aanbrengen
van een wat passende beplanting op-
dat dit kerkhof, waar zovele dierba-
ren begraven liggen, eens wat meer
sfeer krygt opdat wy daardoor onze
doden ook werkeiyk de laatste eer be-
wyzen. Een bezoek aan dit kerkhof,
in de staa.t waarin het er nu by ligt,
heeft weinig zinvols meer.

Kerstbomen
Dc kerstbomen, zowel op het Raad-
huisplein als in het winkelcentrum
•Noord' zijn dinsdag geplaatst. De bo-
men worden fraai opgesierd en van
een mooie verlichting voorzien.
De organisatoren willen er thans eens
een proef mee nemen, om de bomen
los te laten staan zonder dranghek- '

ken,-die tenslotte toch wat storend
werken. Maar wèl doet men een drin- »
gend beroep op de burgery, om nJet
aan de bomen te knoeien. Er geen
versiering uit te halen of op andere
wyze beschadigingen aan te brengen.
Tenslotte zyn het bomen, die door de
Zandvoortse gemeenschap worden be-
taald en dus aan deze gemeenschap
toebehoren. Laat men daarvan goed
doordrongen zyn en voor zover dat
mogciyk is, erover waken.
Do politic houdt ook een oog In 't zeil
Eventuele vernielzuchtigen zullen by
aanhouding een zware pyp roken.
Hot ligt in de bedoeling dat binnen
enkele dagen stemmige kerstmuzlek
vla een bandrecorder op het Raad-
huisplein ten gehore zal worden ge-
bracht. Daarover zün nog ouderhan-
delingen gaande. c. Kuyper sr.

Zandvoort
Geboren (buiten de gemeente):
Jnlanda, dv A. Boeko.'styn en A. J. van
der Moolen; Jiska, dv B. H. Opbergen en

W. Laman; Ann"Ues, dv N. van Lingen
en D. M. Collct; Martijn Johpn Frcderik.

zv W. G. Hildebrandt en A. Koclensmid;
Daniël Nicholns Joscph, zv S. A. W.
Drew en O. Hnssi.s: Danny, zv A. J.

Koper en A. Kat; Don Robin, zv Chr. J.

van Ginsel en A. M. M. Manning; Fin
Bastiaan, zv F. H. Bonsol en E. Eiken-
dal; Moniciue, dv L, Th. RUndcrs en J.

W. Zandvoort; Micke jVnna Corneün. dv
N. P. J. van der VcJdt en A. S. van dor
Klugt: Sabine, dv C. G. Sabelis en H.
C. den Duyn.

Ondertrouwd:

S. J. Beekhuvjs en M. Wamhof.

Gehuwd:

J. A. Sloltkrr en L. G. J. Brandse; J. C.

Dalman en C, C. Doran; R. Verhoog en
A. J. S. Koster: K. S; van Ettegcr en E,

G. Strengi-iolt; R. P. Putter en E-J.

Cliin; P. J. R. Auberlcn en J. A. A.

Rijndcrs: E. Koper en E. Kat; H. J. M.
Bluys en E. H. van der Laan.

Overleden:

Maria A. Visiser. 75 jaar (Hogewpg 36);
Annechien dc Vries, 85 jaar (Nicuw-
slraat 10).

Onerlrdcn Tiuiten de gemeente:
Thcodoo'- C. Tol, ia jaar. gch. gew. met
J. D. GeiTitsen.

-^
AfscheidKWF
bestuurslid
ZANDVOORT — Het Koningin Wilhel-
mSna Fonds afdeling Zandvoort hoeft
•vuensdag 10 december afscheid genomen
-•an mevrouw Stemler-TJaden, die vanaf
het begin van dc vyftiger jaren als pen-
•7ingmeesteres aan het fonds verbonden
13 geweest.

"ar "liergie, zelfs op h^ge lesftyd fe-
1 !>:', r .i haar org.-snis ti^v :-m>)g--n hob-

' T' ren bel'^n?'-'"- % A -Itc g Md
1 •

•'"", n vn k • !••!:, s, hH werven

Weekend 20-21 december

Arison: huisartsenpraktijk Beuman-Mol,
flr. Bouman, Koninginneweq 34a
telefoon 5600.

verdere inlichtingen omtrent de week-
enddjensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de hulsa-tsen-
Andsrson, telefoon 2058
Drenlh. telefoon 3355
Flieringa, telefoon 2181
Zwerver, telefoon 2499
Tandarts: telefoon 023-313233
Wijkverpleging: zr. T. Dijk, Lorentszstraal
435, telefoon 2382

Apotheek: van 19-12 17.30 tot
22-12 8 uur:
De Zandvoortse apotheek, H. B. A
Mulder. Raadhuisplein 10, hoek
Hnltestraat, telefoon 3185
Verloskundige: mevr. Chr. Oudshoorn
Unnaeusstraat 3, flat 2, telefoon 443?'
Hulpdiansl: telefoon 023-243340
Dierenarts: bil afvi'eziglieid vai da
gewenste arts ,aadplege men uitshjitend
telefonisch de Veeartstndienst te
Haarlem, telefoon 023-313233
Storingsdienst gasfaedriji: Itlefoo.i 3737,
ool^ builen kantooruren

Politie: telefoon 3043

Brandv/eer: telefoon 2000
Taxi: telefoon ?600

WATEPSTASi'lM
vnn leden en het opwekken van belang-
stelling voor dp kankerbestrijding.
Dit dank voor dit alles werden de schel-
dende peimlngmeestores door het be-
stuur rriige attenties a.ingcbodpn. die
vergezeld gingen van waarderende woor-
den.
Mevrouw Sfcmbr-Tjnden. die verhuist is

naar het b:>jaardenc3ntrum Kostvcrlo-
ren deelde na d? korte pl»ehtigheid mee,
dit het hiar liefste wens is om in haar
niniwe bduiiiing .» vernomen, dat de
t"!idons vfin de laat-stc jaren inzoke de
toenam? van het a.inlal leden en dona-
t-T- -r .;'- ds grotere o-ibr 'itgsten uit
k e'-: r vi.-h zal vi.uitzetleii.

Dt h: .

-VOO'

T

vrijdr.g m ,- ,.- ,-.
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ELRESw ELRES - ELRES - ELRES - ELRES - ELRES - ELRES

U moet tenminste één keerde kans hebben
om eentopmerkte kopen!

li^rm

Zee' exklusievg kcmpinalie:

Rank Arena luidspfehfirbc-M^n L 6r;D

en hili-srefeo set Rnnk Art^n,? "/^S 3i53

'

Een aoso'ule "Hli-in" lOijai.Ph.i-ciir.g van

superieure klasse, neiemaai volleflig in eer

kombinaiie. nu opjienbarc-nd ';)ag geprijscr

Tuner -versierker van 2 >; 20 '.V mei AM-l-r-.'

de nieuwste Garrard piatenspeter

auiomaüscn me! niagnelo-cynamisch

element, 3 sneineden en scbuilpot/neter.,

aangevuld mei ae Perocn'de Rank Arena

L 620 boxen (3-weg systeem).

Van f 1625.- Nu: voor ƒ 999^

. ïük lUjdsnriikörDMy 2G30
Ab;.^-.>.iie (op ondsi de 36 W (DIN) hifi

'iKjsprekers' Zoals aiiijd bij Leak is de
; .hi;i.'i.-'ri 'le.'em.aal handiverk. afgeiven'! ;;!

'fc- Kor; geleden nog werd art type lea»

noy uitverkoren tot één van de 5 beste boAen
rer wereio Betien Ie meer om terstond 'e

protiieren van dü bijzondere o-rc
geluid. f 375,-

Rank Arena kleuren tv AC 641 2-66 cm
Met 6-5tations tiploets bediening en
signaallampjeE. Extra aansluiting voor

alzonderlijke luidspreker. Door kleine

v.i|ziging gesciiikt voor video. GemakkeJ'ir.

schuilregelaars voor volume, kontrast,

tteiderheid en kleur. Moderne 110'

kieutenbuis. volledig getiansistotiseerc!

.Afstandsbediening gratis bijgeleverd

afmetingen 787x510!(-!54 mm.

Van / 2595,— voor ƒ 1899,-

Pertekle kombinatie r

Rank Arena R 1 600 Tuner-verslerker en

Rank Arena luidsprekerboxen HT 840
Vorstelijk aanbod; deze kombinalie van

2 X 45W stereo-hifi tuner-versterker en boxen'

HT 840, de nieuwe dimensie in geluids-

v/eergave. Met AM-FM. gescheiden

toonregeling voor ftoge/lage tonen én
middengebied. Alle noodzakelijke

m/uitgangen, o.a. mikroloonaansluiting.

Boxen stralen in 3-öimensionale hoek.

ivaardoor ze overal in de kamer kunnen

v;orden geplaatst. Van t 2289,-

Nu; voor
,
f1399,-

VVParledale W-30 draaitafel

Zeer eenvoudige bediening en toch

uitzonderlijke eigenschappen.
Siliconen-gedempt opzetmechanisme,
automatische en handbediening. Instelbare

riaalddruk en gelagerde arm voor perlekle

"tracking". Dwarsdrukkompensatie en een
magnelodynamisch element Shure M44-7
van grote klasse.

Van ƒ 398,— voor ƒ 225,—

f * O » • *i
'

Leak tuner-versterker 2000
Gave techniek in de Leak-tradilie, .

3 Gollbereiken LW/FM/MW.
Ingangen/uitgangen voor hoofdverslerker.

platenspeler, band^casselteenz.

Uitmuntende specitlcaties. Ongewoon grote

vermogenstiandbreedie en dempingsfafttor.

Gekonstrueerd volgens de allernieuwste

principes, sublieme . j «»»•-
geluidskwallteiif f 1495,-

ËI.RES KEIZERSTRAAT 9 - HAARLEM - TEL. 023-314740

r

-
1

ü

I

oif*
ècift

'^S^rett

«[*^^^««^ •{%«^«^^«^» *J%#^«^^^«^

Binnenweg 179 Heemstede

to

2?öicrwefs l6;K^^

OlANDORPs
MEUBELEN

U weet wel

betere meubelen

betaaibare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem

t/o De Vries

VflN?ilEOEJ?feMRN :

V

CEREEbSCHRP '

IJzerhandel ZWAGER b.v.

Hoofdweg 728, Hoofddorp.

Hogewoerd 111, Leiden.

HEYDT
uw SPECIAALZAAK

ANEGANG
TELEFOON 023-321625,

Pantalons - Kolberts - Leder

de nieuwste modellen.

uiiSGd uif

Restaurant AELEN
HET WAPEN VAN HEEMSTEDE

Specialiteit: Fondue ^ 1 _
Recepties e. d. All drinks ' •

"
Wiihelminaplein 4, Heemstede.

Tel. 2851 10.

\

Heerlijke wildschotels

Smakelijke wintergerechten

Vrijdags: Stokvis zoals in

grootmoeders tijd!

Beide Kerstdagen

Kerst diner-dansant
' volgeboekt.

CWNEES'INDISCH RESTAURANT

^ ^ m \$::

• Goedkope lunch

• Specialiteit Chinese en
Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor tafelreservering 023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Overveen

.

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

Tot straks bij

Stella Maris

StrantE-

wegl
onder

Rofondeflaf

Telefoon

02507-

5544

Zandvoort

SPECIALITEITEN

,,GkaIêtHet WitteBais*'

Zeeweg 3 - Overveen - tel. 023-256057.

Eig.J. G, deJong.

Unieke gelegenheid voor:
— een gezellig diner bij kaarslicht.
— uw zakendiners, recepties enz.
Reservering gewenst.

Ruime parkeergelegenheid.

Restaurant IT^

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6980.

's Woensdags gesloten.

Restaurant

EDE HANEBALÜ
SMAKELIJK ETEN

Chef kok
R. Uuin

de eigenaar

F.xclusieve

keuken.

DIVERSE WILDSCHOTELS
zoals: Hazebout - Hazerug - fazant met

roomsaus en div. jachtschotels.
Bij ons uit eten,

iets om nooit meer te vcrg-cten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.

Reservering aanbevolen.
Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

IJSSALON -PIZZERIA

Ie Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele

Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

Kerstdiner/
dansant op beide
Icerstdagen.
Exclusief Kerst-
diner a ƒ 88,50
p.c.

Muzikaal -.

entertainment

Jos
én
Stanley
Carter
Ons restaurant
is gesloten op
29-30-31 dec. en
nieuwjaarsdag.

Wij wensen onze
gasten een
prettige jaar-
wisseling.

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een trezelUge avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56. Heemstede.

Telefoon 281328.

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPIJT, VINYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

WITTE TAPIJTHALLEN CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZI.TN, BennebroekerdtJk 205b, Cmqnins, Baarlemmermeer,

telefoon 023-283437. Let op juiste adres. NIET afslag Cruquius-Industrieterreln,

maar vooibi.i Signode, Ie nieuwe weg links, de tniddenloods. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten

n Haarlem
Rlelne Hootwef 11,

telefoon 023-313M».
's Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselscbadenlein %
telefoon 028-S7SS7*.

's Maandags KesloteD.

IJmulden
Lange Nieuwstr. 190-192
telefoon 02550-1S120.

's Maandafcs gédóten.
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Angst, een slechte begeleider

+ <J »!** *< k'

auto-test Simca 1307 S

In het tiUKebrelde Simca-
Chrysler 'programmB vinden we nu
twee modellen .met aclitenvie-

lundtijvinc en twee met vootwie-

laandrijvlnf. Blé laatste 2 zullen

liet Jeenwendeel. van de ptoduiitie

uit caan maken. Dat kan rastig:

sesteld worden, omdat de 1100. al

"veruit de meest -vericachteluto in.

adjn klasse is. Voortbordurend op
dit anccesmodeli dat al sinds eind
1967. iii .priadoktie is,, ''-beeft.

ChrysleT'FranËé de' nieuwe'

3307/1308 'veel meegegeven 'van da
1100. Waaröm ook niet. 'Vobrwie-'

laandrijvinc wint steeds meer teiw

zein, de derde of vijfde ^eur even^
eens> Met de 1100 in z'n vele va-,

Tianten en '.drie 1307/1308 'ultvoeiv^

ineen komt .liet gelieel opeen lés-

yec'tabel aantal.

"WeeeedrSLS :
-

De wegUggings-TcaïaktMisüac; «:.-

otU fors-onderétuurdL. B|i vöotwiei-..

Bïngedreveh;' auto's 'is' dlt-iïu^iéiï-*

maal het karalcter, dat zich sterlcer

uit bil de toename. van het motor-

verinbgén.söp liet Tndment dat van"

dat-' vermogen gebruik gemaakt
wordt. Soo;.teciin]sche,^iDg|rppen iQ

•ie constructie: ,Va5i^aeV*wjèh^iifl- ';

«ing kan dit In meer of mindere

mate ondervangen i#orden; pok.de
Constructie van de achtaiwlelpp-

hahging. 'kan van invloed zijn. Dé
besturing was vriJ indirect, maar
wel licht en precies. Twee belang-

lijke voordelen, omdat de iKsiurlng-

.béter licht en pirecies kan zUn met
ais nadeeltje, wat 'Indirect; dan di-

iect en zwaar. Want dat ervaren de
ineé.^te' automobilisten. als onplezle-

ilg, vooral met parkeren en in

atadsyerkéer. 'Voo'rwlelaangedreven

auto's hebben veelal de neiging dat

Mi ges loslaten in een snel geno-

men 'lucht de achterz^de van de

'auto -weg wn „breken". Bii de 1307

biyft dit binnen de perken. Tot op
hoge snelheid bIDft de Simca ui'tr

'erst stabiel

De vering voor 'wordt verzorgd

door in de lengterichting geplaatste

torsléstaven. Achter met schroefve-.

ren en' rondom gedempt 'd.m/V.

telescopische schokbrekers. ^Zpwel

voor als achtet. iS; een torslestablU-

satör gemohteerd, die teveel over-

liellen van de carrosserie dient

tegen te gaan. De remmen, voor

'

schilven achter trommels, doen hun
werk optimaal. Een bekrachtigcr

KCClt de nodige hulp. waardoor de
werking goed doscerbaar en met
niet teveel pedaaldruk tot stand

komt.

bestaande motoren

Voor de 1307 OIS en de 1307 5
worden de 1294 cc. motoren toege-

past, die o.a. ook in de 1100 TI zit-

ten. De OLS heeft 1 carburateur en

levért 68 Din pk., de 1307 S even-

als de TI 2 dubbele carburateurs,

waarbU het vermogen oploopt tot

82 pk. De 1308 GT heeft meer cll.

inhoud (1442 cc.) en komt op 85

pk. BIJ deze laatste met 1 dubbele

carburateur ligt het koppel gunsti-

ger, waardoor de auto wat soepeler

zal lopen, relatief zijn het vrij hoge

vermogens. Blmca heeft daar veel

ervaring mee o.a. ook de Rallye 1

en .2. Optrekken; dóet d6;,S vrll)-

snel. Tot 100 km. snelheid verlopen

bUha 15 sec. en de top ligt rond de

160 km. per uur. Het vcrbrulli Is

athankelUk van de prestatle.s die.

men verlangt. De 1307 s en de

• Naast de praktUltiËssen \Vordt er'

ook theorie oiide'rwèicn.' Dat Is eeh;

noodzakelijk ondcrdcèk ,, van de
slipcursus. Want in 'de prsikiljk oe-

fent men Vccl, maar de theoreti-

sche ondergrond kan niet gemist
worden. Onze journaliste luistert

met de twee andere vrouwelijke
cursisten aandachtig naaride thep-,

rie, die vader ch zoon Lepplnh ie-

dere cursusdag weer te vertellen

hebben.

1308 GT 'Vragen om een sportieve

xljsmi. De geteste 1307 S kwam
gemiddeld uit met 1 liter op ruim
H km. Twaalf kilometer op 1 liter

is haalbaar, maar bU fel en snel

rijden moet men rekening houden
jnet ruim 10 liter op 100 km.
De 'Vier voorwaartse versnellingen

' eri' die ene '-achteruit- worden be-

diend door een goed onder bereik

liggende „pook". De overbrengingen.-

zUii uitstfekend'.afgestemd op het
veifmogen en vooral' de derde ver-

snelling is een optimale voor snel

InhaKn, niaar' bok voor -het . stadS: .,

verkeer. Het -schakelen op 'iSch is

.•beter'dan .we van vroeger gewend
. .^(raren 'bij de UOO S, die 35.000 km.
in ééii duurtest heeft gelopen. In

' de :loop.der jaren verbeterde deze

'ook al, maar toch en; dat vooral '.s,

morgt^, 'gaat het schakelen niet.

altild;even prettige Het'ïs eën „oh-
lie.bbelflkheldile" dat veel bU autojs

,

mét .dwarsjgeplaaste motor vdorin

"waar lijkt die op

Zetten we de Simca 1307 naast
de vierdeurs VW Passat, naast de

; !L8jmia^?-pejai;'.tiaasW de-Renault 30*
•' TS'èn'de bitroëii ö'S;' dan zie -WÏ

veel overeenkom.st. Originaliteit is

i In wezen .-zoek- Maar het model
;!-doet het góéd., yèel glas en blJ <3

'van de gendenide 4 een grote vüfde

deur. Wat gemakkelijk Staüoncar-

achtlge mogelijkheden, maar toch
geein uiterlijk . dat de stationcar

, .kenmerkt,, alhoewel ook deze de

laatste jaren t.a.v. de modellering

er opmerkelijk op vooruit gegaan
is. Op straat en in de showrooins is

veel iJelangstellliig voor de „nieuwe-
ling". Of 'dat ïiu komt ,door de
„vooraf' publiciteit of doordat eén
dergelijk model auto by het auto-

.,.rijdend publiek onmiddellijk aan-

slaat, is niet direct te peilen. Het
laatste zal' wel de doorslaggevende

factor zUn. De bumpers ziJn van
een. hard soort plastic gemaakt'.

Het komt niet vreemd over, omdat
Renault er bU de R5 al mee be-

gonnen is. Direct fraai Is het niet,

maar wanneer er vaker naar geke-

ken wordt, -.15 men vergeten dat
.bumpers decennia lang van chroom
waren.

D« kofferruimte Is bereikbaar

door een grote in het dak scharnie-

rende vijfde deur. Wat een bagage

kun Jé er In kwijt. Vooral als dt
achterbank vlak gelegd wordt. De
vlakke vloer meet dan i.75 m.

lengte. Het uitzicht rondom is uit-

stekend.

ruimtelijk interieur

De automobilist van vandaag
stelt In vele gevallen prijs op veel

interieürrüimtè. Met de lange
week-ends. met de vakantie, zo zijn

zoveel dagen öm er op uit te trek-

ken. Alles nioet dan mee én er kar.

veel mee. Dé, 1307 heeft de moge-
lijkheden. Veel zitruimte voor 4 S 5

* Nu eens geen iestauto op straat

gefotografeerd. Wel in de sho-

wroom. £r -was doorlopend zoveel

publiek aanwezij;.' dat een decor
om een foto te maken gauw ge-

vonden werd.

' £en, doorsneefoto, die duidelijk:

aangeeft welk een ' ruimte < 'de.

nieuwe Simca biedt. Aan iedereen

en alles is gedacht. Ruimte en
cohort z^n twee belangrijke - fa-

cetten bii de automobiel : van deze

tijd.

volwassenen. Ruim voldoende ,:been-

' ruimte ook achterin;, En dan 'een

. kofferruimte, dfeidoor het weghalen,
van de „boedetiplank"' ook nogj.

vergroot kan' worden, '^oórin - heb-
'

ben beide inzittenden de tesaük-;

'

klng'bvér heel goede zetels. Veel

"ii'è'rslelmogëHlkhedén', " gbèdë '' steun
'

" lri:;de 'hig en dtvlak:''Dè- stuür-
' zitpösitle. vonden we ideaal, het-

,. ge?p^.lang ,nlet, altijd, gelegd .kan
,

."wtiftlèn. Debet' hieraan' is; do's' ÜëV
'

formaat van het stuurwiel. Om-
trokken met een zachte leerachtig

aandoende stof lag het stuurwiel

heel goed - In de hand. Het dash-

; bpaptrfn.d»; GLS l8.,t»atjsumtnler- *'

' •v'an*'uit\'oeririgj' In 'dè S' 'én de GT*'
compleet met een zestal meters. In

het n^ldden een paneel met handles

. en rkrioppèn. waarop de functies al

aarigegevén staan. Verwarming en
ventilatie zyn goed regelbaar. In

het -interieur drong wel een vrij

sterke resonans door van het mo-
torgeluid. Het hinderlijkst bU sta-

tionair toerental, alhoewel de motor
in ieder toerenbereik uitermate rus-

tig 'liep. Het kan wat men noemt
een „exemplarische fout" zijn.

pro en contra's.

Of te wel voor- en nadelen. Die

zlJn er belde. Om met de nadelen

te beginnen. In feite was liet er

maar één. En dat 'was het wat
sterk doordringen van geluid in het

interieur. Ook de banden vondpn
we qua lawaai niet de beste keus.

De sterke punten, bepalen toch

écht wel het kaï'aktèr en de ge-

bruiksmoEeiijkheden. Wégligging,

comfort, ruimte, uitzicht? .pittige

motor zijn een aantal van diepliis-

puntcn. ftet inodel 'isTn gröfè 'lij-

nen niet nieuw. Tot^h bepalen, een

aantak carróssèrie-facêtten" wel 'dat

de Chrysler-Simca een eigen gealbhl

heeft. Gezien de belang-stelllng en

de vraag naar auto's in deze klasse

zal de 130701308 veel automobilis-

ten aanspreken. Ook zij, die de
1100 rijden en wel wat rulmer „be-

huisd" willen zlJn. De prijs die bii

de introductie bekend werd. be-

draagt ƒ 14.695,- (1307 SI incl.

BTW.

's Avonds vertoont men zich niet

zo graag meer op straat. Vooral

wandelaars en fietsers, verplaatsen

zich vaak met angstige vermoe-

dens. Jaren geleden, zou het on-

denkbaar 2iJn dat eea wandelaar,
een fietser of een automobilist op
straat iets overkomen koo. Het ge-

weid neemt toe. Overvallen: op
niets vermoedende burgers zUt>;aan

de orde van de dag. Ook outomot^i,-

Usten kunnen zich onjprètlig en-verr

laten voelen, wanneeir ze onderweg
in iiet duister pech mat de auto

krijgen of een lekke yahd." moeten
verwisselen. Men kan zich" alarm-
appalratuur aanschaffen, vooral

wanneer men een auto wil beveili-

gen.
~ Kortgeleden zagen we liU lethand
een heel compact en handig appa-.

raitje. dat de grootte heeft ven een

Eind oktober 1975 verliet,de Tsu<
ruml Maru, de haven, van' Tokoha-
ma, roet aan boord' de 5.0DO.O00e

voor export bestemde Dats'un.

Werden er in 1934, één Jaar na de

oprichting van Nissan Notor Co.

Ltd., slechts 44 auto's uitgevoerd,

dit aantal steeg snel, n.i.;

In 1B69 werd de 1.000.000e Dat-

sun geëxporteerd, leder, jaar werden
dat er één miljoen meer. In okU
1976 de- 5,000.000e. •„

. ,-,.
-

De exportcijfers van ' Nissan'' be-

wegen zich nog steeds in stijgende

lijn. Men verwacht gedurende dit

jaar 192.948 eenheden naar Europa
te exporteren; dit aanta) was ia
1974: 167.646.

Saab heeft in Nederland een

nieuw verkooprekord gebroken. Nog
jiooit eerder werden in ,êén jaar

meer dan 2.000 Saab personenau-

to's verkocht. In november werd de
tweeduizendste Saab van, 1875 afge-

leverd.

Waar verwachting zullen 'dit jaar

iets meer dan 2.50C> Saabs in' ons

land. worden afgeleverd, ruim yUftig

procent nieer dan in 1974.

ï)it zön enkele, van de meer dan

200 Renaults 30 TS' die recentelijk

op het slot van Zeist aan de Neder-

landse Renaultdealers' werden over-

handigd. Hiermede werd het sein

; gegeven 'van de introductie van de

nieuweling aan het publiek.

De Kerault 30 TS is de- nieuwe
' zes-cylüidèr, hét viaggeschip van

Renault waarvan de prtjs werd

vastgesteld op ƒ 24.995.- incl, btw.

, Een. van de belangrijkste eigen-

'éehapperi van deze .grootste Re-

nault is de ingebouwde, construc-

tieve veiligheid; in de-Renault 30

TS ziJn alle veiligheidsvoorzieningen

van de experimentele Renault

^,R.V. verwerkt.

'De vierdeurs carrosserie is voor-

zien, van de voor Renault karakte-

ristieke omhoogsciiamierende ach-

terklep en geheel wegklapbarc ach-

terbank

pakje sigaretten. BU nadere bestu-
dering bleek het een alarm-functie
te hebben. Bü uittrekken van een
pinnetje gaf het een doordringende
zeer schelle tdon. Heel gemakkelijk
om in de jaszak, mee te nemen. In
de auto kan het iievestigd worden
aan hetdashboard en wanneer men
onraad vermoedt is eeri ruk er aan
voldoende om het in werking te la-

ten treden. We hebben het nog
nergens gezien, maar het hipt in

de handel te zijn. De prüs, die wi-

hoorden. was üjci. batterijen c«.

ƒ6.50. Vóór het nut wat men er
van kan hebben niet duur, zelCs erg
goedkoop. Een heel nuttig ge-
schenkje waar vele vaders en moe-
ders blij meif zullen zün en wat
vele „anders willenden", zal af-

sclirikken. Veiligheid voor alles. Ai-
tild nog een belangrijke zaak.

Eind oktober jl. werd door Alfa
Romeo' Nederland de 6000ste Alfa
Bomeo in. 1975 afgeleverd. De' stij-

ging in de verkoop van dit merk i.-i

zonder meer spectakuiair te' noe-
men, want in ; 1967 werden . er in

Nederland 250 auto's geleverd, in

1970 was dit aantal reeds uitge-

breid tot 1415 en in 1974 vonden
3900 AI£a Bomeo'."! de weg naar
hiin respektievelijkc kopers. >''

In''1974 waren medio oktober WBS
auto's alfeelcverd, zodat vari ' jnfeer

dan. 100% styglng 'gesproken 'kan
worden.

duurtest Mitsubishi 1600
m de duurtest met de Mlt^blshl

naderen we met rasse schreden de
tweede giotere service-beurt, die by
2D.00O km^.zal plaatsvinden, In de
lussentyd is er weinig bijzonders

gebetird. Het benzineverbruik bleef

vrij constant en' schommelde rond
de II km. op 1 liter normale' bezi-

ne. Wel badden we, door onvbor^-

zichtlgheid van een rijder, die de
JMisubishi graag eens wilde probe-
ren, een schade aan het llnkcr-

achterscherm. Een boom bleek

sterker dan de auto. Enkele forse

knikken in het plaatwerk en een
flinke vervorming van een deel dat
vlak bU het achterwiel zit. Bumper.s

die aan de zijflanken van een spat-

scherm geschroefd zitten, maken
dat bij een geringe tik er tegen, het
spatbord al indeukt. Al met al was
het een schade, die incl. de BTW
en een nieuw bumperstukje ruim

ƒ 550.- kostte. Een plaatwerker was
er gaiiw een dag mee bezig en ook
het plamuren en spuiten kostte

gauw een dag. Beken maar uit

hoeveel uren en wat een uur

tegenwoordig kost. Het nieuwe
bumperdeel vergde een bedrag van.

ƒ 49,05. Verder voldoet de auto
goed en waren er geen onvoorziene
uitgaven. Vooral nu het kouder
wordt, letten we er speciaal op of
het starten 's morgens vlot gaat.

Ondianks dat de auto 's nachts bui-

ten biyft staan, hadden we er geen.

enltel probleem mee. De automati-
sche choke zorgt er mede voor dat
btj de eerste startpoging de motor
onmiddellijk aanslaat. Na even ge-

lopen te hebben, vermindert de
choke-werking al en loopt de motor
goed rond en is er voldoende trek-

kracht voorhanden.

De prijzen werden 1 november jJ.

Jets verhoogd. Hond de 3% is een
redelijke aanpassing, vooral omdat
Mitsubishi de prijzen na de intro-

ductie in het begin van dit jaar
nog niet verhoogd had. De duurtes-

tauto is met ƒ 348,- in prijs geste-

gen en kost nu incl. BRW
/. 12.848,.. De 2-deurs stalidaard

Lancer 1400 is geiyk in prijs geble-

ven.

rij-impressie Leyland Princess

Longbridge, Elf

jaar.geleaen;lntroduceerde.het toen

BMC geheten Engelse concern de
Austin Balanza. Een auto waarin

veel; ideeêh uit de tqen al ver-

maarde Mini vrarëii.veirwerkt, maar
dan"'op grote schaal;. Niet voor

niets kreeg de Balanza als eerste

auto in de geschiedenis de titci

Auto van het Jaar 1963. want biJ

een vrij compacte uitwendige lengte

bleek de praktische zitruimte

enorm groot. Rijden deed die Ba.
lanza ook goed, natuurlijk dankzy
de dwarsgepiaatste motor voorin,

voorwieiaandrijrtng en hel Hydro-'
lastic veersysteem. Maar cjua uiter-

lijk leek die wagen' nergens op en
a! gauw kreeg de Balanza als bij-

naam "de tank". Een opvolger voor

de later ook als Morris en Wolseley

verkochte "1800" bleef echter lang

uit, misschien zelfs te lang. Van-

daar dat Britisli Leyland die opvol-

ger
.
gewoon een heel andere en

nieuwe naam heeft gegeven: de
Prtnces.s.

Technisch zou het moeilijk ,Wor-

deA de Balanza conceptie nog ver-

der te verbeteren en zodoende koos

Brltish, Leyland weer voor de

dwarse motor en voorwielaandrij-

ving. Alleen het veersy.steem wist

men te verbeteren door naast

vloei.stof ooit gas als vcermedium
aan te wenden.

Qua uiterlijk kregen de stylisten

van British Leyland de vrije hand
en dat heeft zeker resultaat gehad:

de nieuwe Princess is zelfs vergele-

ken met enkele andere Europese

vooruitstrevende auto's een zeer ge-

raffineerd ontwerp. En toch prak-

tisch, want ook nu wocr is die op-

zienbarende binnenruimte een zeer

sterk punt.

De motor van de Princess meet

1800 cc oC 2200, in welk laatste ge-

val de machine zes-cilinders telt.

De wagen heeft vier versnellingen

of een automatiprlie Borg A,- War-

n"r tra'i.siiii!;.sii' en Ivrt iicsdieiflcn

MWiijiiiiiiiiiiiiwiiniiiiiiiitmniii'iiMiM

Na dag zwoegen op de slipbaan
„U rijdl op ecu glad wegdek. Ken
lletsend kind valt voor luv auto. t'

wilt het kind ontwUkcn. Maar uit

lei;enavcrgc.stcldc richting komi

ook. verkeer. Hoc lost u dat op"?

Ga er maar aanstaan, denk Je dan

als 'renvouflig en simpel wegge-

bruikcr. Toch is het een situatie,

waarin men wel degclijlt ver/eiiri

kan raken en veel tijd om n« tf

denken heb je in zo'n geval niet.

Uaarnm je maar beier van t« vo-

ren op de hnogle gesteld, zodat dr

reddende haiidelingen in «evai van

nood een kwestie van voorinseslu-

dccrde reflexen zijn.

Zoiets doet men op een anti-

slipschool, waarvan er onder auspi-

ciën van de K.N.A.C. zeker vier in

ons land zUn w.o. Ypenburg,

Dracliten, Deneicamp en Dcelen.

Met de winter en de daaraan ver-

bonden slechte weersomstandlülie-

den op komst, ons gedrieën vrou-

wen dus naar een anti-siipscliool

l^spoed en in dit geval was dat de

baan In Denekamp van Rein Lop-

pink die aldaar een kwart icllome-

ter Slipbaan lïequenteert benevens

het restaurant The Paddock.

Theorie

De ochtend begint met een door-

wrocht stukje tiicorie over het fe-

nomeen auto en haar bediening..

Ais dit uw pet te boven gaat, wari-

hoop dan niet, laat het langs 'uw

kouwe kleren gaan, want siipjien

zult u er toch wel om.
De cursus is vol bezet, wat bete-

kent dat je met drie cursisteil plus

een stipvaardig persoon, zUndc de

Hé wat moeilijk

hé wat voldaan

instruktcur, op de baan wordt los-

gelaten. Door een behulpzame ziel

is die baan, die er aanvankelijk

prachtig stroef bU lag, spekglad

gemaakt met een meng.scl van zeep
en cellulose. Dit mengsel op een
toplaag van asphall-bilumen verze-

kert u van een aantal pirouettes.

Wc beginnen in een auto met
voorwiclaandrilvlng. Omdat je met
z'n drieën bent. druk je je een be-

etje: iaat die twee andeten maar
eerst: van hun fouten leer Ik ook.

Nadat je voorgangster tien maai uil

dezelfde bocht i.<i gevlogen, (het

,JCoppellng vergeten mevrouw.
Toch met het voetje bö de rem,
mevrouw. Véél te langzaam met
dat stuur gedraaid, , mevrouw" wis

seien elkaar afl neem je je heilig

voor dat jou dat dirckt -niet zjl

overkomen.
De praktijk wUst anders uU. Nift

tienmaal. Nee twintigmaal val je ni

herhaling van dezelfde fouten

Wanhopig denk Je: llf 'stap maai
uit: ik leer „hel nooit. Maar de

doodkalme Instniklfiur verzekert je

dat zo'n wanhoopsdaad natuurlijk

hoogst onverstandig 'zou zIJn. dik
maar doorzetten.

Nog ' onvoldaan
Nog steeds onvoldaan over de iie

'leverde prestaties, stort Je Je op de
lunch om ' daarna teis en monter
aan het tweede 'gedeelte van de
dag te beginnen. Eerst weer een

stukje tlieorio. waarna praktijlc in

een auto met achterwielaandrijving.

Opdracht 's middags is het Tcind te

ontwijken en na weer op het goede

weggedeelte terecht te ziJn geko-

men, je weg te vervolgen, In tegen-

stelling tot 's morgens toen men al

tevreden was met het eerste ge-

deelte van de opdracht. Langzaam-
aan begint de een na de ander met
zijn handelingen op snelheid te

komen. We krijgen het in onze vin-

gers en onze voet, worden over-

moedig, krijgen de smaak te pak-

ken. Allemaal goed om het zelfver-

trouwen weer op te viizelen.

Slipvaardig
Nog éénmaal theorie, waarbij nut-

tige informatie over banden en hun
eigenscliappen en nog éénmaal de

baan. op. Gaat het goed dan krijgt

men aan het einde van de dag een
bewijs dat men sllpvaardig is

remsysteem vertoont vóór scliijl-
.

remmen. .

'
''

." ;'" ;
Van binnen mag de Princess als

een van de sfeervolste auto's uit

zijn klasse worden genoemd, vooral

in de HL of HLS, die een zeer chi-

que pluche bekleding hebben. Het
dashljord met twee grote ronde in-

strumenten vertoont wel wat gelij-

kenis met dat van de Austin Alle-

gro, die in feite een kleinere broer

van de Princess is.

Het ryden met de wagen vonden
we bepaald verrassend: de hydra-

gas vering (hydroiastic met gas als

veerrnedlumi komt op deze grote

wagen nog beter tot ziJn recht al,s

bU do Allegro. Het is zelfs verge-

lijkbaar met het comfort van een

bepaalde (Vansc reisauto met
luchtvering. Do wcgügging wordt

vooral gekenmerkt door de uitste-

kende stabiliteit in snel genomen
flauwe bociiten. In snel genomen
Itortc hnchten 's..!mt liet

mici.>-st^ ' ;:;ir,ikti-r du-deiljk naar
\aioi..

Dl" non.i! lompe gedragingen van

de oude Balanza behoren bij de

Princess geheel tol hel verleden,

niet in de laatste plaats door een

veel betere gewichtsverdeling (men

zit wat. verder naar het midden van

de Hutoi, een aangepaste

wielophanging-geometrie en een

stuurwiel, dat niet meer op de

"vrachtwagen" manier is geplaatst:

de stuurkolom Is veel meer hori-

zontaal gemonteerd. Het ontbreken
van motor en windgeruis li niet al-

leen prettig op snelwegen maar te-

vens indicatie dat de aërodynami-

sche (is iuchtweerstand) vorm van

de auto perfect Is met als gevolg

weer een gunstig verbruik. Met een
1800 haalden wc 1 op 11, met d«

2200 toch nog ook nog t op 9,4. De
nieuwe Princess - die ais 1800 en

2200 geleverd zal worden - komt
medio 1976 naar Nederland en zal

dan afliankelijk viin de uitvoering

(een luxe, een High Line of HLS)
tussen de 15.000 en 21.000 gulden

komen. Als dan de kwaliteit weer
nel zo goed als bi) de vroegere En-
gelse auto's het geval was, voor-

spellen we de Princess een zeer

goede toekomst

'•'"''
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AUTOHAL
ZANDVOORT
Burg. Fenemaplein. Tel, 02507-4580

B.M.W. 1802 1971

Peugeot 504 1969 type 1970
V.W. Variant Fastback 1969
Fiat 130 1970
Ford Taunus 15 M RTS

Diverse inruilauto's

In- en verkoop 2e hands auto's
Taxatie - Verzekering -

Financiering

FIAT
FIAT SERVICE

ZANDVOORT

AOTOBIANOHI

i^ss
Burg. Fenemaplein,

Zandvoort
Telefoon 02507-4580

BRITISH

LEYLAND
ivriiMi

AUSTIN
MORRIS
MG

TRIUMPH

Voor inlichtingen en
documentatie

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT

Dr. Schaepmanstraat 1,

hoek Brederodestraat

Tel. 02507-6748-4580.

~VALvoiK

Voor tectyl en

Ml. naar

SERVICESTATION

ZANDVOORT

Dr. Schaepmanstraat 1.

hoek Brederodestraat.

Tel. 02507-67'^ -^
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uciEOTrijdt U al voor f 10295

Vraag demonstratie

en

taxatie van uw
eigen wagen bij

Deze veilige Peugeot is uitgerust met:

VEILIGHEIDSKOOI, RADlAALBANDEN, ACHTERRUITVERWARIVIING EN 4 PORTIEREN

Cebr NEFKENS MUNTERSLAAN 2
HAARLEM
TEL. 023-249201

PEUGEOT
een WONDER op WIELEN

ZOEKT XJ EEN OIUOlNEEL KADO ?

Denk eens aan een

GEBRANDSCHILDERDE
RAAMDECORATIE al vanf ƒ 25,-

T^^ "^jchmtr^

ATELIER VOOR
GLAS IN LOOD

Wolstraat 5 (achter ie Gjcrstraat), Tclerooii 0S3-3I459a.

Motorenrevisie VAN RIJN vof.

— Revisie en reparatie van
— benzine- en dieselmbtbren
— Krukas balanceren
— Motorafstelstation
— Race- en rallymotoren

(motorvermogenproefbank)
— startmotor-, dynamo en
— Vermogentettbank

Amsterdamsevaart 22

Haarlem — Telef. 023-32 14 W12 21 17.

NIEUW!
Op de bestaande vestiging van

Automobielbedrijf

VAN HOUTEN
aan de Kerklaan 113— Heemstede

nu 450 m2 showroom

AUSTIN - MORRIS
BgirlBH

LCVLAND

Tevens 25 occasions van recente data.

Showroom en werkplaats: tel. 023-288089-283504

De overkoepelende
zekerheidvoor inruilautos.

VOLVO
TESTSYSTEEM

J

Voor inruilauto's kunt u 't beste terecht bij een officiële dealer!

Die heeft immers een goede naam te verliezen. En bij ons,

VOLVO-dealers, krijgt u van nu af aan nog extra zekerheid.

41 vitale punten. Elke auto, die door ons is ingeruild,

van welk merk dan ook, wordt onderworpen aan een strenge

keuring op 41 vitale punten. En elk onderdeel dat van vitaal

belang is voor uw veiligheid en niet in goede conditie is, wordt
gerepareerd of vervangen. Het testrapport krijgt u ter inzage..

Het VOLVO TEST SYSTEEM is uw beste waarborg, dat de
auto in uitstekende technische staat verkeert. Is de verkoopprijs

f 3.000,- of meer dan krijgt u bovendien automatisch'de VOLVO-BOVAG garantie eri het Keur-
merk van Veilig Verkeer Nederland.

INRUILAUTOTEST

AV1

Zekerheid omtrent
eeninruilauto dank zij het

VOLVO TEST SYSTEEM.

AUTOBEDRIJF W.G.TWEEHDYSEN
Zyin-eg 242 (hoek Bandweg), Haarlem. Telefoon 023-3I2G340.

HOOFDAGENT VOLVO PERSONENWAGENS

SHOE-BAR
En . klaar t«rwiil

a wacht bU de
Lindenlaao lA bij

BtnnenweK -

Heemstede.

BMAnEHDIENSTE
Oclitendblad vraagt
2 BEZORGERS
voor Beimcbrock.
Totale verdienste plm.
ƒ 80,— per week.

Inl. tel. 020-197605.

Kom kijken.Kom een proefrit maken.
Kom genieten.

Jawel, de nieuwe Renault 30TS staat

bij ons in de showroom te pronken.

Kom kijken. Naar de grote ruimte die

ook deze Renault u weer biedt.

Naar het interieur dat zo perfect is af-

gewerkt dat het wel handwerk lijkt.

Kom u overtuigen van de vele vei-

ligheidsaspecten: de voorwielaandrijving,

de rembekrachtiging, de stuurbekrachti-

ging, het grote (gelaagde) glasoppervlak,

de verstelbare koplampen.

En zo kunnen we nog wel even door

gaan.

Kom heerlijk zitten temidden van alle

ingebouwde comfort.

Kom een proefrit maken in deze eer-

ste 6-cvlinder met voorwielaandrijving met

een top van

185 km/u.

Kom genieten.. RENAULT

Rinko
Oranjestraat 2-12, ZANDVOORT, tol. 02507-2323.

-iyi

DATSÜNDATSUN

Cratama b.y. centraliseert!
Ter gelegenheid van de in bedrijfstelling van onze nieuwe DATSUN-

VESTIGING aan de RAADHUISSTRAAT 15-21 te Heemstede,
nodigen wij u gaarne uit voor de

Officiële OPENINCS-SHOW
t/m woensdag 24 december van 9-18 uur (zondags geslotesi)

Tijdens deze DATSUN-SHOW kunt U onder het genot van een drankje even een kijkje

nemen" in onze moderne showroom en werkplaats, die met de allernieuwste electronische

apparatuur en gereedschappen is uitgerust en geheel is afgestemd op deze tijd I .

Voor iedere bezoeker ligt er

een verrassing klaar

(zolang de voorraad strekt)

Door deze geheel
nieuwe accommodatie
tiopen wij nog steeds
service te kunnen bie-

den in Uw aankomende
Datsun-jaren.

Tot ziens op onze

DATSUN-
OPENINGSSHOW

!

CRATAMA B.y.
Officieel Datsundealer voor: Haarlem, Heemstede, Bloemendaal Bennebroek, Zandvoort,

Haarlemmerllede en Spaarnwoude, Halfweg en omstreken.

Raadhuisstraat 15-21, Heemstede — Verkoop en Service — Telefoon 023-28 9846

De in voorraad zijnde DATSUNS zijn niet onderhevig aan prijsverhoging f
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De Bosschen v. eyduin-OudWoestduin)
'Nog te weinig begrijpt men het groote
nut der bosschen, langs Het duin; nog te

weinig Het men in, dat de houtteelt in
de schrale duingronden eigen-aardiger
is dan de treurige aardappelhouW.

Zo schreef P. W. van Eeden het neer In
1867. Een symptoom voor die tUd!
De 'bosschen van Kennemerland', waar
wU in vorige afleveringen van dit blad
zo al het een en ander over schreven, die

bossen gingen Van Eeden terecht zeer
aan het hart. Niet voor niets draagt zijn
voortreffelijk boelc 'Onkruid' de onder-
titel 'Botanische wandelingen". Wande-
lend kon hij niet alleen alles goed in
ogenschouw nemen, ook kon hU het in-

grijpen van de mens gadeslaan. Hij had
dé kale vlakte noordelijk van Acrdenhout
gezien, op de plaats waar vroeger de bos-

sen van Oosterduin een beschutting te-

gen de zeewind vormden. De buiten-
plaats Is gesloopt — sic transit gloria

mundi! De wereldse grootheid gaat te-

niet; het Is zo met de meeste buitens In

Aerdcnhout gegaan. Conjunctuurgevoelig
is het veelomvattende woord voor zoveel

m i'M '

i :! 'iHBffin'snïHdri'naii i .l i.' iPïH'jqffl-CT'w;,

landgoederen In deze streek geweest, om-
dat vele activiteiten op Amsterdam en
de Amsterdamse handel gericht ztjn. De
historie bewUst het, van de gouden eeuw
at, vla de deeasbreuze Franse tUd tot, ja

tot onze tijd.

Wat echter blUft, de natuurlijke bezits-

vorming van de natuur zelve! Zoals de
enorme wouden van onze planeet In het
verleden — miljoenen jaren omvattend— enorme voorraden noodzakelUke stof-

fen voor het bestaan van alle organismen
heeft opgebouwd, zo hebben de 'bosschen
van Kennemerland' een allesbeheersen-
de betekenis gekregen voor hel leefkli-

maat langs de Noordzeekust. In die be-
trekkelijk korte tUd van hun bestaan —
zo oud is de duinstreek nu ook. weer niet— in die korte tlJd heeft zich rond Haar-
lem een bosbestand met grote verschei-
denheid ontwikkeld.

Het is weer de mens, die heeft gemeend
te moeten ingrüpen. Om het voorbeeld
van zoeven op te nemen, het verdwijnen
van de bossen van Oosterduin bracht blJ

loeiende westerstorm veel onheil teweeg.

De wind kon ongehinderd verder razen,
over de op de duinen volgende weilanden
heen, tot aan Haarlem toe. Een invloed
die zelfs tot de Haarlemmerhout merk- ,

baar was vanwege de ontstane ontred-
dering van het bomenbestand.
Een geweldige ingreep in het duin- en
bosgebied westwaarts van de Vogelen-
zang, Aerdenhout, Bentveld is wel de ex-
ploitatie van het duingebied, dat thans
•bekend is geworden als Waterleidingdui-
nen, wlnplaats der duinwaterleiding van
de gemeentewaterleidingen van Amster-
dam.
Honderd jaar geleden moest Van Eeden
zich zo uitdrukken: 'Gulle zandwegen
tusschen Jeugdige eikenboschjes voeren
zuidwaarts langs de buitenplaatsen. Boe-
kenrode, Leiduin en Woestduin tot het
klassieke Manpad en de kommen der
duinwaterleiding, die monumenten X'an

Door:

van Zalinge

Engelse geestkracht In het land van Wit-
te van Haemstede'.
Mooi gezegd, dat is waar.
In de Legenden van mr. Jacob van Len-
nep wordt het zo gezegd:
'Wat heb ik vaak in Leyduins groene
dreven, met dank'bre zie], dat zalig heil

gesmaakt: die kalme vreugd, slechts door
natuur gegeven, die 't hart verrukt, den
boezem ruimer maakt!'
Zo di-ukken wü ons thans niet meer uit.

De feiten blijven evenwel geluk. De groe-
ne dreven zün weliswaar ook op Ley-
duln minder omvangrUU dan vroeger,
het overgeblevene heeft zyn rustgeven-
de waarde .stelUt, behouden. Ja, er Is wel
veel veranderd in deze t(jd. Bulm hon-
derd Jaar geleden, het was in 1852, ver-
kocht professor Van Lennep een groot
deel van dit gebied voor de bouw van
een machinekamer, filters en dienstwo-
ningen.
Meen echter niet, dat perikelen betref-
fende bouwvergunning, wegenaanleg en
dergelijke typisch twlntigste-eeuws zyn.
Mr. Vre'jland weet in zyn boek 'Geschie-
denis van Bloemendaal en Aerdenhout'
ta vertellen dal in 1767, ja twee eeuwen
geleden. Jan van Loon. de eigenaar van

Ijcyduin vergunning kreeg 'een zeer

kronkelende weg door zlJn nieuw bijge-

kochte Leyduln' te verbeteren. Die weg
moest uitkomen op de Leytweg dicht bU
het Spljbruggetje. En die weg heette

toen vermoedelijk reeds Leyweg II.

Hoe vaak zou dat 'kronkelend' weggetje
sindsdien al onder handen genomen zijn?

Leyduln en Oud Woestduin zyn nog
steeds gelegen aan Leyweg II in Aerden-
hout. Thans eigendom van de provincie

Noord-Holland en in beliecr by het
PWN, Langs de Vogelenzangseweg in

Aerdenhout en vanaf de Manpadslaan In

Heemstede te bereiken. De busiyn van de
NZH van Haarlem naar De Zilk brengt
haar pasMigiers van zonsopgang tot zons- '

ondergang. VrU toegankeiyk, dat wil dus
zeggen, toevertrouwd aan de genietende
wandelaar. Ter informatie heeft PWN
niet alleen oriënterende borden aange-
bracht, ook een gemarkeerde wandelrou-
te voert langs de mooiste gedeelten. Bel-

de delen, Leyduln en Oud Woestduin
zijn gekenmerkt door de oude beplan-
ting met loofhout, zodat een ryk vogelle-

ven mogeiyk is. De uitgebreide velden
met Adelaarsvaren zUn voor Oud Woest-
duin nog steeds een rük bezit.

Over de naam Leyduln, eventueel Lei-

duin, Is niet veel vast te stellen. Belde
spellingen zyn goed, doodeenvoudig om-
dat do meningen uiteenlopen. Oude
woordenboeken zeggen dat ley beteke-

nen kan: weg, maar ook: waterloop. Ne-
men we aan, dat Icy te maken heelt mei
luwte, dan zou het element beschutting
aan de lyzyde van de duinen voor de
hand liggen. Is dat zo. dan is het duide-
lyk waarom men vroeger sprak van Ley-
dulnen en LUduinen. Zeker is, dat de
oranjerie van het Manpad gebouwd is op
de plaats van een oude boerdery 'De
Leye'. Jacob van Lennep, die zich ook in

deze materie verdiept heeft, is tot de
conclusie gekomen, dat Leyduln, Leyden
doodgewoon laagduln betekent.

Hoe het ook zy, Leyduln is nog steeds

een waardig deel van de Bo.'Bclien van
Kennemerland eh gelukkig'' veilig gesteld

door de provincie.

Wilt u over dit alles meer lezen, dan kan
ik u twee heel goede boeken aanraden,
namelijk: F. W. van Eeden: Onkruid en
mr. C. W. D. Vrijlond: Geschiedenis van
Bloemendaal en Aerdenhout. Voortref-
felijke .boeken, waardig verzorgd door
uitgever Schuyt & Co CV te Haarlem.

Huize Lcyduin (Foto: Van Amerongen)
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Varens, glorie van Oud Woestduin (Foto: Van Amerongen) Oostelijke toegang tot Leyduln (Foto: Van Amerongen) Zomer langs de boszoom van Oud Woest-duin /Foto: Van Amerongen/

(Adv. Ingez. Meded.)

als u écht
voordelig
méérdan
uw familie

wilt gaan
vervoeren,
komt u al

snel in een

Parkzicht officieel odc
HAARLEM/AERDENHOUT— Huize Parkzicht, het nieuwe bejaarden-
centrum aan de Helmlaan op de grens van Haarlem en Aerdenhout,
is sinds vrijdagmiddag officieel open. Aan de oud-voorzittcr van de
stichting drs. \V. van Ernst, viel de eer te beurt de opening- (e ver-

richten. Dat gebeurde te midden van vele genodigden, wai^iroridcr de

provinciaal inspektcur voor de bejaardenoorden, verli'i-fiiv. oordlscr-.

van de sociale diensten van Ha.nrlem, Eecjnïtcde ca Biotinard. .-.i. .ir-

chitect, bouwers, mensen die de tuin hebben aangelegd, levcrp.ncicrs

personeel van hoog tot laag, alle bewoners en de voonn.'-ilige Luriii

van de Jansweg/Parkweg. , ,

HIACE COMMUTER

Barnhoorn
TOYOTA®
HI-ACE
terecht en
terecht...

Barnhoorn
TOYOTA
Haarlem: Zijlweg 26

H(>nmstedc: Roemer Vi55therplein 19 21

Telefoon (023)2422 50*

Want Parkzicht is niet nieuw in dit op-
zicht dat er op een goede dag zo maar
eens een.stichtlng werd opgericht om een
nieuw verzorgingstehuis te bouweii. De
geschiedenis is al tachtig jaar oud, en
vindt haar oorsprong in 1895. toen de

stichting Volksbelang-Volkskofflehuis en

-logement werd opgericht. Daaruit is in

1933 de stichting Parkzicht ais bejaar-

denpension voortgekomen, bedoeld voor

'ouden van dagen van den beschaafden
stand'. De stichting draagt een pi-otes-

tants-christeiyke signatuur.

De huidige voorzitter van de stichting,

de heer A. Klinkenberg, gaf in zyn toe-

spraak een overzicht van de problemen
die het bestuur heeft moeten overwinnen
om een oplossing te vinden voor een be-

tere hulsvesting van de bejaarden in het
weliswaar gezellige, maar totaal verou-
derde huls aan de Parklaan, hoek Jans-
weg in Haarlem. Met medewerking van
de provinciale inspektle en de gtmeente
Haarlem is uiteindeiyk dit stukje grond
gevonden aan de Helmlaan. Doordat het
grondgebied beperkt was en de bouw-
voorschriften geen hogere bouw dan drie

lagen toeliet kon het slechts een klein

tehuis worden. Met veel hoofdbrekens i's

het toch gelukt tot een aanvaardbare
exploitatie te komen. Met grote waarde-
ring maakte hij gewag van het 'moei-
zame gezwoeg' van bestuursleden gedu-
rende vele jaren en met iiame mevrouw
Booden, voorheen voorzitter van het be-
stuur.

Trekschuit
In een geestige rede gaf mevrouw Boo-
den, nu sekretaris, haar kyk op de toe-

stand In het voormalige Parkzicht. Som-
mige kamers waren maar 1.90 breed, net

genoeg voor een bed maar ruimte voor
een kast was er alleen met een opklap-
bed. Het enige bad In huis werd voor al-

les gebruikt behalve als badgelegenheid,
er moest gezameniyk worden gegeten In

één eetkamer, het personeel werd slecht

betaald. En toch was er altyd een wacht-
lyst, stond het tehuis goed aangeschre-
ven door de toegewyde verzorging. Zes-

eneenhalf Jaar gebeden FiT hc cv r.a'

uit dat met behu'p va-i ?T vii -en t.'.i .-,.';

een les aii.-a'ie 70ti ;-u en w.iidcji v'.i-

gevoffrd aar. het oude a i waa oen
nieuwe vleugel tegenaa : gebouwd ico i

worden.

Mo:;uiiientcnz()j:5 kwam cchlcr in geld-

nood tp vcrkevcn en morst dr for ""gsriiiff

intrekken. Zeer gelukkig is nu rel 'rr 'c-

dercen mei dit niciiirc. intieme l-|ini.'-,

waardoor 'cIc trekschuit Farkiich'. ccn
salonboot' is gcnorden. Op haar beurt

gaf mevrouw Booden alle ccr aau de

voorzitter van de beun kommissie, drs.

Van Ënst.

Examens Heemsteedse
eddings Brigade

ZcniV'.g 14 d^reni'j':'- hc'>!)?n leden van de IIcemstced.sc Itcdding!, Brigade in hel

Sportfondscnb.'id te ScJialkHijk met succes examen ged-tan. Verheugend is dat onder
de ICIS exa.menkandid.itcn zes v.iii de volwassen leden hun Brevet 2 c.q. Brevet 3

v.-in (ie K.X.B.üt T). uit.;c:eikt kie,;en uit handen- van de cvamencommis.'iio en dat

nllc kundidalen slaiii^dcn.

Moeilijk

Gevonden
HEEMSTEDE — By de Heemsteedse
polilie zyn als gevr '«•n voorwerpen
aangegeven: twee bankbiljetten, diverse

handschoenen, horloge, jas, pruik, diver-

se sleutels, pukkel, vn»^. zuurkool en zak
vlees voor honden. Atvngclopen: kater.

Deze vertelde hoe moeiiyk het is ge-

weest voor een stichting, die geen cent

bezat, om een huls te bouwen van zo'n

drie tot vier miljoen. Er is aan getwü-

feld. Ultelndeiyk heeft de doelstelling

van de stichting: bejaarden met een zo

groot mogeiyke vryheld laten leven in

huisciyke sfeer, toch de doorslag gege-

ven. De stichting heeft moeten oproeien

tegen een stroom van bezwaren van om-
wonenden, die een soort woonkazerne
vreesdeh temidden van de laagbouw. Die
bezwaren zün nu echter weggevaagd.
Wat ontstaan Is, te een vriendelijk ge-

bouw. Met de wens dat oude en nieuwe
bewoners voort zouden mogen gaan op
de weg van goede harmonie verklaarde

de heer Van Enst het nieuwe Parkzicht

voor geopend.

Geschenken
Een ry van sprekers kwam vervolgens

nog goede wensen aanbieden, veelal ver-

gezeld van een welkom geschenk.

Archltekt Hondius van het archltekten-

bureau Berghoef Hondlus Lamers bv te

Aalsmeer, dat het ontwerp maakte, ver-

telde hoe moeliyk het is voor een nrchi-

tekt die nliJt het zoveelste saaie gebouw
wil neerzetten en droomt van kamor.s

aan mooie binnentulntjes om binnen de
financiële mogeiykheden en de voor-

schriften van de overheid toch Iets aar-
digs te bouwen. Het archltektenbureau
had als welkomstgebaar aan de bewoners
alle ingebouwde bloembakken gevuld met
een boeiende schakering aan planten.
De heer Meyer van Smits Bouwbcdryf
te Beverwyk, dat zorgde voor de reali-

sering van het ontwerp, .schonk een
forse bliitenthermometer en zei, als dul-

deiyke Insider In de problemen 'dat wc
dankbaar mogen zyn dat er nog mensen
in besturen willen gaan ritten'. Naü-.ciis

Huize Parkzicht'aan de Helmlaan

de wykverenigingen Haarlem Zuid-west
heette do heer Dahlkamp de bewoners
hartc'iyk welkom. Er waren veel bezwa-
ren. Nu echter, aldus de heer Dahlkamp,
is de buurt 'buitengewoon vereerd'.

Ten slotte kwamen ook de bewoners nog
aan de beurt. De oudste bewoonster me-
vrouw Van Oord, overgekomen uil het
uudc Parkzicht, en hel jongste perso-
neelslid Laura boden ccn klok aan,
waarvoor dankzU het organisatietalent
van airektrlce mejuffrouw Postraa at een
spijker was 'geslagen' boven de receptie-

balie. Namens de 'nieuwe' bewoners bood
de heer Bccl twee stijlvolle gravures van
Haarlem aan: een gezicht op Haarlem
ten tUde van Isaac Enschede en de mo-
len Adriaen.

Kamers
Met een hapje en een drankje vierden
alle aanwezigen het feest daarna nog
wat vochtiger en hartiger verder, waar-
by er voor de genodigden gelegenheid
was de appartementen te bezichtigen.

Een byzonderheid is dat het huls twee
typen flats heeft, met als voornaamste
vei-schll ren andere situering vnn de
keuken. In totaal Is de kapacltelt 67 bed-
den, Inklusiet die voor zieken en per.so-

neel. Voor de bejaarden zyn er 64 één-
persoonsflsts beschikbaar en 5 eclitpa-

renflats. Ocstreefd is naar een grote

openheid. Zo liggen de ziekenkamers op
de begane grond temidden van de flat-

jes zodat de zieken 2ilet onnodig geïso-

leerd worden. Verder vormt de rekrea-
tiezaal één geheel met de hoofdentree en
de receptie, waardoor gemakkeiyk kon-
takt ontstaat met de buitenwereld. In
deze ruimte Is tevens een open (koffie»

bar. Op do eerste verdieping staat een
biljart en is een gezellige leeskamer in-

gericht met al een behooriyk aantal boe-
ken.

I)t' li'>ol'(lii;iu'iiyd wnrcU "s middags nm-

/o(o Van Amerongen

sirccks Iiair één op de k.-inicr gcservec:

De broodmaaltijden maken de bcivorii.

zelf klaar. Met bonnen als betaalmiddel
kan men naar eigen goeddunken inko-
pen doerf'in een winkeltje voor danelUkse
benodigdheden op de bcffane grond. Kof-
fie en thee kunnen geniecnseliappciyk
«orden gebruikt In de rckreaticzaal maar
niemand is tot iets rcrplicht: zelf op de
kamer klaarmaken kan ook. Door en in'1

de bewoners is een bewonerskonnnissie
gekozen, beslaande uit vijf leden. Deze
onderhoudt niet alleen het konlakt tus-
sen bewoners, bestuur en dircktic maar
lieefl ook een groot aandeel in liet ver-
zorgen van de rckreatlc.

K'TnO b.cvet ': H:;l-'3'e Coppc'is. Pie-

trr JJ.- • en. Yc" noim.--n. ilr.rk Doo-
Icard. L eE''"i;i \in Ds.ik. Si";anne Er-

kelont. .'A" J .: '.en En'ck'n, Pntrlcia

Hor; •
1. 1. C'rko. Xang'-i?ii óün:n Kcstcr.

R^'k K)" n .i,n. :-,ri,i"i-i jiock. Olsa do

Kcninrr. T.tir. Lmibc i;n;) Lonnncr-e.

'•Tiol-, Otte'i'u 1", Maunce Z'lcem. Jan Pau)
Rij';!;rok. Christ'anno ,Smit. Sa.skia Tlm-
mw-m'jrn. P.'i'l'ne Vovfis. Jpiujetto de

Voo'jd. In"'Ki WoüC'.nr.n.s en Hc'Wn.ltc

Wnni'den •irr".

KKBRD brr 'Ct 2' R,--".iond .\Ten% Hu-
ro nann. .Jobati'', van Er.kel. Orvic!

Ep'-.-.teni3 r. H. v. ri. Bc:r, Frr.nk •>. d.

Boi". :'''ekc Ch!' <-;Mr;e. C.'iïtI'- '^j-i-

pp'-is. Y(i' 'ne '-.Tn Gsrkuni, .^my H"po-
doorcn. M-tth' s dï .Tong. Ji"C|ueliue vau
Kampen. Rtui'1 LMltint;, Robcvliis v, d.

Pluvm Tre? Srh^klmeyt'V. Mfvkns
Si'lirelhals. C. Schrania. Jago Scwall.

Monique Sewall. .Joop Uil endaal. Mo-
nique v. d. Veen. Susannc Vetter. Ester

Visser, Anila Vls.ser. Berr.v Wroi-ts.

KNBRD brevet 3: Jolian Balk. Gert Jnn
Heers. Vcronique Becrkcns. Annemarie
Beintema. Davld Bcintcmii, Bnrbaia
Bosscvain, Monique Dricsson. Karin
Drlesscn. Petra van Duin. Inlo Go d-

smil. Stans Goudsmll, Jet de Jonpe. Sic-

co Kammlnc;a, Cora v. d. Mue, Roeland
Smit, Glsela Tcrwmdt, Cecilia Tcrwlndt,
Mevr. C. Stoffer-Di-icssen. Mevr. P. Kui-
per-Groen, Mevr. B. Fl,1nhcer-Schlppers,

Mevr. J. P. N. Wcyer.s-Drles.sen. Gort
Jan Weerts, Adriane Wcycrs, Agncs
Lambers, NlcoUne Vertclman. Marjon
Drlessen pn Dennis Burger.
KNBRD brevet 4: Nicole Baan. Monique

Botman. Yvonne Heeremans. Joyce Leu-
ven. Ba.s Kastelein, Menno Maas. Jac-

queline Olijerhoek. Marja Timmerman
en Marion Vrcekcn.
KNBRD brevet 5: Susannc Bols.sevaln.

Monique Boom.s. Hans Botman, Carla

van Ewljk. Marcel van Eijk. Yvonne Fu-
rer, Marlren v. d. Benst, Len SarnecJ.

Gerard Schenkel. Gerit Jan v. d. Staay,

Wiek Uitend.i.ïl. André Veenings, Stan
van Veldlioven. Joke dp Vries en Mare
Zwoneveld.
KNBRD brevpt G: Mare Blom. Llndn
Bul en Pftra Tinunerman,
KNBRD diploma A: Ruud Braakman en
Dirkje Schtnkelslioek.

5 zwemonderwyzers van de KNZB be-

haalden evcncen.s het KNBRD diploma
A: Mevr. E. Beyk-v. Loon. J. Lconard.
Mevr. E. M. Ommnn-Dykslag. MeiT. J.

Sdiippers-Knitlt en Mevr. M. v. d. Vel-

den-Ncderstict.

Tenloonstelling

Heeinsleedse

bibliotheek
HEEMSrEX>E — In het kader van het
Louis Braille Jaar is door de Nederlandse
blindenbibliotheken een tentoonstelling
samengesteld van materiaal, zoals ge-
sproken boeken op geluidsbanden, brail-

lebockcn. leeslinlalen e.d.. alsmede infor-
matie betreffende leesmogeiykhcden
voor blinden èn slechtzienden.
Dzp expositie is te zien tydens de ope-
ningsuren van de bibliotheek CKprklaan
61: lel. 2883581 lol 6 januari a.s. in de
uitlening voor volwassenen.

Philatelica

Ern deel in

hoojdentrec.
e in open verbinding staat met de receptie en

joto Van Amerongen

HILLEGOM — De afdeling Hillegom
van rip I, V. Pliilatelica nodigt po.stzpgel-

vrrzonidaovs on andere brlanistellpntlen
uil voor de laatstp byccnkomst dit Jaar
op 19 december In dp Draka kantine om
8 uur. N'ansi pen velling i.s er volop rpIp-
sonlipl-l tot ondprling rullpn. De toegang
is gratis

Fietseiikijkdag
HEEMSTEDE — Op het buro van poli-

tie aan de Crnquiuswcg bevindt zich

ircer een groot aantal gevonden fietsen

en enkele bromfietsen. Om de inwoners
in de gelegenheid te stellen hun verloren

fiets of bromfiets terug te vinden, wordt
aanstaande zaterdag 20 december fiet-

senkijkdag gehouden en wel van 9-12 en
van 14-16 uur.
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Hij meet von kop tot staart 3,50 m. Ertussen zit een
lijvige ruimte. Bovendien kun je de achterbank wejf-
en de achterdeur openklappen. Toegang vrif.

Op pad metz'n vijven in de plezierige, pittige Polo. Geeft veel. Vraagt weinig. Veel moge-
lijkheden. Veel vaart. Vee! veiligheid. Weinig normale benzine. Bij 100 km/u constant:1op1.'5,'?.

W\\ zien uw Polo weinig. Eén keer per 7.500 km om
de olie te verversen; één keer per 15.000 km voor
een servicebeurt met Computer-Diagnose.
.'a ""'r Polo is 'n Volkswagen: oewoon even rekenen.

tnieuws

1fW Polo: horten gook

GARAGE H. STRIJDER
Burg. V. Alphenstraat 102— Zand voort— Telefoon: 02507 - 45 65 -.

^ ^^

VOOR DE FEESTDAGEN

Prachtige riemschoentjes met hakje,
in de kEeuren goud, zilver en lak 34,95

Warme vacittSaarzen, beige, bruin
en zwart, vanaf ......... 39,95

Lederen kinderlaarzen, gevoerd,
zwart en bruin 59,95

Warme s^iarachutstofiaarsjes,

nog enkeSe snaren mt. 34 en 35 . . 19,95

Leyke zSSver- en goudkleurige muiltjes
met hakje ............ 19,95

SOHOEeOETiEK HARMS
Diaconielnüsstvaat 5A (zijstraat Haltestraatl Zandvoorl

Vis- en delicatessenhandel

SCHUT
Kerkstraat 21— Telefoon Z121 — Zandvoort

Voor de a.s. Feestdagen hebben wij een uitg:ebreidc

sorterintr delicatessen en vis consen'en.

o.a. ZALM in blik, Ansjovis filet. GAFFELBITTEK, SEELACHS.
NOORSE en RUSSISCHE KAVIAAR. Uitgesneden en gefileerde

paling, gerookte zalm, moten verse zalm, gepelde garnalen.

Grote sortering olijven.

U'ij verzorgen Uw Hors d'oeuvre, (gelieve vroegtijdig te bestellen).

Tevens ivciiaen wij onze clienihle en vrienden

een gelvkhig kerstfeest en een voorspoedig 1976.

STOFFENHUrS BROMET
Vlilkestvaat 30

Gesloten wegens vakantie

van 23 drc. lot S Januari.

GEDIPIi. SPORTMASSAGE
leeft alge)iclc llchaams-
massage. Ook bij u aan
huis.

BpI voor een afspraak
023-317587.

GevTaagd:

KAMER, FLAT OP HUIS
gemeubUeerd ot ouge-
meubUeerd, ƒ 450,— p.m.

Telefoon 02507-7391.

Jongeman vraagt met spoed

EEN KAMER
Tel. na 18.00 uur 4833.

PEDICURE
Somt by II thuis.

Mevr. Langcreis, Soptüa-
wcg 67, tel. 3233.

Gevraagd:

VRIJE WOONRUIMTE
door Jonge vrouw.

Z'voort of omg., tot ƒ 200,-

Brlcvea onder nr. ???

bur. van dit blad.

Bouwes Palace vraagt per

5 Januari:
RESTAURANT-
KELNERS EN
SERVEERSTERS
Erv. niet vereist maar wel
pluspunt.

SoU. richten aan Hr. de
Kroon, Best. Bouwes Palace,

Burg .v, Penemapleln 2-4,

tel. 0250T-2144.

BIJVERDIENSTE
Ochtendblad vraagt
2 BEZORGERS
Voor Zandvoort,
Totale verdienste pl.m.

ƒ 130,— per week.
lul. tel. 020-197605.

GRATIS AUTORIJDEN??
Dat kunnen wij u helaas niet bieden.

Maar door nu alvast uw nieuwe

OPEL of VAUXHALL
voor 1976 te bestellen, spaart u op z'n minst

750.-
(zévenhonderdvijftig plden) uit 1 1

!

Bezoek voor vrijblijvende informatie of proefrit

onze moderne showroom.

Alle Opel- en Vauxhall 1976-modellen staan voor

u klaar.

VAN LENT ^ OPEL ^ VAUXHALL
VERKOOP EN SERVICE

' Kamerlingh Onnesstraat 15, telefoon 02507-5316.

Inruil mogelijk, financiering, G.M.

Alle dagen geopend van 8-lG uur, ook zaterdag van 10-17 uur.

Bovendien grote keuze oit demonsfratie-,en

inruilautomobielen 1975-1974-1973-1972

CENTRALE VERWARMING
Techniscb installatie bureau

[ADIATOR
ROENESTEIN

Ampérestraat 2/tioelc Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49. Zandvoort. Telefoon 5845».

Gedipl. iristall. - Erlt. A.CJ. lid

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

VOOR KERST en OUD en NIEUW
blanke
HAASFIIET 500 gtam

malse magere
HAMROLLADE SOO gram

500 gram blanke
FRICANDEAU van de ham

malse
RUNDERROLLADE
500 gram v.a.

kogel
BIEFSTUK 100 gram

RUNDERTONG
vers 500 gram

magere
KALFSLAPPEN 500 gram

OESTERS of SCHNITZELS
100 gram

verse
KALFSTONGEN 500 gram

fijne

KALFSROILADE
500 gram v.a.

ROSBIEF
mals stuk SOO gram

originele LAMSBOUT
kl. beentje 500 gram

OSSESTAART
500 gran)

CHAMP. PATE
100 gram

malse
RUNDERLAPPEN
iet* dooregen
500 gram 475, kilo

magere dikke
RIBLAPPEN
500 gram 5?8. kilo

malse magere
VARKÈNSLAPPEN
500 gram 529. kilo

Gexellig fonduen met de FEEST'

DAGEN. Komplete FONDUE-
' SCHOTEL pl.m. 600 gram
o.a. RUND- en VARKENS
BIEFSTUK, BALLETJES
GEHAKT, KIPFILET, p. st.

FIJNE VLEESWAREN

PATé D'ARDENNE
100 gram

originele boeren
ACHTERHAM 100 gram

gekookte OSSETONG
100 gram

gegrilde FRICANDEAU
100 gram

sappig PEKELVLEES
150 gram

GELDERSEHAM
150 gram

gebraden ROSBIEF
100 gram

8,48

10,98

9,98

12,50

i« kunthet beterfeii

DIRK VAN DEN BROEK H..U»!

BURG.SNGeLSEKTSTRAAT ' ZANDVOORT

^Radiator
ViROENESTEIN
Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 584S*

tevens uw
loodgieter en

sanitair-

installateur
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ZATERDAGMIDDAG OM 2 UUR OPEN HUIS

Zandvoortse jeugd krijgt

eigen home in sleep-in
ZANDVOOBT — Voor de Zandvoortse
sleep-in aan de Van Lennepweg is een
modess gevonden om het gebouw het ge-

hele jaar door open te houden. Al twee
weken geeft een groep van acht jonge

vt-UwUligcrs de houten behuizing een op-
knapbeurt. Er wordt druk geschilderd en
getimmerd, want zaterdag moet het kar-

wei af z^n als de jeugdsocicteit open
huis houdt.

In Zandvoort is de afgelopen maanden
behoefte gebleken aan een jeugdsocië-

teit en eerder dan verwacht heeft een-^
' groep jongeren in de leeftüd van vyftien

tot zeventien jaar de beschikking gekre-

gen over de sleep-in, die in de winter-

maanden toch niet geëxploiteerd wordt.

Of het gebouw in de zomermaanden we-
derom gebruikt zal worden als sleep-in

is nog onzeker. Mocht dit niet het geval

zUn, dan mist men een belangrijke bron
van inkomsten.
De jongeling, die op het ogenblik de lei-

ding heeft over het Jeugdwerk is de ze-

ventienjarige Jan Hoogendijk, student
aan de fotografische MTS te Den Haag.

, 'De Zandvoorter kwam met het Jeugd-
werk In aanraking in de wei-eldwinkel

aan de Kleine Krocht, waarheen de laat-

ste maanden steeds meer Jongeren trok-

ken.

'Op zaterdagavond hadden we in een
ruimte van vijf bij vUf meter achter de
wereldwinkel jongeren-avonden. Er werd
gedanst en het was erg gezellig. In het
begin zaten we met een paar man, maar
toen we met een zwemploeg uit 'De Duin-
pan' naar de Kleine Krocht waren ge-
gaan was het voor elkaar. De wereld-
winkel kreeg bekendheid bij de jongeren
en er kwamen er steeds meer.
Het bleef dan ook niet alleen bü de
dansavondjes op de zaterdagavond. Veel

scholieren kwamen na schooltijd een
spelletje dammen of schaken en het ta-

felvoetbalspel bleef op het laatst geen
dag meer onbezet. We zijn in drie maan-
den uit de wereldwinkel gegroeid en
daarom z^n we bijzonder blij, dat we
voor onze jeugdsoos de beschikking krij-

gen over de sleep-in," aldus Jan Hoogen-
d«k.

Hasj •gedachte
Zaterdagavond wordt ' de eerste soos-

avond in de nieuwe behuizing gehouden.
Elke jongeling is welkom en Jan Hoo-
gendijk verwacht veel animo. Hij hecht

zeer veel waarde aan het open huls, dat

diezelfde middag wordt gehouden, want
zo zegt Jan: 'Zaterdagmiddag geven we
dè ouders de gelegenheid om biJ ons
eens rond te neuzen. Het is namelijk erg

belangrijk, dat de ouders weten, waar
hun kinderen de tijd doorbrengen. Bo-
vendien zien vele ouderen de sleep-in als

een hasj-centrum^ en die gedachte^oet
^Hilteraard zb'^siwlTnogelölsjuit ?de»JWOTeld.

Stel je voor," hasj-centrum. We hebben
niet eens alcohol.. In de wereldwinkel

hebben we het bij de cola gehouden en
dat houden we voorlopig zo. Misschien

dat we in de toekomst nog eens ^««gun-
ning krijgen om een biertje te tappen,

maar_4^i moet eerst ons bestuur van
aci^ man gevormd zijn en de jcugdso-

ciëtelt officieel zijn opgericht.'

Eigen home
In de wereldwinkel is gebleken, dat er

onder de jongeren veel animo bestaat om
ook op de zondagmiddag bij elkaar te

komen. Waai-schUniyk zal aan deze wens

worden voldaan. 'Het ligt in de bedoe-

ling om op bepaalde dagen ook in de

week open te zijn, want het is erg be-

langrijk, dat de jeugd een eigen home
heeft waar men elkaar kan ontiiioeten,"

zegt Jan Hoogendijk, die met zeven hel-

pers druk doende is om het voor de

Zandvoortse Jeugd zo gezellig mogelijk te

maken in het sleep-in gebouw.
Eén lokaal wordt ingericht als dancing

voor de zaterdagavonden, tei-wyi de gro-

te ruimte acchteHn het gebouw dienst

doet als speellokaal, waar men kan ta-

feltennissen, biljarten, tafelvoetbalen en
de dam- en schaaksport beoefenen.

Terwül Jan lloogcndyk de verfkwast

weer indoopt zegt hü lot slot: 'Ze zeggen

wel, dat je met dit werk de jeugd van
de straat houdt, maar ik vind bet veel

belangrijker, dat de jongeren niet elke

avond naar de televisie zitten te staren.

In de twee weken, dat wc hier met op-

knappen bezig zyn hebben we geen tv

gezien. Itcerlijk.'

Open avond
HAARLEM — In sociëteit Kolnonia aan
de Doelstraat 52 te Haarlem wordt vrij-

dagavond 19 december om acht uur een

open avond geliouden voor alleenstaande

ouders. Onder leiding van een mede-
werker van het medisch opvoedkundig

bureau is het gespreksthema 'het kind

in een onvolledig gezin'.

Op de soos, die om de veertien dagen In

de DoeLstraat op zondagmiddag van twee

tot vijf uur gehouden wordt is iedereen

met of zonder kinderen welkom.

De eerstvolgende soosmiddag is op 14

december.

Suriname-avond

Raad stemt in

met casino
ZANDVOORT — Dinsdagavond stemden

de raadsleden in met de aanwijzing van

Zandvoort als vestigingsplaats van een

speelcasino. Stemming was niet nodig,

slechts wethouder Van der Mije en de

heer De Pater (beiden CDA) en Koper
(PSP-PPR) wensten geacht te worden

te hebben tegengestemd.

Wethouder Van der M^e heelt er in het

verleden nooit twijfel over laten be-

staan, dat hU speelcasino's verafschuwt.

Daarom hoefde hU er dinsdagavond niet

veel over te zeggen. De wethouder vond

het 'onjuist, dat de overheid die dingen

toestaat en zelfs bevordert'.

j^f*fi«l

Ei'keiinmg

Na deze verklaring vertelde een opge-

wekte Joustra (VVD), dat zijn fraktie

met vreugde heeft kemils genomen van

de aanwijzing van Zandvoort als casino-

plaats. 'Het is de erkenning dat Zand-
voort de grootste badplaats van Neder-

land is', aldus Joustra, die de hoop uit-

sprak dat het casino een nieuw tijd-

perk in zal lulden, dat gekenmerkt wordt

door voorspoedi Lou Koper begreep niet

Burgemeester Naw^n: 'Spijtig dat alle

baten in de rUkskas verdwijnen.'

hoe de VVD tot zulke uitspraken kon ko-

men. 'Ach ik zeg er verder maar niets

over, iedereen weet toch dat ik tegen

ben.'

Ook de heer De Pater vond het een beet-

je te ver gaan. 'We kunnen natuurlijk

wel allerlei hopen uitspreken, maar ik

heb zo mijn twUfels over de zaak. Ik

moet nog zien of het casino de vruchten

afwerpt die men ervan verwacht. Bo-
vendien ben ik van mening, dat de zucht

naar geld geen garantie Is voor geluk.'

Geen profijl

Joustra: 'Zandvoort casino geven is er-

kennen dat wc de grootste badplaats
van Nederland zÜ"-'.

De heer De Pater vroeg zich af waar de

VVD het vandaan haalt dat Zandvoort
voordeel zil hebben van het casino. 'Alle

wi'ist wordt in de pot van algemene mid-
delen gestopt. Er komt geen geldstuk lii

de gemeentekas.'

Wat dit laatste betreft mo3.st burge-

meester Nawijn de heer De Pater gelijk

geven. De heer NawiJn vond het een

spütige zaak, dat de baten uit het ca-

sino in de rijkskas verdwynen.
'BUjkbaar heeft men geen oog en oor

gehad voor de onmiskenbare kosten, die

door de gemeente gemaakt worden in

verband met de komst van een casino.

Ieder verstandig mens weet dat hier kos-

ten Uit voortvloeien.' aldus burgemees-

ter Nawyn, die evenals de heer Van As
het gokballetje liever ziet rollen In een
legaal casino dan ergens achter gesloten

deuren in een speelhol.

ZANDVOORT — Met het doel om kon-

takten te leggen tussen de Surinaamse
en Nederlandse bevolking, wordt er vrij-

dag 19 december een Suriname-avond
georganiseerd te Zandvoort in het ge-

meenschapshuis aan de Louis Davids-

straat. Van 8 tot half elf wordt er een

programma gebracht waarin op feeste-

lijke xoijze informatie en muziek elkaar

aftoisselen.

J3s korte Informatie wordt verzorgd door

de heer Siep van der Werf, die als Ne-

derlander verschillende ontwikkelings-

projecten in Suriname heeft bezocht en

Surinaamse plaatsgenoten, die lekkere

hapjes en dranken voor de bezoekers

maken. De muziek wodt uitgevoerd door

de Surinaamse cabaretgroep REVO, die

de informatie op muzikale wyze aan-

vult en het Zuidamerikaanse Duo Tlkal,

dat de avond besluit met klanken uit

het Surinaamse gebied. Als extra attrak-

tle wordt er een bewoner uit het Cara-
iblsche gebied verwacht, die een demon-
stratie zal geven in liet met de hand
bespelen van conga's — zijnde twee grote

trommels.
Het initiatietkomitee .bestaande uit ver-

schillende Zandvoortse groeperingen, wil

met dit programma een basis leggen,

van waaruit o.a. ontmoetingen mogelijk

worden. Men wil hierbU ook de vier Su-
rinaamse families betrekken, die bin:ien-

kort door de rUksregeling in Zandvoort

komen wonen. Als toelichting hierop be-

richt het komltee:
'Het onafhankelijke Suriname heeft van
Nederland een aanzienl^ke bijdrage voor

ontwikkelingshulp ontvangen. Gezien

de toch nog blijvende nauwe banden
tussen Suriname en Nederland, is hier

een unieke gelegenheid om de toepas-

sing en het effekt van de ontwikkelings-

hulp 'op de voet' te volgen. Het belang

hiervan zal duidelijk zUn, wanneer be-

dacht wordt, dat in Nederland ruim hon-
derdduizend Surinamers hun (tydelUke)

onderkomen gevonden hebben, die met
meer dan gewone belangstelling de ont-
wikkeling van hun land zullen volgen.

Dat hlcrby de kontakten met de Neder-
landse bevolking van groot belang is, zal

duidelijk zijri.'

Hoewel de kosten voor het organiseren

Rotondeflat
doelwit van
inbrekers
ZANDVOORT — Inbrekers hadden het
woensdagavond voorzien op de Rotonde-
flat. Om 22.15 uur werd ontdekt, dat er

was Ingebroken in een viertal flatwo-

ningen. De toegang werd verschaft door
het forceren van de toegangsdeur of vla

het raampje boven de balkondeur.

In één woning werd vierhonderd gul-

den ontvreemd en enige gouden en zil-

veren sieraden. Van twee flatwoningen

is nog niet bekend wat wordt vermist.

De recherche heeft het vermoeden dat

de daders twee mannen zUn.
Het tweetal werd tydens hun werkzaam-
heden gestoord door de bewoners, die

by de buren waren en op het lawaai

van de ongenode gasten afkwamen. De
daders slaagden erin vla de lift te ont-

komen.

De cabaretgroep REVO, vrijdagavond

aamoezig in het Gemeenschapshuis.

van deze avond aanzienlijk zijn. be-

draagt de toegangsprijs voor dit festijn,

dankzy de steun van het ryk en de ge-

meente Zandvoort, slechts één gulden.

Raad in

het kort
ZANDVOORT — Dinsdagavond kwam
de gemeenteraad van Zandvoort tot de
volgende besluiten:

^ Voor de aanleg vnn een waterlei-

ding naar paal 69,500 op het naakt-

strand werd een krediet verleend

van ƒ 59.500,—.

{^ Voor een uitvoering van noodzake-
lijke Werkzaamheden In en aan het

gebouw van de Marla-school aan de
Princesseweg wordt medewerking
verleend tot een bedrag van
ƒ 66.100,—.

.j^ Voor het openbaar kleuterondcrwys,

het lager- en voortgezet onderwijs

wordt een gemeenschappeiyke
schoolraad gevormd. Als deze school-

raad is gevormd, zal de bestaande

schoolraad voor het openbaar ba-

(
slsonderwUs worden opgeheven.

^ Het centrum dorp werd aanwegezen
als rehablUtatiegebled. Voor de
voorbereidingskosten werd een kre-

diet beschikbaar gesteld van
ƒ 50.000,—.

.^ Voor de vervanging van een vuil-

nisauto werd een bedrag van

ƒ 139.000,— uitgetrokken.

.jüj- Een krediet van ƒ 26.000,— werd be-

schikbaar gesteld voor de aanleg

van eeu nieuwe pompput met in-

stallatie op het caravanterrein 'De

Zeereep'.

.5^ Aan de Stichting Ombudsteam
Zandvoort werd een subsidie ver-

leend ter grootte van de huur van
het Gemeenschapshuis, waar de

stichting met sukses elke eerste en
derde woensdag van de maand van
halt zes tot half zeven wetswinkel

houdt.

F 1.- per jaar
ZANDVOORT — Het gemeentebestuur

van Zandvoort maakt bekend, dat in

het decembernummer van het Gemeen-
teblad twee fouten ziJn geslopen.

Onder het hoofd Informatie over Pas
'65 staat in de vierde alinea, dat hou-
ders van de Pas '65 vanaf 1 Januari

1976 voor 'ƒ 1,— per maand' gebruik

kunnen maken van de openbare biblio-

theek. Dit moet luiden 'ƒ I.— per jaar'.

Voorts staat aan het einde van de be-

treffende Informatie als telefoonnum-

mer van het Bureau Culturele-, Sport-

en Jeugdzaken '250T vermeld. Dit num-
mer moet lulden '4841'.

EERVOLLE UITNODIGING VOOR BEP v. d. BERGH

Met 'circus in brons'

naar prins nainier
BENTVELD — Op uitnodiging van

prins Rainler van Monaco reist de

beeldende kunstenaresse Bep van den

Bergh dinsdag naar Montc Carlo om
haar 'circus in brons' te exposeren tij-

dens het door prins Rainler georgani-

seerde Internationale circusfestival.

Als wy haar om deze reden opzoeken

in haar woning grenzend aan het huis

vap de kunstenaar Aart van Dobben-

burgh in de Duindoornlaan 27A legt

zy de laatste hand ann een beelrije van

was, dat nog voor haar vertrek afge-

golen moet worden in brons.

Het is de in het clownspak gp.siokpn

Masina, de vrouw van de Italiaanse

filmregisseur Felllnl, in wiens film zij

in deze creatie speelt. Met onder ande-
re Burt Lancaster (m de circuswereld

bekend door zyn rol in de film Trapc-
ze) maakt Fellini deel uit van de jury,

die op 30 december zal beslissen welk
circus In het bezit komt van de in de
circuswcreld fel begeerde gouden clown.

De oscar van de circuswereld.

Het is de tweede maal, dat dit festival

in het prinsdom Monaco wordt gehou-
den. Prins Rainler is een groot lief-

hebber van circus en daarom besloot

hij voor het circus te doen, dat Camics
al Jaren voor de filmwereld doet, een
festival. Van 26 december lot en met
30 december treden de allergrootste

circusnamen op in de in de Moncgns-
kischc kleuren getinte viermaslcrtent

van de Romeinse familie Orfei. Naast
deze gigantische circustent bevindt ?ich

een tent, waar Bep van Bergh vannf 21

december gedurende veertien dagen
circa veertig beeldjes tentoonstell.

Voedsel

'Natuurluk vind ik het een grote eer,

maar voor my is het ook enorm be-

langrijk, dat ik nu de beste circusnum-
mers van de wereld ga zien. Voor my is

dat voedsel voor andere beeldjes.'

Bep van den Bergh praat zeer enthou-
siast over het circus, dat zy twee Jaar

geleden voor haar kunst ondekt heeft.

Tydens een bezoek aan een voorstelling

zegt zy geïmponeerd te zyn geraakt

door de gratie en beweging van de cir-

cusartisten en het samenspel v:in mens
en dier.' In het circus is het onmoge-
lyke geschied. Daar wordt voor my al-

les mogeiyk. omdat Je figuren in de
gekste standen kunt zetten en boven-
dien daarby de keus hebt uit een scala

van gelaatsuitdrukkingen.

Bep van den Bergh maakt niet zo-

maar een olrcusfiguur. zy bezit de ga-

ve om de persooniyke uitdrukking van
de artisten duidelijk herkenbaar vast

te leggen in brons, hetgeen haar beeld-

jes extra interessant maakt.
Als Bep ' een interessante act gezien

heeft, vereeuwigt ze met een foto als

voorbeeld het circusnummer in brons.

'Het gekke is. dat de figuren, die bo-

ven op elkaar staan in evenwicht blij-

ven als ik ze los op elkaar zet. Soms
valt de zaak om. maar dan doet, zoals

het meisje hangend op een paard, een

extra liaarlok wonderen.'

Bep speelt met haar bronzen circusfi-

guren. Ze vindt het geweldig om alles

zo natuurgetrouw mogeiyk in brons te

gieten. Dat ze hierin slaagt blijkt uit

de uitnodiging van prins Rainier.

Zwaar heroep
In feite is Bep van den Bergh door de
omstandigheden gedwongen op het

'kleine' werk over te gaan en zU zegt:

'Beeldend kunstenaar Is een erg zwaar
beroep. Tenminste zoals ik het deed.

Ik maakte grote portretten, die in gips

nog net waren te tillen, maar in brons
was dat zeker voor een vrouw geen
doen meer, Loodzw,iar is zo'n bronzen
borstbeeld en daarom maak is nu klei-

ne beeldjes, dat is voor my nog net te

tillen.'

De kunstenares werkt onder haar meis-
jesnaam, omdat niemand mevrouw B.
Sturm kent. 'Op een gegevtn ogenblik
sprak ik enkele personen met wie ik

studeerde aan de Academie voor Beel-
dende Kunsten te Amsterdam. Ik
schrok wel even. toen ze vroegen of ik

nboit meer wat deed. omdat ze nooit
werk van me zagen. Ik zat toen volop
in de opdrachten, maar wisten zy veel,

dat mevrouw Sturm Bep van don
Bergli was. Vanaf die tyd ben ik weer
gaan v/erken onder myn meisjesnaam.'

Einslein
In de loop der jaren heeft Bop een
groot aantal postume portretten ge-
maakt. In liet Anne Franlrhuis in Am-
sterdam staat haar Anne Frank en in

het Vredespaleis een portret van Henri
Dunant.
Voor het 'Rembrandtplansoen' In Ma-
durodam heeft zU een portret van de
kunstschilder gemaakt en in de univer-
siteit van Jeruzalem hangt een portret

van Einstein in brons. Eveneens van
haar hand is een beeld in het Canade-
se Stratford. Hst beeld is als dank van
de Nederland.se milllahen aan Canada

In haar atelier legt Bep van den Bergh
de laatste hand aan haar 'circus in

brons'. Op de achtergrond een gipsen
portret van lüinsion Churcill.

geplaatst.

In haar in een hoek van de kamer in-
gerichte atelier staat een portret van
Churchlll en een borstbeeld van John
Kennedy. Oude opdrachten? zo vra-
gen we Bep. 'Nee hoor, ik vind het ge-
woon leuk om te doen. Ik heb ze in
gips gemaakt omdat brons uiteraard
tékostbaar wordt voor een beeld, waar-
voor ik geen opdracht heb, maar mis-
schien komt dat nog wel eens.'

In Zandvoort sieren sinds drie Jaar
twee bronzen beelden van Bep van den
Bergh de tuin van het voormalig ge-
meenteiyk bejaarden verzorgingshuis
op het Gasthulspleln. Uitgebeeld wor-
den Ploris Molenaar, in het Zandvoort
van vroeger beter bekend onder de
naam 'De Bokkum' en zijn vrouw
Arendje v. d. Mye,
'Met die beelden heb ik in Zandvoort
enorm veel sukses gehad. Ik heb er een
groot aantal in mini-formaat moeten
maken. Gelukkig maar, want als ik er
nog aan denk, hoe zwaar het echtpaar
Molenaar was. Het was niet te tillen.

Geef my dan maar het kleine werk.'
Door deze stap terug is er in feite niets
veranderd, want ook in het kleine werk
is Bep van den Bcrgli een grote ge-
bleven.

Gevaarlijke

rosse pillen

aangespoeld
ZAND 'OORT — In de avond van don-
derdag werd op hel zuideiyke strand van
de cremeentc Zandvoort een metalen ko-

kertje met medicynen gevonden. Aan-
gezien het donker was is vrydagmorgcn
een zoeknktie gestart. Deze aktie leverde

een tiental metalen kokertjes op, een
leeg bruin medleynflesje en een gla-

zen buisje met rosé pillen.

Deze laatste plU. n zyn gevaariyk by
Inwendig gebruik, dn overige medicynen
bleken onschuldig. De kokertjes hebben
alle een opschrift in de Noorse taal. Het
moet niet uitgesloten worden geacht dat

er de komende dagen nog meer van de-

ze medicynen aanspoelen. Het publiek

wordt verzocht by vinden van de medi-
cynen deze terstond in te leveren by de
poUtie.

Eén provinciale

Kruisvereniging
AMSTERDAM — Op woensdag 10 de-

cember heeft in het RAI congresgebouw-

in Amsterdam de oprichtingsvergade-

ring plaats gevonden van de 'Provinciale

Ki-ulsverenlglng Noord-Holland'.

De nieuwe vereniging zal per 1 Januari

1976 de taken overnemen van de pro-

vinciale verenigingen het Groene-, hot

Oranje-Groene- en het Wlt-Gele Ki'uis

in deze provincie.

Van april 1974 af werden de uitvoerende

werkzaamheden reeds ge"5;ameniyk ver-

richt; op dat tydstip werden nameiyk de

drie bureaus van de verenigingen ge-

ïntegreerd. Thans is het besluit gevallen"

ook de verenigingen te luseren.

De nieuwe vereniging heeft een be-

stuur, dat voor de eerste tormün paritair

is samengesteld uit vertegenwoordigers

van de oude organisaties.

Na veel moeite is men er in geslaagd een
gebouw te vinden dat ruimte zal kumjen
bieden aan het provinciaal bureau, dat

tot heden verspreid is over vier panden.
In de eerste week van januari 1975

hoopt men te verhuizen naar de Spaarn-
damseweg nr. 520 in Haarlem.

Nogmaals „Geven

voor Leven',
ZANDVOORT — Het is al weer een
jaar geleden dat heel ons land In de ban
was '-in de bUzonder sympathieke aktie
'274' ïpvcn voor Leven'. U kent het doe!

van aktie nog wel: de opbrengst be-

stca aan het kankeronderzoek, In hel

byzonder de Jeugdkanker.

Nu na een jaar, wil de aktieleiding u

graag op de hoogte stollen van de be-

steding van de ontvangen gelden, de ge-

maakte kosten en de uiteindeiyke op-

brengst.

Deze berichtgeving gebeurt door middel

van een krant. Diegenen, die hebben by-

gedragen en gebruik hebben gemaakt
van oen bank- of girodocument. krygen
de krant via de PTT tluiisgcstuuid.

Aangezien de aktieleiding echter ook

alle anderen, die contant hebben by-
gedragcn, verslag wil doen. heeft het

Plaatseiyk Aktiekomltee Zandvoort alle

banken in Zandvoort bereid gevonden
in hun kantoren deze krtnt voor hen ter

beschikking te leggen, Wy vertrouwen

dat u allen in de laatste woek vnn de-

cember de krant heeft catvnngen c.q, af-

gehaald.

Namens het plaatseiyk aktiekomltee

sckretaresse C. H. Bense

Eva Tas
HAARLEM — In het kader van de son-
dagoclitendbijcetikomsten in het Rci-
naidahuis, L. Springerlaan 1, Haarlem
(parkwifk) houdt Eva Tas op 14 decem-
ber een lezing over 'Auschwitz en de
Hiüer^olf. Aanvang: 10.15 uur. Gele-

genheid tot diskussie.

Kerstviering

voor

bejaarden
ZANDVOORT — In de hervormde kerk
wordt maandag 22 december om 14 uur
de traditionele kerstviering gehouden
voor bejaarden van boven de zeventig
Jaar. Voor deze kerstviering nodigt de
werkgroep van de kerkcraad tevens 65-
plussers uil. zy zullen echter niet zoals
de vyfhonderd bejaarden een uitnodi-
ging krygen, maar kunnen zich opge-
ven by één van onderstaande adressen.
Op deze adre.ssen zyn tevens giften wel-
kom en vrywilllgers, die genodigden die

niet op eigen gelegenheid naar de kerk
kunnen komen Ic vervoeren,
Mevrauw Korkman, Burg. Beeckman-
straat 24, telefoon 5013
Mevrouw Joukcs. Koninginneweg 31,

telefoon 7036
Mevrouw v. Keulen. W. Drayerslraat 27,

telefoon 4758
Mevrouw Keur, Tolweg 19, tel. 4707
Do heer Kicwlct, Kostvcrlorenstraat 25,

telefoon 3102
Mevrouw Kreuger, Nleuwslraat 15,

telefoon 2256
mevrouw v. Maris, Zandvoortselaan 133B
telefoon 4687
Mevrouw Tilstra, A. J. v. d. Moolcn-
straat 78.

Mevrouw Valk, Wllhclnilnaweg 6.

telefoon 2960.

Familieconcert

HAARLEM — Tn het Haarlemse con-
ccrtacbouw geeft het Noordhollands
Philharmonisch Orkest onder leiding

van Maarten Smit een familieconccrt op
tweede Icerstdag om. half drie.

Solisten zUn Emmy Verhey (viool), Fré-
déric Melnders (plano) en Harro Ruy-
senaars (violoncello).

Uitgevoerd zullen worden een plano-
concert van Mozart. dubbelconcert van
Brahms en tripleconcert van Beetho-
ven. Kaartverkoop en plaatsbespreken
vanaf dinsdag 16 december aan de kassa
van het concertgebouw.
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de Heg naar be(er en bewuster kopen
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ÜERST-SHOW 1975
, HYDROKULTUUR PLANTENGROEI ZONDER AARDE

l$i PLANTENDECORATIES

BRUINSMA'S TUINDORADO
OOSTEINDERWEG 195

EIGEN PARKEERRUIMTE
TELEFOON 02977 - 26709 AALSMEER

KERST-DECORATIE
EXCLUSIEVE KERSTSTUKKEN

IN ONBEPERKTE VARIATIE

Direkt van de kwekerij, dus kwaliteit

en niet duur:

Cyclamen, Azalea's, Kerststerren,

Kerstbomen, Kersttakken enz. enz.

Ook voor doe het zelvers.

Bestel vroegtijdig zodat onze arrangeurs uw relatie-

kerststukken naar wens kunnen uitvoeren.

Fantastisch is ook onze tropische visafdeling.

1'

AVTO-TAX NIEUWKOOP
BIEDT AAN

met een gemakkelijke betalingsregeling

vanaf ƒ 80,— per maand
3450,-
2950,-
M50,-

4950,-
1950,-
6950,-
6450,-

t3 9-i0.-

4950,-
!«)«.-

IISU-
tiU,-

ill-

D-

Datsvu ISOO combi 1972
Dutsan ].ID0

l'eugcot 404 familiale 1911
Mctcedes 350 SLC 19Ï5
simca 1301 spcc 39rJ
Optl Rckord de luxe 1900 antom '34

Opel Kekord 1100 «-d. 1973
Opel Rehord ITOO Z-d 1973

Opel Kekord Caravan Blescl 197S

Opel Rckord Carivan 1973

Opel Olympla 1971

Toyota Cirina J9J2
Opel Itekord
PcuReot 404 Diesel bUna 1973
Mini 1000 spec , 8 nrnd
V w 1300, zeldzaam mooi
lojota CcUca i,t 1973
ReniUlt 16 1972 1

Mercedes «00 Diesel 1971—11(2 ''

Opel Manta 1600 S 1971 <»

Opel Uekord Caravan 1972 .)•«

Audi 100 LS •!3;0

A«dl 100 LS, «!t 1950

Opel Ascona 1971—1972 '''50

Citroen DS Super 1972-1973 5^50
Ford Caprl 1500 GSL 1971 'Ift'O

6x iaunus 1600 Combi 197a—1973—1974 maf 4450

1'euseot S04 1971 1»0
Mini lOOO 1972 3350

Mm» 850 165»

Simca Ralle}' 1971 '950

Mta Romeo 1750 BctUna 3951

Renault 12 197i 3B50

BMW. 2500 1971 597(1

Lscort 4-dcur5 1871 3''5I1

N S U Ko-SO 1972 5950

Fiat AutolHanUii 1971 1950

Afbetaling mogelijk 6-36 maanden
Fora Tannns 16U0L 1971 3950

Citroen Dyane 1971 IMfl

Onel Sprint Coupe iSVi

Fiat 128 1971 3650

Taonus 1600 1971 4f>50

Mmea BaUev 11 1973 4<|-,»

Opcl Commodore 1971 WiO
VW lOOO Coupe 1971 i»iO

Citroen Dyane 1972 1450

RcMlHlt 6 TI, 1971 '!BJII

I ord Capri 1500 GXLR 1971 4950

Mercedes 250, BI model 4950

D-itsun Clierry 1971 44'in

Ope) Kadctt Caruan 197) i9M
Renault 4 Export Uwc t, 1972 2950
Simca noi 1912 i'",»

Taunus 1600L 1972 4950
llUBgy i^'tO

Ueliault hlL 2950
Andl 100 ts met gis Ix'iO

Opcl Kadctt ]973 39V)
lannus 17M 1971-1972 MVI
\ W 1300 luxe t 1971 J650
V W \ ariant 1972 1650

] iat 127 1972 19'>0

nunus KiOOL Coupe Itll-W,» 495U
Audi 60 1971-1972 IfilO

Miira BiKlieeri ISJ-J I2 9S0
ItcniuK 16 1972 «lO
BMW 1602 1971 4950
CiprI IDOO 197(1-1971 4950
rouseot 404 I970-197I 1530
To\oti Crown 2(100 1971-197! 1950
Opcl Manta ro naio 1871-lS7i 5950
Fiat 125 Spec 1971-1972 2950
Cliroin GB Club 1972 3929,
l-ord CiprI 1700 GT 1910
l-ord fscort GT 1970 29M
Rcnanit 16 1971 325»
lend 1971 1850
tu-ilJn Scven croen IbSO
Tiunu'i 1700 Coupé 1971 4950
Alldl 60 1971 2!)S0

Opel Uekord 1970 2950,
Wnxhall Vlctor 1971 2950
slmci 1100 1970 29J»,
I ord Xrinsit, 9 pers 4950
1 lat 1J8 4-deurs 1971 T450
VW KMO 1972 1950
blmcl 1000 Sper 1972 3450
Reninit « TL 3950
Pcuccot 'i04 tvpe 1972 S9W
I fit 128 1972-1973 4650
lolota CorolK 12O0 1971 3650
lord Grnmili Coupé 1972 tilio

lord 1100 I 1971 blue metallic 1910
; (irrt (ortlni l-ïtiic 1971 26.10

lord Tiunu"! 12M 1<»7() 1950,

Ruime financiering binnen enkele uren
geregeld!

Dorpsstraat 25, Nieuwkoop.
Telefoon 01725-9214, b.g.g. 1132-2481

(ook 's avonds). Eigen werkplaats.

EEN ZEER GROTE KOLLEKTIE
ANTIEKE BOERENMEUBELEN:
BOHRCNSUCR, BROODKASTEN. BETAAL-
TAFrLS. LlNNrN'KA.STnN, KOPFRU'EKK etc

vintlt u bij

vNTirKBOf'ROKKij Dl, vi:c>Honvn.
Oude Nieuwveensewes 84 Nleiiwneen

f Uit hoorn) telefoon 01723-8420

C'iEOPEND DAGELIJKS WN '.O 00—20 00 UUH

GEMEENTE HEEMSTEDE

De gemeentesecretane en (3e kantoren van
diensten en be(ir«ven zullen op vrijdag

2 januari 1976 gesloten zijn

Voor aanRiften van geboorten en overlijden

bestaat op die daR gelegenheid van
11 00 tot 11 30 uur

MARRY'S SCHOONHEIDSSALON

Stivasgedipl — Femia depositaire

• Bezichtsbehandeüng: • .Solanumkurcn

• lichaainsnia.ssagc • Manicuren

Loldsevaarta VogelenzanR tel 02502-7671

Afspraak gewenst tussen 8 30-10 00 uur

17 30-20 00 uur

KERSTVAKANTIE IS

ZWEMVAKANTIE
Zwem als ««n Dolfijn of zwam als een bliek op de

onderstaande tijden „in de DUINPAN" voor een PIEK.

Maandag 29-12

8 00-10.15 — 13.00-16.00

Dinsdag 20-12

S 00-1 2 00 — 13.00-16.00

Woensdag S1-1 2
8 00-12.00 — 14.00-16.00

Vrijdag 2-1

8 00-12.00 — 13.00-17,30

Maandag 22-12
8.00.10.15— 13.00-16.00

Dinsdag 25-12
8.00-12,00 — 13.00-16.00

Woensdag 24-12

8.00-12.00 — 14.00-16.00

Verdere vrijzwemtijden ongewijzigd.

Het zwembad Is gesloten op:

Woensidag 24 december na 16.00 uur
Donderdag 25 december Ie Kerstdag
Vrijdag 26 december 2e Kerstdag
Woensdag 31 december na 16,00 uur

Donderdag 1 januari Nieuwjaar

De Raad van Beheer, Direktie en Personeel wenst u
prettige kerstdagen, een gezellige jaarwisseling

en een goed 1976.

Zwembad „De Duinpan"
Vondellaan 57, telefoon 02507-2170, Zandvoort.

MASSIEF EIKEK
SALONTAFEIiS |N ELK
GEWENST HOOEL

Set Jiöftcliitijö

AUéto
Schagi^elBtraat 27,

Haarlem, tel. 033-327019.

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

koUektie ecltt DAMESKONFEKTIE,
óók irrote maten.

PersoonlJik advies, maar vrije feence.

KXEOVE HOUTSTRAAT 11 — BAARIiEH.
Telefoon 32.13.06.

ko

Een welkom . , op onze kerst-meubelshow

Met een sfeervolle kollektie van de

mooiste internationaal bekijnde meubelontwerpen

Met een wereld van nieuwe inspirerende ideeën

voor het stijlvode bmnentiuis

tc\eiis een Perzische
taimtcn-show uit Teheran

NEON
DIREKT VAN FABRIEK

02507-6513

KEUR EN ZN.

vraapi

MEDEWERKER
voor zijn VERF - BEHANG -

SPECIAALZAAK.

Liefst met ervaring

Sollicitaties ncliten san Paradijsweg 2,

Zandvoort, tel 02507-5602

Aannemings-en Keukeninstallatie*

bedrijf J. Deutekom

vraagt voor direct

AANKOMEND
TIMMERMAN

Bedoeld wordt Iemand met Interesse voor alle

voorkomende werkzaamheden in ons
gespecialiseerde bednjf

Sol) te nchten aan

J Deutekom Marisstraaf 58 Zandvoort
Telefoon 4163-2361

-^^4

o ^'m

:ê3'

miva interieur
dennculaan 't] (hoordstr ) - 7«incnknig, telefoon 029I)1-199(|/S9II9

a»% geopcn 8 3»-lg 00 «ut
vrUdacavoni) 19 00-21 00 unr - zaterdag 8 30-17 00 uur

kooparonden iZ en ii december tot Si 00 nnr
tljdtlljk nog oude ontcrboogde prezen.

VOLVO 66

OFF. DEALER VOOR DAF EN VOIVO

H. P. KOOYMAN
Brederodestraat 6-10, Zandvoort, telefoon 02SD7-S242.

#'%. Voor 'n apart

Kerstarrangement

BLOEMSIERKUNST

W. P. DE ZWART & ZN.
Binnenweg 6 -

Heemstede
-Telefoon 280337

lEGER
In -en verkoopkantoor van

liquidatie- en

faillissementspartijen

A.S. VRIJDAG
VAN 'S MIDDAGS 2 UUR TOT 9 UUR

'S AVONDS EN ZATERDAGS VAN 10 TOT
S UUR 'S MIDDAGS ZAL WORDEN AAN-
GEVANGEN MET DE

SENSATIONELE
MEUBELVERKOOP
UIT HEI FAILLISSEMENT VAN NORTON/

DE MEUBLLAAR TE BERGSCHENHOEK AAN

DE BERGWEG 38. (OOK PARTICULIER VERKOOP)
UIT DIT tAILLISSEMENT ZAL ONDEBMEEl!

WORDEN VERKOCHT

KAPITALE
RUNDLEDEREN
BANKSTELLEN
MASSIEF EIKEN MLT LEER, ZUIVER MOHAIR
BANKSTELLEN, HOEKCOHBINATIES, KLASSIEKE
MEUBELEN , EETHOEKEN , SALONTAFELS

VERKOOP : BERGWEG 38

BERGSCHENHOEK Z H.

KINDEREN BINEDEN DE 11 JAAR HEBBLiN

OP DL VERKOPING GEEN TOEGANG

VAMOR Autorijschool

W. GROOT
Marnixstraat 1 17— Haarlem -— Tel. 023-262284.

U heeft de keus uit 7 verschillende merken auto's.

Wij lessen ook voor

MOTOR. EN VRACHTRIJBEWIJS

Ook het adres om Uw rijbewijs te laten vernieuwen
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'tVolmaakte beeld
van'nWega houdt niet
om 11uur'savonds.

• I

't Is ongeveer 11 uur,

het programma is a^elopen.

Knop uit, beeld weg. Wat
blijft er over? Meestal een af-

schuwelijk apparaat, dat de

hele verdere dag staat lelijk

te wezen.

Maar Wega bewijst dat

het ook anders kan. Dat een

televisietoestel ALTIJD de

moeite van het bekijken

waard kan zijn. 's Avonds

vooral om het perfekte beeld.

En de rest van de dag om de

sublieme vormgeving.

Neem (een voorbeeld

slechts) de Wega Color 3025.

In vormgeving een stap voor

op alle anderen. En in tech-

nische perfektie wel twee.

Een uiterst geavanceerd ont-

worpen toestel, met een

gestoken scherp beeld,

heldere kleuren, een prachtig

kontrast.

U wilt meergegevens?

Voila: rechthoekige^ cm

beeldbuis, 8 tiptoetsen, draad-

loze afstandsbediening,

volledig getransistoriseerd,

uitvoering in metaalkleur, wit

of anthraciet, afmetingen:

63,7 cm breed, 67 cm hoog,

48 cm diep.

De rest kunnen we u beter

persoonlijk vertellen en . .

.

laten zien. Daarom nodigen

wij u uit voor een bezoekje

aan een van onderstaande

adressen .Ja, u moet natuurlijk

wel even de moeite nemen

om te kómen.

Maar u had toch zeker niet

gedacht dat Wega op elke

straathoek te koop zou zijn.'

lélres
Keizerstraat 9-11 Haarlem
tel.: 314740 - 315933
„voor sers/ice en kwaliteit".

Wega-Perfekt horenen zien.
Ook als het ga.it om geluidsapp.iratuur

.,„,, Bak ZELF uw
ÜÜJ KERSTBROOD

Wij hebben afle ingrediënten.
Ooic de echte broodvormen hebben wij
voor u.

REFORMHUIS LI6TERINK
Zandvoortselaan 8c, Heemstede, telefoon 287691.

't Boeckaniers-nest
SPECMLITEITENRESTAURANT

Wild, vlees, vis en fonduespecialiteilen

Kerstmenu's (tijdig reserveren)

Recepties en partijen

Dagelijks geopend

Voor thuis!! Hors d'öcu\res, Russische eieren

SCANDINAVISCH BUFFET
(VIS EN VLEES)

Vanaf 8 januari iedere donderdag ƒ 19,50 p.p.
Ook voor thuis.

— Inlichtingen en tafelreservering.

Zandvoortselaan 187, telefoon 02507-2401 of 3054, Zandvoort

10 sauzen uit de int. keuken

van ,/t Boeckaniersnest"

Voor uw vis', vlees» en fonduegerechten
evenals salades te verkrijgen bij

Enkabé
'raadhuisplein 2 — Zandvoort — Telefoon 02507-2051

KERSTSHOW VAN
MEReEDESSEN BIJ:

Autobedrijf ST. BAVO

INKOOP - INRUIL - VERKOOP - TAXATIE
IN DIVERSE KLEUREN:

Mercedessen 200 D - 220 D - 240 D 1975

Nieuw en nog enkele demonstratiewagens
1974—1975

OCCASIONS
Meicedes, 200 D 220 D 240 D (5-cilmder)

nieuw 1975

Mercedes 240 D automatic, stuurbekr
31000 km la^S

Mercedes 240 D. met schuifdak, 25 000 km 1975

Mercedes 350 SL automatic. zeer mooi 1975

Mercedes 200 D. 37 000 km november 1974

Mercedes 200 D en 220 D inruil '71, '72 en 1973

Mercedes 280 S automatic, gasinst etc 1974

Mercedes 280 SE automatic veel extra's 1974

Mercedes 280 SL coupe autom 40 000 km 1974

Mercedes 280 E autom veel extra's dec 1974

Mercedes 230, 4-clUnder, veel extra's, gas 1974

Mercedes 280 CE coupe autom , veel extra's '73

Mercedes 250 CE coupé autom . zeer mooi 1972

Mercedes 280 SE automatic zéér mooi 1968

Mercedes 280 S automatic zeer mooi . 1970

Lincoln Contmental MK IV Hardtop,
nieuwstaat • . 19'?5

Opel Eekord 2100 diesel 5-deurs, Is nieuw 1975

Datsun 240K GT Hardtop, zéér mooi 1974

Ford Caprl 2600 GTXLR, zeer mooi dec. 1972

Porche 911 E Targa. m nieuwstaat . 1972

Volkswagen 411 L, nieuwe motor . 1970

Chevrolet Camaro LTD 8-cyl automat
14 000 km als nieuw december . . . 1974

Onze welbekende 10 000 lun garantie

Vlotte financiering 12-36 maanden

Elke keuring wordt gaarne toegestaan '

AUTOBEDRIJF

SINT BAVO
AMSTERDAMSEVAAKT 28 — HAARLEM

Telefoon 023-313240 - 313241 en
privé 325039.

Dageiyks geopend vanaf 9 uur '

U kunt te allen tilde terecht (ook 's avonds)

want wij wonen boven de zaak

Wij tcenten al oiize cliënten prettige

kerstdagen en een voorspoedig 1976.

VOOR AL VW RUITER.
SPOHTARTIKELEN

P. W. ynn Scliic,

BennebroekcrdUk 80,

Zttaanslioek

Telefoon 02302-6611

RADJO - T.V. ETC.
ÜEFEKT?
WIJ garanderen u vlotte

en korretctc service

SMn 'lechntsche Dienst

Krmplinnt'laan '22

Hcomstede lel iHMOS

AUTO SPUITEN
BLOEMENDAALSE
SPOITINRICHTING

Kerkplein 5A, tel 251304

H. BEINSBERGEN
VOOR BETER SCHILDER-
EN WITWEKK
Teleroon 262366

n H,.

ionP^.

(MM -r?^^

WIT, DEMI SEC of SEC

ROSé SEC

ROOD per liter

OÜVJER ROUGE-CORBlèRES ,

ENTRE DEUX HUITRES prachti
ge droge witte Bordeaux

,95

3,75

3,

5,

Speciaal voor bij uw
kerstdiner:

CHATEAU LA CROIX DU fvlOU
LIN BORDEAUX SUPéRIEUR

ST. JOSEPH 1?72 prachtige
volle rode RHóNE WIJN

BEAUJOLAIS VILLAGE 1972

SHERRY per liter om zelf af te

tappen vanaf

RODE-, WITTE-, ROSé WIJN
per liter vanaf

6,95

9,70

6,95

6,95

2,75

Wegens enorm succes, wederom
voorradig de originele RUMTOPF

handbeschilderd, Delfts blauw
slechts 24,75

GICRSTRAAT 30 — HAARLEM

VOOR ALLE MERKEN
HOORAPPARATEN

Alle soorten batterUen en
snoertjes.

Ook voor Ziekenfonds

G. JANSSEK
Gedlpl. nudlcien
BinneDVi/eB 92, tel 286963,

toestel 4

KUNSTGEBITTEN-
REPARATIES

Tandtcchn. Laboratnrium

K Ackcma, lordensstr 60

b/h Houtplein Haarlem
Teleroon "51^14

Rijwielspeciaalzaak

GEORGEVANWrJK
Voor tour- sport- en

racefietsen

SportklodiriK en
Raccmaterialcn:

Catnfasnolo - Shimano -

Zrus

iste Klas repnratie-

inrlchtlng

Overveen
Zandvoorterpad 3-5a

Telefoon 32 64 88

CNIOE GOEDi:
OCCASIONS
ZWART-WIT EN
KLEUREN T V.

mef garantie

RADIO JANSSEN
Binnenweg 92. tel 2afiftB'?

Mevr. 9. SSeifsel-

SHjger
Heemstede

MED GEDIPLOMEERD
PEDICURE, MANICURE

Telefoon 388208

Ueven de Kevlaan 2

Behandeling ook 's avonds
volfrens afsprudt.

GKOTE KEUZE ANTIEKE
BOERÉNMrUBELEN
o a pi m 60 kasten khten
mahonie secretaires enz
Dageiyks gpopcnd van 11-

20 uur (maandags geslot en I

^ondaRs van 14-18 uur, 2e

Kerstdag 14-18 uur
Rljksstraatncg 75 (naast de
B P pomp) Sassenlielm

Voor reparatie* van alle

mcrkcD wasautomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig is,

telefoon 023-2S2760.

I VoorrUhn-=ten ƒ7.50 (

Ook voor doe het zeil

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, centri-

fuges, stofzuigers

Oen Cronjéstiaat 62

Haarlem

Mesweten over
fietsen?

Stapbinnenbijhet

Adviescentrumvan
CXvandenBroek

r^ I y Nederland

Zo goed als Ciska Peters, vindt u óok alles in een
hand bij C J van den Broek Nederland
Dagelijksgeopendvan9-17uur.Dusool<opzater-
dag en bovendien op vrijdagavond van 19 21 uur

C I VAN Dl N BROEK NEDERLANTD
TrCHNISCIir H \NÜEI SONDERNEMING B\
HCCMSILDL CruquiuTOcg 25- 023-3391

W

ULIT NincrhcidsWLg 22-0835fi-^2 1

1

Cada - Kd( - iiuter - Sicgltr • Tiioinson

HEEMSTEDE - Binnennec 91. - Tel 28Mb39
Clilnees-Ind Restaurant en Bar

TAI-HAO
GEEN FILULEN

Exclusieve Oosterse sfeet

Chinese prima keuken
specialiteiten goede bediening

Jüd Rijsttafel redelijke prUs

Wij zijn de gehele week geopend
(Gerechten kunnen ook worden meeRenomcn)

Gevraagd met spoed

ALLROUND

WONINGSTOFFEERDER
voor de juiste man hoog loon.

AKTUA
Raadhuisstraat 44, Heemstede.

Telefoon 023-287658 of 289095
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ERKSTRAAT 22

OVERDEKT

EN VERWARMD

WINKELEN

ZANDVOORT
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M Buikslotermeerplein 22,

Ê Amsterdam-N.
^ Telefoon 270626
"Galery" Kerkstraat 22 Zandvoort,

Telefoon 02507-2729
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Bloemenmagazijn

"NIJKO"

boetiek

maan

elke dag
open

^n 10-18 u.

g vanaf 3 uur

vrije tijds kleding

boetiek

mode

zandvoort

kerkstraat 22
galery 12-14

telefoon

02509 2949
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Voor uw

Kerst - Relatiegeschenken

NOTERIJ

noten + wijn + drop + delicatessen + honing +

kerstgeschenken =NOTERIJ
Deze week vliespinda's
Vliespinda's 250 gr. 0.80 et.

Smartles 400 gr, 2.75

Engelse drop 250 gr. 1.45

Kerkstraat 22, tel. 7545
...ji.-s«mi3»»tiW.a&<itt*!E;.'59ii»!raa»v,«r»>.. wfc«l«.' HH>».MWH i

I - '

tl~' 1

Top Shop
Kerkstraat 22 tel. 2100

naar de

Kerkstraat 22 - Tel. 7545
A-waïH»!*-,-*^^

Boek uw vakantie bij Eurosol, dan weet u

dat u meer vakantie krijgt

voor minder geld en . .

.

meer persoonlijke

attentie en service die

helemaal niets kost

!

27.50

Gezellige muziek voor de feestdagen.

Kunt u bij Top Shop vragen.

KERKSTRAAT 22 - QALERIJ 16

ZANDVOORT 02507 - 39 51

.t

The Eagles m.o.a.

One of these nigh's en

Lyineyes.

Van 19.50 voor 12.90

„iisK

Div. Kerst l.p.'s, van o.a. Heino, Cats, Jim
Reeves, Bing Crosby, Jack Jersey, Iwan Rebroff

en The Ray Conniff Singers.

r«J

19.90

i'\

k
Profiteer ook van onze andere aanbiedingen, waaronder Barry White voor 12.90
AlbertWestvoor7 95

ï .^
i'f:' 'ï.< ^

^
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Meeuwen hoogvliegers

in duel te^en ADO '20

Richard Kerkman en Frits Keur (half

ten niet in te scoren.

,a..L;^lj|L';.iii'Siiji&

,
I" - 'IHL'Vi-

zichtbaar) slagen er mèt vereende krach-

Ecn overtreding ging aan deze kromme
bal vooraf. Net buiten Ijet strafschopRe-
bied schaarde het slachtoffer zich achter
de bal. Aaldert joeg het leer over de
ADO-muur en achter een' vej'baa.sde

doelman Koopman. Een perfekte effekt-

bal, die in de lucht precies op tyd een
neerwaartse beweginB mee kreeg. 'Je

moet met deze ballen geluk liebbeii.'

merkte de schutter later op. 'In negen
van de tien gevallen gaat zo'ri bal hoog
oven maar gelukkig zat het nu eens
mee.'

Vesl heeft het Aaldert Stobbelaar deze

eerste helft van de kompetitie niet mee-
gezeten. Het was slechts zyn tweede tref-

. ter. een wat tegenvallend resultaat van
een .speler, die het vorig seizoen de mees-
te doelpunten voor Zandvoortmeeuwen
scoorde.

Middenvelder,?
Opvallend op liet ronovei-goteii Zand-
voortmeeuwenveld was, dat beide doel-

punten van d^ voeten kwamen van mid-
denvelders (het derde doelpunt was een

eigen treffer).

Het was Fred Boom, die met een af-

standsschot de ADO-doelman voor de

eerste keer passeerde. De openingstref-

fer viel in de zevende minuut van de

tweede helft, op een moment dat doel-

man Koopman werd verblind door de

laagstaande zon.

FIAT
serrlee

ZAND VOORT
BURG. VAN FENEMAPLEIN 27

TELEFOON 4580

Sport-
programma
ZATERDAG 20 DECEMBER

VOETBAL
Zandvoortmeeuwen
Zandv.m, 1—SCZ'58,- 14.30 uur '

b-junioren:
Velsen 1—Zandv.m. 1, 12.30 uur
Hoofddorp 2—Zandv.m. 2, 14 uur
c-junioren:

Zandv.m. 1—ADO'20 1, 14 uur
TZB 1—Zandv.m, 2, 14 uur
cv. Nispen 3—Zandv,m, 3, 12 uur
DCO 7—Zandv.m. 4, 12.30 uur

TZB
TZB bl—Teijllngen bl, 14 uur
TZB b2—TeiJUngen b3, 14 uur
TZB cl—Zandv,m: c2, 12 uur

Zandvoort'75
Terrasvogels 1—Zandvoort'75 1, 14.30 u,

Zandvoort'75 3-iSchoten 1, 14,30 uur
Zandvoort'75 4—IJmuiden 12, 12 uur

ZONDAG 21 DECEMBER

VOETBAL

KFC 1—Zandv,m, 1, 14,30 uur
Zandv.m. 2—Schoten 2, 12 uur
TYBB 2—Zandv,m, 3. 11.30 uur
Kennemers 4—Zandv,m, 4, 12 uur
Kennemers 5—Zandv.m. 5, 12 uur
Velsen 7—Zandv,m, 7, 14.30 uur
DCO 8—Zandv.m. 8, 12 uur
Zandv.m. 9—DSC'74 6, 9.45 uur
Zandv.m. 10—N.Vennep 6, 9.45 uur
a -junioren:
v.Nlspen 1—Zandv.m, 1, 11.30 uur
Zandv,m, 2—Beverwijk 3, 12 uur

TZB
Spaarnevogels—TZB, 14.30 urn-

Vogelenzang—TZB 2, 14.30 uur
TZB 3—De Brug 3, 9,45 uur
DSOV 4—TZB 4, 14.30 uur
TZB 6—DSK 6, 12 uur
BSM 6—TZB 7, 12 uur
TZB al—DSS al, 12 uur
Haarlem a5—TZB a2, 12 uur

HANDBAL
Zandvoortmeeuwen
ds Zandv,m. 1—wyk a.Z. a, 14 uur .,

ADO 2—Zandv.m. 2, 12 uur

hs Zandv.m, 2—IJmond 3, 14,55 uur
dj IJmond 1—Zandv,m, 1, 14,45 uur
hj Zandv.m, 1—Odln 1, 16 uur
ma aZndv,m, 2—Hoofddorp 2. 11.20 luir

Ja Desiree/Odin 1—Zandv,m, 1, 13.40 uur
mp Zandv.m. 2—BSM 1, 10 uur
jp Zandv.m. 1—Bunkert 1, 10,40 uur

BASKETBAL
Lions
Heren senioren:

Lions 1—Alkmaar Guardians, 19.45 uur
Lions 2—DIOS, 19.45 uur
Lions 4—DIOS 2, 18.30 uur
dames:

'

Lion.-; 1 -Onze Gazellen, 19,45 uur
Jongens junioren:

Lions a—Lissc a, 17 uur
Lions b—SDO b, 15 uur '

Lions c—DSS c, 17 uur

BADMINTON
EC Lotus
Senioren:
Flash 1—Lotus 1 - DulnwUck 6—Lotus
'2 - Duinwyck 8—Lotus 4 - Haarlem 6

—

Lotus 5 - VI. Shuttle—Lotus 6 - Amster-
dam 4—Lotus 7 - Haarlem 8—Lotus 8 -

NAB/Splrit 3—Lotus 9 - TVA 2—Lotus
10,

Jeugd:
V. zyderveld 1—Lotus l - DulnwUck 2—
Lotus 2 - Hilversum 2—Lotus 3 - Vel-
sen 6—^Lotus 4 - Duinwijck 6—Lotus 5,

0-3 zege op EHS

TZB NADERT
KOPLOPER THB
HAARLEM — TZB heeft volledig geprofiteerd van een misstap van

koploper THB, want terwijl de Haarlemmers het tegen Schalkwijk

niet verder brachten dan een 2—2 gelijkspel, won TZB op vrij een-

voudige wijze met 3—O van het laaggeplaatste EHS. IJsbrand Lam-
mers scoorde voor rust de openingstreffer en in de eindfase werd de

'vöörsprong^öpgevoei'd door wëdèrbiü Lammers en de ingevallen Hans

Paap.,

Door blessures van onder andere Mlohel

Vork,- Leen Bol en Willem Koning ver-

scheen TZB met een gewijzigd team In

het veld. A junior Peter van der Veld

stond onder andere in de basisopstel-

ling en Kees Molenaar speelde op de

voor hem ongebruikelijke linksbuiten-

plaats. Ondanks de handicap had TZB

Nel de Rooij

kampioene

Kenneinerland
ZANDVOORT — Bij de zaterdag in

Uitgeest gehouden kringkampioenschap-
pen is het de O.S.S.-turnster Nel de

Rooti gelukt met 31.70 punten beslag te

leggen op het jeugdkampioenschap van
Kennemerland.
BU de dames werd haar klubgenote Bri-

git Jonkman derde met 33.30 punten.

Door deze resultaten hebben beide Zand-
voortse turnsters zich geplaatst voor de

provinciale en distriktswedstryden, die

gehouden worden op respektievelijk . 25

januari en 13 maart.
Vorige week heeft OSS onderlinge wed-
strijden gehouden. Voor deze wedstrij-

den, die in de Oranje Nassauschool
werden gehouden moesten Verplichte

oefeningen worden afgewerkt aan de
brug met ongeiyke leggers en op de
evenwlchtsbalk en lange mat.
De belangrijkste uitslagen zijn:

Jongste meisjes:

.

Ic gelid:

1, Lilian Kj-aaijenoord, 31,4 pt.

2, Brenda Trouw, 29,8 pt,

3, Marja Brugman, 29,3 pt.

2e gelid:

1. Sacha Gazan, 28 pt.

2., Liane v. Dijk en
'jolanda Ramkema, 26,4 pt:

3. Marja Hendriks, 26^ pt,

3e gelid:

1. NlcoUe Koper, 27,5 pt.
'2. Nancy Koper, 27,1 pt.

3. Eugenlne v. Soest, 26,2 pt.

Oudste meisjes:
1. Jolando Kraaijcnoord, 32 pt.

2. Edith Meiier. 313 pt.

3. Corry Lukassen, 29,3 pt.

Buiten mededinging:
Hellen Koper, 30,8 pt.

Jongste meisjes:
1. Paulihe Effern, 29,7 pt,

2. Jolanda Kuln, 28,4 pt.

3. Anja V. d. Bos, 28,2 pt.

2e groep:
1. Glsella GiJsman, 28,6 pt,

2. Monique Bakker, 28 pt,

3. Marian v. Koningsbruggen, 27,8 pt.

3e groep:
1. Lillta Rakhan, 27,8 pt.

2. Ivonne Rakhan, 27,5 pt.

3. Hanneke Koops, 26,9 pt.

Oudste meisjes:
1. Beatrijs Aukema, 29,7 pt,

2. J. Lammers v, Toorenburg, 29,6 pt.

3. L, v, d. Ham, 28,5 pt.

Buiten mededinging:
W, Koops, 30,5 pt.

het betere van het spel, vooral wat de

opbouw van de aanvallen betrof.

Dat nam niet weg dat het maken van
doelpunten voor de aanval van TZB
moeilijkheden opleverde. Aan de an-

dere kant werd Henk Bos verrast bij een

afstandsschot dat een einde vond op

de lat. Tien minuten voor de rust kreeg

TZB even buiten het strafschopgebied

een vrije trap toebsdeeld. De direkte

vrije trap werd op knappe wijze door

IJsbrand Lammers tot een treffer ver-

werkt: Het eerste half uur na de her-

vatting gaf een fel aanvallend EHS te

zien, maar de Haarlemmers w-aren niet

bil machte om het offensief te belonen

met doelpunten.
Wel moest Henk Bos enkele knappe
reddingen verrichten om' te voorkomen
dat EHS op gelilke voet zou komen.
Schoten van de TZB-voorhofde worden

aan de andere kant van het veld op

even goede wijze verw-erkt. Pas een

kwarMÓr voor het einde wist TZB zich

t» f\>it.»rp.i-!r.nn aa" do aanvalsgolven van

EHS Toen IJ.ibrand Lammers tien mi-

nuten VOO" tijd weer een vlammend
,<,^V|„t \-,.!H.^.t •n.-prd dat in eerste Instan-

tie pn-d trpk'^-'rd, manr in de rebound
•-,. u-t no;i t.rvch raak: 2—O,

zins ontmoedigd eii moest lürioHik toe-

Tioii Hot, fie voor Van der Veld ingpval-
io„ tjn"<: -ooon met een nrThtlee tref-

fer de eindstand on p—3 benaaldo. In

dit toch niet bi'iten.snorig harde d"nl

werden drie snnler.s met een offi''lëlo

. -waarsdhufl-tiig h°s'raft, waaronder Peter

Auborlen van TZB.

De stand:

THB 11-18

TZB 10-15

Sp'vogels 10-13

CBS 10-12

\'VH 11-12

Heemstede 11-10

VVD 11- 9

DSC '74 11- 8

I. Heemskerk 12- 8

Schalkwijk 10- 7

EHS 11- 6

Off. dealer

AUDI - N.S.U.

GARAGE H. STRIJDER
BORG. V, ALPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT, TEL, 02507-4565.

iM

^Mmêm

ZANDVOORT — Niet alleen op het veld, maar ook in de kantine kon-
den de Zandvoorimeeuwenspelers elkaar zondag goed vinden. Men
gaf graag een rondje weg als dank voor het vele werk, dat in negentig
minuten attraktief voetbal was verricht. 'Ach' merkte Aaldert Stob-
belaar op, 'de sfeer In de ploeg is altijd wel goed, maar zo'n 3—O-over-
winning geeft uiteraard reden voor deze feeststemming'. Aaldert, wel
lang maar niet gebogen, werd na afloop van het duel tegen ADO'20
de kromme genoemd, van wege de kromme bal die hij naar voorbeeld
van Wim van Hanegem in het doel had doen belanden.
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Mnar de treffer n'as verdiend, wrmt
Zandvoortmeeuwen had in do eerste

helft het betere van het spel laten zien.

Ondanks het overwicht hadden de Zant!-
voorters net ze goed met een 0-1 of 0-2

achterstand aan de thee kunnen begin-
nen.

Na vijfentwintig minuten voetbal verd"-
digde Ab Koning verkeerd uit door de bol

tegen Jaap Milland te .scliiotcn. Met
Zandvoorts laatste man achtpi- zich

spoedde de Heemskerk.se speler zich met
de bal naar het doel van Johan PcUeriii,

maar Ab Koning 'herstelde' zich en be-
lette Meyiand een poging tot scoren door
hem aan zijn shirt vast te houden. Et-n

weliswaar niet mooie, maar wel afdoen-
de maatregel, waaraan ADO slocht.s C'n
vrije schop overhield.

Kiiock-oiit
Vijf minuten later mo-^hr'^n do Her;in-;-

kerkers opnieuw een vrlfe trap nemen in

de buurt van hel Znn'ivoortse doel. De
keihard ingeschoten bal ketst" af oo de
muur, die op hetzelfde ogenblik in eikpar
stortte doordat Ab Koning de kog'>l rpcht
op zijn hoofd kreeg en voor een p:iar

sekonden knock-oiit ging.

Het derde moeilijke moment voor de
Zandvoortse veste ontstond toen Johan
Pellerin zestien minuten voor tüd de bal
liet glippen, Gelukki? v.oor Johan was
Alai-tin Antodinas net i;vFn sneller dan
de toestormende ADO-siJeler.
Ondanks dit foutje kan Johan terugzien
op een goede wedstrijd. Na afloop toonde
de Zandvóortse doelman zich dan ook te-

vreden: 'Het gaat de laatste tijd erg lek-

ker. MiJn zwakke punt was altijd de ho-
ge ballen, maar nu krijg ik er aardig kijk

op. Op een gegeven ogenblik sprong ik

zelfs hoger dan Aaldert Stobbelaar en op
zo'n moment zie Je dat het béter gaat.'

Slimulans
Het ziet er overigen.'! naar uit, dat de ge-
hele meeuwenploeg zijn draal gevonden
heeft. Het moet voor de Zandvoorters
een stimulans. ziJn, dat men zondag, de
minst gepasseerde verdediging van de
tweede klasse tot dfiemaal toe wist te

passeren zonder dat de Heemskerkers
hier iets tégenover konden stellen'. Zand-
voortmeeuwen speelde snel en attraktief

voetbal. De aan zijn enkel geblesseerde

Wim van Staveren -werd vervangen door
Richard Kerkman, die echter niet in de
verdediging opereerde, maar op de rech-
ter i'leugel. Gerard Koper was naar ach-
teren gehaald en stond op de. plaats van
Van Staveren.

Trainer Laslo Nanai: 'Ik wilde Van Sta-

veren vervangen door een routinier en
daarom heb ik Gerard Koper naar ach-
teren gehaald. Het heeft goed uitgepakt

en ik ben dan ook zeer tevreden.'

De Zandvóortse trainer heeft alle reden
voor optimisme. Ab Koning, Gerard v. d.

Boogaard, Martin Antonides en Gerard
Koper vormen tezamen een stevige blok-

kade. Met Frits Keur, Aaldert Stobbe-

laar en Fred Boom heeft de trainer op

het middenveld evenmin reden tot kla-

gen, terwijl Chris Jongbloed, Alex Hee-
semans en Richard Kerkman zeer Uve-

rig zijn in de voorhoede.
De jonge vleugelspelers Richard Kerk-

man en Chris Jongbloed worden vee!

aangespeeld en zijn bijzonder veel aan

de bal. Een handicap is echter, dat beide

spelers het leer te lang bij zich houden.

Hoos vliegt de bal over de ADO-muitr.
Aaldert Stobbclaar heejt er echter voor
gezorgd dat de daling tijdig imet met Tiet

gevolg, dat de bal in het doel landt.

waardoor veelal onnodig balverlies ont-

staat. Ook zondag sprintten hun mede-
spelers verscheidene malen vergeefs in

de diepte.

Pechvogel
Grote pechvogel zondag was Alex Hee-
semans, die tot tweemaal toe tegen de

linkerpaal schoot. Het gebeurde in de

elfde minuut van .de tweede .helft toen

hil op links was doorgebroken en twee
minuten voor tijd toen Alex een diepte-

pass van Aaldert Stobbelaar tegen (ip

paal deed belanden. Alex later: 'Ach het

zat vandaag niet mee, hooflijk gaan ze

er volgende week tegen KFC wel in.'

Dat bij voetbal de bal raar kan rollen

werd nog eens bewezen door Richard
Kerkman in de twintigste minuut van
de tweede lielft. Op de rechter vleugel

trok hU het leer scherp voor de goal.

ADO-speler Henk Duin kreeg de bal

verkeerd op zün benen en via de vuis-

ten van Koopman verdween het leer in

het ADO-doel.
Een wat fortuinlijk doelpunt. Het maak-
te echter wel duidelijk, dat Zandvoort-
meeuwen paniek bracht in de minst ge-

passeerde achterhoede van de tweede
klasse west A, w-aarin de stand als volgt

is:

Ilpendam 12 19

DEM 12 16

Vltesse '22 II 13

ADO '20 12 13

KFC ..;. 12 12

Ripperda 12 12
HRC 12 11

VSV 12 11

Velsen 12 10 '

Zantv.meeuwen 12 10

Kennemers 11 9

OVVO 12 6

Lions lieten

winst
ZANDVOORT — Zeer enerverend is de

strijd om de titel in de eerste klasse van
het distrikt Haarlem, waar de Zand-
vóortse ' bask'ctbalklub 7net ?iog drie

teams de bovenste plaats moet delen.

Afgelopen donderdag ontmoette lions in

de nieuwe Spaamehal konkurrenl HOC.
die afgelopen weken vier punten had la-

ten liggen tegen stadgenoot DSS en Ra-
cing Beverwijk. Lions trad enigszins ge-

handicapt aan omdat Willem Pijper zich

tijdens de training jlink geblesseerd had
en Rob Zuideina nauwelijks hersteld was
van een blessure.

be Zandvoorters gingen uitstekend van
start met goed opgezette aanvallen, ge-

leid via een goed spetende Dlck Visser

(10-12) Maarten Paap (S-2) en Max
va7i Gellckom en konden met een voor-
sprong gaan rusten (24-301.

De eerste ?ninuten van de ttoecde helft
tb-aren echter volledig voor de Haarlem-
rners, er ontstond een ruim gal in de
Ëonc van de Zandvoorters en de schol-
V digheid van de Lions liep in deze
iase van de wedstrijd sterk terug.

In de laatste minuten wisten de Leeuwen
tucer tenip te komeii. In een. bijsoJtder

spannende slotperiode hadden beide
ploegen om beurten de leiding. HOC had
echter iets meer geluk en wist de zege te

grijpen 57-54.,

Zaterdag ontmoet Lions in de Pcllikaan-
lial de hekkesluiter Alkmaar Guardiaiis.

Dames hopen zondag op volle bak

Zandvoortmeeuwen na

~ rust oppermachtig

ZANDVOORT 75-WB (5-0)

HOOFDDORP — Zondvoort '75 heeft

ook in eijn negende kompetitiewedsirijd

een ruimschootsc ovenvinning weten ie

behalen. Nu werd VVB het slachtoffer

dat echter kranig weerstand bood tegen

een veel sterker Zandvoort '75.

Hf!t eerste half uur wisten derhalve do

Velsenaren goed stand te houden. Toen
Gerard Nijkamp na vele pogingen ook

van zijn medevoorwaartsen eindelijk

raak schoot en een minuut daarna de

thuLsclub op 2—0 bracht was de zaak wel

bekeken. Een zuiver doelpunt kort voor

r:st van Hans Kreuger werd afgekeurd.

Na rust kon WB nog slechts zeer spo-

radisch over de mlddellijn komen. Waar
do sterke Zandvóortse verdediging de
heren stond op te wachten. Onder een
hevige sneeuwbui wist Dirk Koper zich

door een wirwar van WB-verdedigers te

dringen en 3—O aan te tekenen. De
vierde treffer kwam op naam van Pim
Kuyken die zijn solo goed -wist te beëin-
digen.

Gerard Nijkamp schoot hard tegen de
VVB deelman aan en de attent zynde
Hans Kreuger schoot de terugsprin-
gende bal in het net, S—0.

Wederom kwam het aanvallend karakter
van Zandvoort '75 in de comerverhou-
ding tot uitdrukking, namelijk 15-0.

De stand:



aanbieding

phiiishave
Dit Philips scheerapparaat (HPn26) scheert

sneller, dieper en schoner dank zij drie

verende 90 super-scheerhoofden met elk 12
mesjes. Kompleet met inklapbare tondeuse
voor snor en bakkebaarden, handige aan- en
uitschakelaar, los spiraalsnoer en luxe cas-

sette.

Kost normaal f 130,-

^tkes prijs

i5

zienu

voordelig

kerstin

kteur

kei^
aanbiedirii

ts*»

ister
Deze automatische broodrooster van Phjiips

(HD4130) regelt automatisch, constante
roostergraad voor oud, vers en diepvriesbrood
brood. Door snelle afkoelende' thermostaat
geen wachttijd meer tijdens.het roosteren,

•terwijl de geroosterde sneedjes vanzelf

onitipog wippen. Kompleet met regelbare

roostergraad, extra lang snoer en In geschenk-
verpakking.
Kost normaal f 79,—

wilkes prijs

.*»"

kei^
aanbieding

kei^
aanbiedifli

Tiz

m.

radiogrammofoon
Deze fantastische topkwaliteit-insullatie van
Philips (22RH802) heeft een vermogen van
maar liefst 2 x 18 W. FM, lange-, twee maal
midden- en korte golf. eenvoudige instelling

op vijf FM-voofkeurzenders en aanslujtnio- .,

gelijkheid voor stereo-4. De pfatenspeler •

heeft een magneto-dynamisch opneemele-
ment. Kompleet met aansluitingen voor
microfoon, recorder of extra platenspeler,

hoofdtelefoon en prachtig van. vormgeving.
Kost normaat f 1295,- ' -

Deze superluxe grootbeeld kleurentele-

visie van beroemd merk (zuiden des lands...)

met 66 cm beeldbuis, elektronische kanaal-

kiezer met 8 tiptoetsen voor de juiste zen-

derkeuze. Kompleet met dubbele frontluid-

sprekers, aansluitingen voor extra luid-

sprekers, all-transistorchassis in smetteloos
wit.

Kost normaal

2775.-

wilkes prijs

wilkes prijs I

Van Philips (HM3600),.dus grote klasse.- -

Slijpt messen, scharen en kartelmessen in

een oogwenk vlijmscherp. De verwisselbare
slijpsteentjes zitten buiten handbereik.
Dubbel geïsoleerd.

Kost normaal f 37,95 #^^^tkC

wilkes prijs

op de koopavonden geopend: ma 22 dec. 18.00 - 21 .öö uur

di 23 dec. 18.00 -21.00 uur

deze aanbiedingen zijn geldig t/m woensdag 24 december

èei.ouie gracht llb (Ude raaks) haarlem (J929 3IU40

thorbeckestraat 15 (t.o. hotel bouwes) zandvoort.. 3378

elék. .

voetenzak
Deze elektrische voetenzak van Martex is

bijzonder geschikt voor mensen die hinder

van koude voeten ondervinden. De verwar-

ming vindt plaats door middel van een water-

dicht elektrisch kussen dat ook uit de zak als

apart verwarmingskussén dienst kan doen.
1 Jaar garantie.

Kost normaal f 64,—

wilkes prijs

KERSTVLEES ^^^roiiSSis
Kerstfilet 500 gram .

•^'^^'^'^^'^É^^^
Runderrollade 500 gram ......... 5,48^

Lamsbout 500 gram 4,89 JiF"^^'^ ^1^.

Fonduevlees 100 gram . . 1,58.**'^ *>i^ti*^^^^ ^X
Gourmetvlees 100 gram . = .....,.- 1,58 ^e^^^ ^ÖÏ^
Lendehaas 100 gram . .......... 1,98 i ^^oo^'**^ ^^^^
Varkenshaas 100 gram =......«. 2,t38\ ^ ^\^ VX»
Oesters 100 gram » . . 1,98 \ X^
Tong500gram , . 3,98 _

DORPSSLAGERIJ

VOOR uw ^"^^^^^^^

HEERLIJKE SOEP ^^M ^
Ossestaart 500 gram

.

1,90 Ï^^^^S
Schenkel met been 500 gram 3,88 |Jf

^^^
Rundergehakt 500 gram ......... 3,98 Haitcstraat 3 7616100112994. zandvoort.

VLEESWAREN

Schouderham 150 gram . . . ... . . . 1,48

GRILLHAM 100gram ........ . . 1,48

PEKELVLEES 100 gram „ 0,98

ROSBIEF 100 gram .. ......... 1,

Hors d'Oeuvre per stuk. . . . . ... . . 1,

Crabcocktail per stuk . . . . . . .... 2,28

Garnalencocktail per stuk ..... 2,28

Tevens alle soorten paté's

VROLIJK
KERSTFEEST
_| ENEEM°^ VOORSPOEDIG'"^

1 976
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KERSTSTUKJES groot of klein

BLOEMEN-
MAGAZIJN /AERICA t9

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

Weekkoopjes
geldig 18/29 dec.

Sportshop
Leo Sieegman

Haltestraat 35
Tel. 02501-5986

Ds. en hr.

skipakken

Anba— Unelssel
Susalp etc.

v.a. 198,—

Weekprijs— 2

Voetbalschoenen

Adidas— „Valen-
cia"
Schroefnoppen 49,95
Puma Inter 49,50

Weekprijs 39,—

'De Oude Tijd'

Antiek - Curiosa
In- en Verkoop

VOORHEEN Oranjestraat HEROPEND
Buureweg 9

Dagelijks geopend. Ook tijdens de koopavonden.

Bestel uw

Kerstbrood

Kerstkrans

Kersttaart

Kerstgebak

Schuimkransjes

' bij uw echte.

Bakker Keur

Diaconiehuisstraat 36, Telefoon 2404

Ruime sortering chocolade - muskaat en

londantkramsjes. '

['M
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Met grote vreugde geven wij kennis van de

geboorte van oi\ze dochter en zusje

SUZANNE PETRONELLA

Nellie en Jaap Bruijnzeel

Alexandra

Zandvoort, 15 december 1975.

Zandvoortselaan 20A.

Tijdelijk: Elisabeth Gasthuis kamer 2223.

Bezoek van 14.45-15.30 uur.

Op 6 december 1975 is te Fröndenberg. Duits-

land, overleden

.TACOBUS GERARDÜS VAN DER AAR
geboren te Haarlem 14 november 1918.

Familie M. J. L. van der Aar

Brederodestraat 44, Zandvoort.

De begrafenis lieeft plaatsgehad 12 december
1975 op het Neue Friedhof te Fröndenberg,
Duitsland.

DANKBETUIGING

ELS en BEN
KONING

willen gaarne langs deze weg hun hartelijke

dank betuigen voor de vele bloemstukken en

cadeaus, ontvangen tijdens de feestavond van
het twintigjarig bestaan van „De zwarte ben-

de" op 29 november j.1. In het Verenigingsge-

bouw „De Krocht".

Hiermede in verband een bijzonder woord

van dank aan „De Garnalen Piepers".

Zij wensen tevens allen Prettige Kerstdagen

en een gelukkig Nieuwjaar.

ZANDVOORT, 18 december 1975.

J. G. Andersen, arts

Afwezig van 20 dec. tot 7 jaii.

voor inlichting waarneming tel. 2058.

P.A.H.Wijnands, tandarts

AFWEZIG v.a. dinsdag 23 dec.

t/m vrijdag 2 jan.
r

Zeer dringende spoedgevallen

tel. 023-244583 (tussen 17.00-17.30 uur)

Wij wensen it prettige feestdagen.

Voor een versiering het bekende adres

BLOEMENHUIS

„V. d. MEY"

J. BI-UYS

Haltestraat 65.

Zandvoort,

Telefoon 2060.

Met een enorme sortering
in Kerst — bomen — groen — stukjes

De specialist in al uw bloemwerken.

SPOELDERS KAPPERSHUIS
Haltestraat 14. telefoon 2462

Voor Dames en Heren

Behandeling volgens afspraak.

een
koMektie
om trots
te zijn

op^

Maar wij bieden U dan ook een opmerkelijk

goede kollektie. Honderden brillen hebben wij

W ieeroverzichtelijkvoorUuitgestald.Stukvoor
» stuk bijzonder fraaie exenfiplaren, zodat U

f

' ^eker kunt zijn van een goede keuze,

(ijkt U maar.

Opticien A. 6. Slinger

Gedipt. Opticien

Grote Kroctit 20a, tel. 4395

Leverancier alle ziekenfondsen

tow.tawMyriwHimiwm

De Burgemeester van Zandvoort geeft hierbij kennis van het voornemen van
burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 17, Ie lid van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de tijd van ten lioogste vyf jaar vergun-
ning te verlenen voor het oprichten van een woonkeet op kavel no. 8 gelegen
in het bestemmingsplan Ie gedeelte Kostverlorenpark.

Het bouwplan ligt ingaande 22 december 1975 gedurende 14 dagen ter inzage ter

gemeentesecretarie, bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Eventuele bezwaren tegen het bouwplan kunnen gedurende bovengenoemde ter-

mijn door rechthebbenden op aangrenzende en nabijgelegen gronden sciirifte-

iijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

Zandvoort. 15 december 1975.

De Burgemeester voornoemd.

A. Nawijn

Wethouder K. C. van der Mije Pzn. i sociale zaken en bedrijven» is verhinderd op
de woensdagen 24 en 31 december a.s. spreekuur te houden.

Bekendmaking

De Burgemeester van Zandvoort maakt, ter voldoening aan artikel 26 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de door de gemeenteraad in zijn ver-

gadering van 16 december 1975 vastgestelde „Aanvulling van de voorschriften

behorende bij de bestemmingsplannen voorheen genaamd uitbreidingsplan-in-

onderdelen der gemeente Zandvoort en de daarop gevolgde partiële wijzigingen

waardoor het in bepaalde gevallen mogelijk zal worden gemaakt vrijstelling te

verlenen van de voorgeschreven afstandsmaat tot de zijerfscheiding met dien

verstande, dat deze afstand niet minder dan 3 m mag bedragen" van maandag
22 december 1975 af gedurende een maand ter gemeentesecretarie voor een ieder

ter inzage ligt.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot de gemeenteraad hebben gewend kunnen

gedurende deze termijn bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland schriftelijk

bezwaren tegen de vaststelling van deze voorschriften indienen.

ZANDVOORT, 17 december 1975.

De Burgemeester voornoemd.

A. Nawijn.

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van Zandvoort maken bekend, dat in een openbare
vergadering van een commissie uit het college van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland, welke zal worden gehouden op 9 januari 1976 te 11.00 uur in het

provinciehuis. Dreef 3, Haarlem zal worden behandeld het door A. J. M. Dersigni

ingediende bezwaarschrift tegen het besluit van de raad dezer gemeente van
28 januari 1975 tot vaststelling van het bestemmingsplan „Prinsesseweg-Konln-

ginneweg".

Zandvoort. 16 december 1975.

Burgemeester en Wethouders voornoemd.

De Secretaris, De Burgemeester,

J. Hoogendoom A. Nawijn

Kwekerij - Bloemisterij

P. VAN KLEEFF

Van Stolbergweg 1a, Zandvoort.

KERSTBOMEN

van 30 cm tot 500 cm, ook met kluit.

Kerststukken, Kerstgroen

Bloeiende planten, Cyclamen, Kerststerren,

Begonia, Azalea e.d.

Alle benodigdheden voor het zelf maken van

kerststukjes.

Telefoon kwekerij 7093, privé 2878.

Paviljoen 'De Vijverhuf'

Bespreek uw KERSTDINER vroegtijdig

Ook voor thuisbezorging van salades

Eig. H. Paap, Vondellaan 46, tel. 2538

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 • Bloemendaal - Telefoon 023-260553.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Op z'nPaasbest met Kerst

dat kan

met een kostuum van

%tfdi
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEm HERENKLEDING

KSRKSTR.20 • TEL:9136

Tochtstrip in verschillende
soorten.

Zelfklevend 31 cent ,

Zelfklevend 42 cent per meter

Zelfklevend -.53 cent
Eillen strip vanaf . ƒ2,65

per staaf a 2.10 meter.

J.H.VERMEIJSB.V.
IJZERHANDEL

Haltestraat 1 , Zandvoort, tel. 5204

ONZE EXTRA AANBIEDING

I

JONGE BOKMA

JONGE HOPPE

JONGE
HARTEVELT .

WIJNHANDEL

VAN OEURSEN B.V.
KERKSTRAAT 12 — TELEFOON 2552

GEVRAAGD

leuk winkelmeisje

Banketbakkerij

R. V. d. Werff
Tolweg 6 — Telefoon 5001.

C. J. SEVERMNSE

restauratie klassieke

interieurverzorging

Lange Raamgracht 38-40, Haarlem.

Telefoon 312595:

VITRAGE EN GORDMNHOEK
Doelstraat 14-15, Haarlem. Tel. 315208.

Onze gordijnen worden gratis op maat

gemaakt.

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN. GASFÜRNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw. SANtTAIRE INBlCHTmOEN,
WASTAFELS enz.

ETNA, PABER, BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpenplein. Tel. 5068. 3612. 2518.

Teclin.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondagiaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

ALLE^-^I^^B
LOODGIETERWERKEN ^

DAKLEKKAGES é
SANITAIR

Telefoon 02507*41 61 -71 S8
Snellere service door

mobilofoon

ld
s:
en
CS
-)

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

Voor de Kerstperiode geldig van 11/12 t/m 31/12.

Vleessalade per schaaltje 1,95 nu 1 .75

Belegen Goudse kaas 071:
500 gram 4r nu u.f 9

Snijworst 200 gram 1J8 nu ... 1 .60

Gegrilde achterham

150gram2,31nu

Paté leverworst < aa
250gram1,88nu 1.60

. ..... ...2.20

HEMA

„Alweer" voor de derde keer in

bar dancing

'ESTORIL'

DISJOCKEYWEDSTRIJDEN

OP VRIJDAG 19 DECEMBER

'ESTORIL'
Dr. J. Mezgerstraat 48, Zandvoort

Anker

\i ; ^ 1
- ''

STHftAT'35-

r-'-'HAARLtM' .

Bernina

Te koop:

WIEG
BABVKLEERTJES
PRUIK

Telefoon 5202 na 18.00 uur.

Enorme Gorterlng

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek
met garantie. BUzonder
lage prezen.

Martex Holland B.V.,

Koudenhom 32, Haarlem,
Telefoon 023-31 63 00.

Auto- en huissleutels

Wtl maken uw reserve-
sleutel terwUl u wacht.

SLEVTELSERVICE,
Versteege b.v. Haltestr. 18,

tel. 02507-4499.

METSELAAR
heeft nog tQd voor

ONDERHOUD EN
REPARATIE

Telefoon 03S07-6812.

. ZANDVOORTSe
DITVAARTVBRENIGINO
lleci«feiila - Crematie

Tnwipwt

Keetam.tr.at CL Tel. 8SS1

Zaadfoert

Dag en nacht te ontbieden

REPARATIE VAN
WASAUTOMATEN
VAATWASSER E.D.

Bel naar 02507-2479.

CHBISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstr. 146, tel. 5185.

Medisch gedipl. pedicure
van het Elisabeth Gast-
hüis, behandeling ook aan
huls.

BU geen gehoor bellen xfA

19.00 uur.

VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

In- en verkoop en opslag
van inboedel, goederen.
Dag. geopend van 9 tot 18

uur en zaterdags tot 13 uur
Tel. 2X64-3713 na 18 uur

6658.

Pa. Waterdrinker.
Sousterratn De Witte Zwaan

Dorpsplein 2,

Krijgt U gasten?

Geen bezwaart

WU VERHUREN:
bedden, ledikanten, dekens.
tafels, stoelen, glaswerk,

porcelein enz. voor elke

gelegenheidi

Ook Terhanr van lenke en
praktlnlie hniibars.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164
of 3713. Privé na 6 uur 6658.

KUNSTGEBITTEN
SFOEDBEPARATtes

3. A. HESSELS
Leidsevaart 82, Haarlem.
Telefoon (033> 316092.

't (kinder) WINKEL (JE
beeft tune kleren voor
kleuters, peutera, tcrnurs
en grote mensen met
kleine maatjes.

Buiireweg 1-3, tel. (UiRO.

zUstraat v. d. Kerkstraat

BEBANUEK
STaFi<'ERKUEi^

BEUUENMAKEK

J. VAN OEN BGS
Bilderdllkstr. 5. Tel. 3706'.

EELTINK'S

SOUVEIÜfERSHUIS
Eig. mevr E. v zandvoort-

Eeltlnk.

Speelgoed - Wenskaarten
Slrandartikelen - Slabo*

banen.

Alle soorteo spellen.

Grote keuie.

Stntlnnsstraat 16 - Tel 26.18

G. KOL
Schultengflt flat 7. rel 3212

ALLE VBKZRKEKINGKN
Auto • Bratid - Leven

VOOR irw PKiVê.

VERENIGINGS- EN
RANDELSURUKWEKK
DrukkerU P. M. v. Denrspn
Schoolstraat - Telef. ZStti

OOSTENRIJKSE WEINSTUBE

„ZUMLATERNDl"
VOOR OW BRUILOFTEN. PARTIJEN EN
DINERS!

BIER— JENEVERS — COGNACS EN
LIMONADES BIJ ONS ƒ 1,25.

Géén zaalhaar! Eventueel verzorgring-
van muziek.

PETIT RESTAURANT
CAFE „VICTORIA"
H. FRANZEN, Sloterweg 1345 (nabU Sloter.
brng), Sloten - Amsterdam - Tel. 020-153821



zandvoorts ^^J
nieuwsblad

IJiignu' BV KanclMad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 'Züi.

Kanluor Slaiiunswcg '18, Aal. me' v.

telefoon 02977-25141, 5 Hjnen.

Aljonnprr.entsprus ƒ lö,l'0 per Jaar.

Per post ƒ 45,—

.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gashulsplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Adverter.tietarier 22 cent per mm.
lantrekkelvlke Sontrakttarieven op
3P aanvrage. Ook kombinatletarle-

/en met de overige bladen van R.P.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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KERST: EEN UITGANGSPUNT...
De
Steenhouwer

hu

Toekomstig adres voor Kantoor^Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

^.^.mm^^mmmmm^mm^^^ Opening mcdiO APRIL 1976 «.MMMM«_MMiMa-^MiBH-i

Dameskapsalon X VOÏlïtG
Haltestraat 63, telefoon 2214

ivensl alle cliënten, vrienden en bekenden

een prettig kerstfeest en een voorspoedig nieuwjaar.

Wij zijn gesloten van 25 december t/m 29 december.

Depositaire shiseido cosmetica.

TAXI 2600
GROTE KROCHT 18

Dag en nacht bereikbaar.

Nu ook iiet adres voor

WITTE TROÜWWAGENS.

H.W.GOSTER 1^
Makelaar o.g. [tidNBMj

Burg. Engelbertsstraat U,
Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Knalvuurwerk

*76 *

grote sortering

JUPITER
Zie binnenpagina

Taxaties
Assurantiën

Hypotliekcn

lloaocl op tal van plaatsen ter toereld en by ons thuis de viering van Kerstmis de

geboorte van Jezus aangeeft, besefjen we in deze vaar dagen maar al te vaal: dat

de Kerstgedachte tevens een samensmelting is van wat om ons heen gebeurt en
traarvan loc de waarde ztlf onderlijnen.

M'ant natuurlijk staat die gedachte niet slil bij o;i-c fraai versierde demieboom,

by het aansteken van kaarsen, bij het aansnijden van kransen, oj bij het aan-

schuiven aa7i luisterrijke diners.

Er volgt doorgaans een fase van be'-inning, voor ieder op icrschillcnde uren en

voor ieder anders van inhoud. Maar teel met een ge-.amenlijk uitgangspunt:

. . . namelijk dat van vrede op aarde . .

.

CHINEES INDISCH RESTAURANT

ÜN^S GARDEN

— Gespecialiseerd In alle chlnees-

indische gerechten.
— Ook voor af te t\alen geopend van

12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,

tel. 02507-.3643.

ECerst

voorheen Petrovitch.

Gezelliglield, Intieme sfeer,

Open haardvuur. Dansen,
Recepties. Feesties.

bij CHEZ ANDRÉ
geopend:

Maandag t/m vrijdag v.a. 20.00 u.

Zaterdag en zondag v,a. 16.0U uur

Rei'Ks^i'üai. lo

Zandvoort

I.AM.S ni-: M.OKDIJ.IX
De kerk is geen sombere pl,iats. Daar-
om is Kerstmis Rccn ilatum maar een
slcmmins. want Cliristcn 7ijn bete-

kent slralen en gcliilvkig leven.

Dr. Nornian Vinvcnt Pealc

BIBLIOTHEEK
ZANDVOORT — In voiband met de
{oestdaRon is de oiionbarp bibliotlicek pr-
.slotpn 01) v.'omsdopavond 24 december.
doiTlcrrtac; lot rn iii"t /atrrdaf; en oudc-
vn nipmvimr'rins

•

van aiiizenae
ZANDVOORT — Terwijl op de grond ruim tweeduizend Itindcren rond

het grote vrijgemaakte grasveld achter de dranghekken wachtten,

maakte de kerstman zich gereed voor de sprong. Hij wierp handen-

vol snoepgoed uit over de menigte en keek niet behulp van een rood

en wil lint, hoe de wind stond. De kommandant keek achterom en

knikte: je kunt springen Een sckonde later was er van de kerstman

niet veel meer te zien dan een rode slip waarboven de parachute

zich ontvouwde.

eren

DankzU het heldere weer en de rokende
vuurpotten op de gi'ond was het niet

niociHJk geweest het ZandvoorLse win-
kelcentrum Nieuw Noord en de landings-

plaats te vinden. Hiev en daar lilng wat
bewolking, maar boven Zandvoort scheen
een stralende zon.

De 29-Jarige konunandant Bob Rienks
had eerst een paar rondjes boven Nieuw

„WURF-PRAEr

WIJLLUM V. d. WURFF
Wim Kan heb czatd: "Waerzeggers

l hcbbc veurspeld dat neg dit jacr een
' groot stactshoofd zal dood gacn. In
ons land kan dat gelukkig niet'cbeurc'.

Noord gevlogen om op ri" goeie hooijte

voor een parachutesuronc t" kom"n. Vici

de radio was er konlakt ni"' Sr!'i"'!iol

om 1° vermijlen dat we "aniev.s too.'-t?ll''n

in de weg zoudtn vliegen.

A icrdiiizend ^o(l

Er was afsrsprnken dat we op \l'r1ul-

zend voel. xo'n an'lei"'T''.vp ki'nm^tfv

hnoKlc, zouden vliegen. De wind .stond

noord-oost. dus er moest vanuit dio rich-

ting worden gesprongen om op de goeds
plek tcreclil te komen.
De kerstman was de 25-jarige Joegoslaaf
Nenad Dcreta, dis zich voor liet gemak
Ma.K liet noemen. Speciaal voor deze

sprong wa.s de deur uit het vliegtuig ge-

haald en Max had de hele reis vanat de
vliegbasis Texel naar Zandxoort in

kleermakerszit voor de opening gezeten.

Af en toe stak liij zijn hoofd naar bui-
ten om wat meer van het langsglijdende
landscliap Ie kunnen zien. Na een liall

uur vlicgi-'n kwam het toestel in de rook
van de hoogovens. Een paar minuten
schommelden we door de warme opstij-

gende lucht, toen zaten wc boven Zand-
voort.

Snoepgoed

Max greep do zakken met snoepgoed en
strooide een wolk van toffees, zwart-wlt
en kauwgom uit over het winkelcentrum.
De wind bezorgde hem nogal wat moei-
lijkheden omdat veel van hel snoeugoed
weer naar binnen werd geblazen en in

alle hoeken van het toestel terecht

kwam.
Maar na een paar rondjes vliegen was
het toch zover. Bob vloog naar de plaats

vanwaar zou moeten worden gespron-
gen. De kerstman zetten een bril op die

als bescherming voor ztjn ogen moest
dienen tegen de felle koude wind tijdens

de val. Daarna knoopte hij zijn rode

puntmuts nog eens goed vast om er ze-

ker van te zt)n dat die niet af zou waai-
en. Op zijn borst zat een pakje met drie

vlaggen die hij tijdens ztJn sprong los

zou maken zodat ze als een kleurig lint

achter hem aan zouden wapperen.

Max wier|y een lint naar buiten om té

zien of de wind Inderdaad uit de goede
hoek kwam. Toen voor de zekerheid nog
pen tweede en vervolgens ging liU ge-
hurkt voor hel gat zitten en keek naar
Bob Rienks. Deze vloog nog eenmaal
rond voordat hU zijn teken gaf.

Dlrekt na de sprong kantelde Bob het
toestel om te kunnen zien of de sprong
naar wens verliep. Langzaam ontvouw-
de de parachute zich boven het kleine

figuurtje dat we onder ons in de lucht

zagen zweven. Daarna zagen v/e ook de
drie \Uig<jcn als een kleurige streep bo-

ven de drie huizen.
De kerstman landde precies op het vrij-

gemaakte terrein. Direkt werd hij om-
ringd door een menigte kinderen en we
vroegen ons af of Max taalproblemen
zou hebben omdat hy geen Nederland.s-

spreekt, maat' alleen Engels. 'Hij zegt

maar dat hü juist uil Engeland komt.'

zei Bob.

Nog eenmaal vloog hy tol boven de me-
nigte en trok zUn snorrende kist toen als

groet steil op. We lieten Zandvoort ach-
ter ons en gingen terug naar de basis:

het paracentrum op Texel.

Gekkeiiliuis

Op de grond had Fred van Rhee van het
organiserende aktickomilee winkelcen-

In bar-bodega Noord hield de kerstman
i-cceptic voor de kindertjes.

trum nieuw noord misschien nog wel
meer pleiuer. dan de circa tweeduizend
kinderen, die bet grasveld bestormden
toen de kerstman eenmaal veilig geland

was.

'Wat een gekkenhuis. Hei is niet Ie ge-
loven, nog nooit heb ik hitr zo veel men-
sen bij elkaar gezien. Het is niet voor

honderd, maar voor tweehonderd pro-

cent geslaagd.'

En inderdaad had het aktiekomitee voor

een geweldige stunt gezorgd. De Engels
sprekende Joegoslavische kerstman werd
op het moment dal hij beidi: benen net

naast hat op hel grasveld uitgelegde wit-

te kruis had gezet, bestormd door een
,grole kinderschare. Met de grootste
moeite en met behulp van enkele politie-

agenten kon hi) zUn rood-witle chute in
veiligheid brengen.

Maar na een paar minuten hadden de
kinderen hel wel gezien. De snoepbuit
van de kerstman was immers al binnen
en by Mlckey Snacks viel nog veel meer
te halen. Als openingsattraktie werd
daar twee uur lang gratis frites uitge-

deeld, maar met frituren werd gewacht

Op sensationele wijze arriveert de kerst-
man in Zandvoort,

op de komst van de kerstman, die de
eerste tien zakjes patates in gretige kin-
derhandjes stopte.

Bij de noorderlingen was men zeer ent-
housiast over dit initiatief van de win-
keliers uit nieuw noord. 'Eindelijk ge-

beurt er hier eens wat' was een veel ge-
hoorde kreet.
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WINKELCENTRUM NIEUW NOORD Ruime
parkeer-

gelegenheid

Dros. v/h Blaauboer

Eig. Ton Goossens

Nu tot kcrtlRiIs bij 15 gulden
boodschappen

kerstballen cadeau

M^ Herenkapsalon

|§J BERT STOFFER

Woencdag IS'/o korting voor

de jeugd t.m. 12 jaar.

WARME BAKKER

Koop uw brood, koek,
liescbuit en biskwie
van V. d. Werff

Telefoon 2129. Ook Gasthuisplein 3.

CAFÉ-BAR- BODEGA

„NOORD"

Tel. 6044 — eIg. hr. v. Rhee

Bloemenhuis

W. BLUYS

Ter. S02S

BOUWENS SPAR SUPER
en zifn medewerkers wenst al zifn klanten

PRETTIGE FEESTDAGEN

1

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

Voor de Kerstperiode geldig van 11/12 t/m 31/12.

Vleessalade per schaaltje 1,95 nu 1 .75

Belegen Goudse kaas ^ 7c
500 gram 4r nu

.

qJd

Snijworst 200 gram 1,78 nu ... 1 .60

Gegrilde achterham o on
150 gram 2,31 nu ^.ZU

Paté leverworst 4 nn
250 gram 1,88 nu l.uU

HEMA

VOOR DE FEESTDAGEN
Prachtige rlemschoentjes met hakje,
in de kleuren goud, zilver en lak 34,95
Warme vachtlaarzen, beige, bruin
en zwart, vanaf 39,95
Lederen kinderlaarzen, gevoerd,
zwart en bruin . 59,95
Warme parachutstoflaarsjes,
nog enkele paren mt. 34 en 35 . . 19,95
Leuke zilver- en goudkleurige muiltjes
met hakje 19,95

wy wensen u allen prettige kerstdagen

SCHOENBOETIEK HARMS
Diaconiehuisstraat 5A (zijstraat Haltestraat) Zandvoort

Café-restaurant

BERNARD LEFFERTS
Is vanaf 1 Januari weer geopend.

MARtO en CONSTANT heten u van harte welkom.

Protestants Ooöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bU Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie
Haarlem, Laan ran Berlqn 118, telefoon 023-331975.

Zandvoort. Keesomstraat 61 — Telefoon 53 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

P.A.H.WIJNAIf DS, tandarts

afwexig van dinsdag 23 december

tot en met vrijdag 2 januari.

Zeer dringende spoedgevallen

tel. 023-244583 (tussen 17.00 en 17.30 uur)

UW VAKAHTIE
reserveren is een erg belangrijke aangelegenheid.
U werkt 50 weken om dan 2 of 3 weken met va-
kantie te gaan. Bovendien kost het nog vrij veel

geld ook. Daarom is het erg belangrijk dat u een
en ander goed overweegt, opdat uw vakantie geen
teleurstelling wordt.

Als wy u kuruien adviseren doen wij dat graag.
Door een persoonlijk beisoek aan vele vakantle-

' besteihmingên menen wU u mede daar door goe-
de voorlichting te kuimen geven.

WU vertegenwoordigen bijna alle bekende tour-
operators en vele reisgidsen voor uw vakantie 1976

zijn al aanwezig. Kom ze bU ons halen, er zijn er
genoeg.

VOOR: Vlieereizen
Touringcarreizen . Bootreizen
LUndiensttickets KX.M. Treinreizen
Hotel/BunEalow- Minitrips
reserverins voor eigen Campinjrreizen.
autoreizigers

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20,

Telefoon 2560.

Leraar zoekt
KAltOEB
tüdeiyk per 1 januari.

R. Hartevcld, Valkesteln 505,

Ede, tel. 08380-13123 tussen
18.00 en 19.00 uur.

Tc koop:
GABAGE
aan de Trompstraat.

Inlichtingen: 02510-32636.

STOFFENHUIS BBOMET
Vinkestraat 30
Gesloten wegens vakantie
van 22 dec. tot 5 januari.

GEDIPLOMEERD
SPOBTMASSEUR
geeft algehele lichaams-
massage. Oak by u aan
huls.

Bel voor een afspraak
023-317587.

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
ESg. mevr. E. V. Znnövoort-

Eeltmk.

Speelgoed • Wenskaarten
Strsndartlkelen . Stabo-

banttn.

Alle soorten spellen.

Grote kenze.

Stationsstraat 16 - Tel. 2658.

't (kinder) WINKELTJE
heeft rUne kleren voor
kleuters, peuters, teeners
en grote menseo met
ktelne maatjes.

Bunrtweg 1-3, tel. 6580.

zijstraat v. d. Kerkstraat.

CENTRALE VERWARMING
Teebiüsch Installatie bnrean

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 5845*.

Gedlpl, InstaU. - Erlt. A.CJ. Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

Wij wensen u allen prettige kerstdagen

BLOEMEN-
MAGAZIJN

GROTE KROCHT 24

/AERICA
ff

ANN0 1908 — TELEFOON 2301

DE VOS
voor een goed

GEBRUIKT
RIJWIEL
v.a. ƒ 50,—
fietsklaar.

Levering van nieuwe fietsen reeds vanaf ƒ 155,—
Inruil mogelijk.

Onze werkplaats Js gevestigd in de Dr. Gerkestraat
omhoog bü DE SCHELP box nr. 23 en 36.

Privé: Dr. Gerkestraat 20, flat 18.

Geopend van maandag t/m zaterdag.

Voor een flets voor groot en klein,

moet u bij de Vos zijn.

^«ADIATOR
Qroenestein
Kam. Onnesstraat 38
ZANDVOORT
Telefoon 5845*

tevens uw

loodgieter en

sanitair-

Piijstallateur

VERHUIZINGEN

A.J.Behage&Zii
Acalealssn U, Heemstede

Telefoon 028-286274

SPECIAAL
PIANO TRANSPORT

G, KOL
Scbultengat flat 7. Tel. 3212

ALLE VERZEEEaiNGEN
' Anto - Braad - Leren

Fam. A. A. Koper en eclitgeiiote

ivensen familie en bekenden- prettige

kerstdagen en een voorspoedig 1976 toe.

GLENDAIE CALIFORNIA

Vakantie-woningruil

Gevr. in periode 3-7 tot 14-8 1976 ged. 3 weken
woning of sta-caravan aan zee door nel gezin

van 6 personen.

Aangeb. vrije woning te Borculo (Achterhoek)

of sta-caravan op camping te Halle. Belde van
alle gemakken voorzien.

Te bevr. A. G. F. NIJENHUIS
Beethovenstraat 4, Borculo, tel. 05457-2183.

LET OP!

•k Verkoop begint op zaterdag 27 de-
cember

^ Wilt u in onze zaal< niet rol<en

18 jaar

•k Wilt u in onze zaaq niet rol<en

•(r Koop geen vuurwerlc voor Icinderen

die dat builen aan u vragen

•5ir Het gemalcicelijkst steekt u vuurwerk
aan met een brandende sigaret

•k Verkoop alleen aan personen boven
18 jaar

•il^ Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.

ƒ 12,50

VOORDEEL

PAKKET
Een met zorg samengesteld knalwerk-
pakket met een gesorteerde iniioud van
70 stuks welk 10% goedkoper is.

Bijzondere assortiments-
doos

VUURPIJLEN
Voor de liefliebber van pijlen,

deze doos met 15 verschillen-

db soorten

Pijlen ALTIJD in een fles zet-

ten. De pijl ondervindt dan de
minste weerstand.

17,50

Veel vuurwerkkeus voor

héle lage prijzen:

JAPANSE KANONSLAGEN
REUZE MAANSATEUET RED OEVIL

JAPANSE ROTJES KIKKERS
FLUITEND ORGEL ULKIE DULKIE
LADYCRACKERS HOKUS POKUS
GILLENDE SPOKEN BAZOOKA

Voor de kinderen

KINDERVUURWERK
BOOBY-TRAPS
MORNING-GLORY

STERRETJES

BENGAALS VUUR
KLAPPERTJES

JUPiTER RAADHUISPLEIN



KERKDIENSTEN
Badhoevedorp/Sloten

Halfweg/Zwanenburg

WEEKENDDIENSTEN

NEDERLANDS
KERK

HERVORMDE

Badhoevedorp
Immanuelkerk 24 december 23.00

uur: ds. M.A. de Savornin Lolimanen
ds. E.J. Alberts; 25 december 10.00

uur: ds. E.J. Alberts; 10.00 uui:

oppasdienst; 28 december 10.00 uur:

ds. Oppasdienst, kinderkerk en jeugd-

kapel M.A. de Savornin Loliman.

Lijnden

Geloof en Liefdckerk 25 december:

ds. M.A. de Savornin Loliman, 10.00

uur; 28 december dlir. H. v. Kampen
jr., 10.00 uur.

Sloten •

Sloterkerk 25 december 10.00 uur:

ds. C.B. Roos, m.m.v. kerkkoor

Sloterkerk; 28 december 10.00 uur:

ds.J.R.Wolfensberger.

Uitwegkerk 24 december 23.00 uur:

kerstnachtdienst, ds. C.B. Roos,

m.m.v. Chr. Gem. Koor; 25 december
10.00 uur: ds. C. Lebbing; 28
december 10.00 uur: ds. C.B. Roos.

Osdorpcrilof 25 december: 10.00 uur:

ds. de Vor; 28 december 10.00 uur:

ds. M.C. Don, Beverwijk.

Halfweg
25 December 21.00 uur: dlir. H. van

Kampen van Hilversum (kerstnaclit-

dienst); 25 december 10.00 uur: ds. L.

Lagerwey van Den Haag; 28 december
10.00 uur: ds. H.J. Smalbrugge.

Spaarnüam
24 December 23.00 uui: kerslnaclit-

dienst; 25 december 10.30 uui. eerw.

lir. G.ll.N. Germans; 28 december
10.00uur:ds.C.Meyer.

Gereformeerde kerk

Badhoevedorp 25 decembci 10.00 en

17.00 uur: ds. A. van Egnionü (viering

keistfeesl kindcmeveiidienst J28 de-

cember 10.00 en 17.00 uur: (Iccr-lces-

dienst), ds. F.J. Bil.

Halfweg

25 December 10.00 uur: ds. H.J.

Ilasper; 28 december 10.00 en 17.00

uur: ds.H.J.Hasper.

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt).

Amsterdam: Aula Pascal: 25 de-

.cember'J.OOen 17.00 uur: ds. H.J.de

Vries; 26 dember 14.00 uur: kerst-

feestviering met de kinderen in de

Tituskapel, W. Nuyenstraat 1 , Amster-

dam- Overt-veld.

Zwanenburg, Lindenlaan 59: 25
december 9.30 uur: lecsdienst; 15.00

uur: ds. C.J.Breen, Amsterdam-C; 28
december 9.30 uuren 15.00 uur: slud.

H.R. v.d. Kamp, Warneveld.

Christelijke gereformeerde Kerk Am-
sterdam-Zuid: Diepenbrockstraat 46,
25 december: 9.15 uur: ds. van den
Boomgaard voorafgegaan van 9 uur af

door koor- samenzang; 28 december
9.15 uur: ds. Van den Boomgaard,
17.30 uur: ds. H.Biesma.

Amsterdam-Nieuw West. VV. Klooster-

straat 1.

Rooms Katholieke Kcik
Badhoevedorp
1'arochie H. Engelbewaardcis, /.aler-

dag om 19.00 uur avondmis; zondag
heilige mis om 10.00 en 11.30 uur:

dinsdag om 8.15 en vrijdag om 19.30

uur in de saciistic: in de kapel van de
..Mecrwende" op maandag, dinsdag en

woensdag om 19.00 uur: op dondcr-

d;ig. vrijdag en /-alerdagom9.30 uur.

Lijnden

1'arochio St. l-ranclscus v;in Salcs:

/-atcrd;ig avondmis om 19.00 uur;

zondag heiligt' mis om 10.30 uur;

dinsdag avondmis om 19.15 uur;

vrijdag ocluendmis om 8. 1 5 uur.

Sloten

St. Pancraliuskerk: zaterdag 19.00

uur avondmis; zondag 8.00 en 9.30 en

1 1 .00 uur: Eucharistievieringen: da-

gelijks avondmis om 19.30 uur; op
dinsdag, donderdag en zaterdag ook
nog een ochtend mis om 8 uur.

Halfweg
Parochie O.L. Vrouwe Geboorte:

zaterdag de avondmis om 9 uur in de

kerk en in de kantine van De Cirkel;

zondag eucharistievieringen om 10.00

en zondag eucharistievieringen om
10.00 en 11.45 uur.

Jehova's Getuigen

9.30 uur: openbare lezing; 10.30 uur

bespreking De Wachttoren; donderdag

om 19.30 uur thookratische school en

dienst vergadering in De Olm.

Hoofddorp

NieuwVennep

Ncd. llcrvoimdc Kerk

1 loofddorp

24 december 23.00 uur: kerslnadit-

diensl; 28 december 10.00 uur: ds.

A.J. Dikker uit Leiden; 19.00 uur: ds.

II. Belier.

Nieuw Vennep
24 December 23.00 uur: ds. S.G.J.

Goverts, m.n.v. Ina Meenderinck-

Kulk, kerslnachldienst; 25 december

9,30 uur: ds. S.G.J. Goverls; 19.00

uur: gezanieniijkc dienst in de G'crcC.

Kerk, ds. Goverts.

Hoofddorp
Gereformeerde kcik 25 december:

9.30 uur: ds. P. Popma; 28 december
9.30 uur en 17.00 uur: ds. P. Popma.
Doopsgez. gemeente Hoofddorp
25 december: ds. N. Treffers-Mesdag

van Amsterdam; 28 december geen

dienst.

R.K. Hoofddorp: zaterdag 19.00 uur:

11. Mis; zondag II. Missen om 8.30,

10.00 en 11.30 uur.

Nieuw Vennep: zondag 9.30 uur:

Hoogmis, 1 1 .00 uur: H. mis iedere dag

om 1 9 .30 uur avond mis.

Vijfliuizen zaterdag 19.1 5 uur: H. Mis;

zondag 9.30 <iur: Hoogmis; 1 1.00 uur:

H.Mis."

Heemstede/Bennebroek Zandvoort

Bloemendaal/ Overveen
Aerdenhout /Santpoort
(ierelbrmeerde Kerk
HejHiebroek

25 december 10.00 uur: ds. J.

Dijkstra; 16.00 uur een gezamenlijke

dienst met medewerking van een koor

in het kerkgebouw van het ziekenhuis

„Vogelenzang". 1 .Voürgangers .ds., X.
van Winterswijk en ds. J. Dijkstra.

26 december: geen dienst.

Zondag 28 december 10.00 uur: ds. J.

Dijkstra; 19.00 uur: ds. J. van

.Winterswijk, gez. dienst in de Geref.

Kerk.

Blocmendaai 24 december 22.00 uur:

ds. L.J. Boeyinga, kerstnachtdienst;

25 dcccmbW^.30 uur: ds. D.J'.'Roos;

15.30 uur: gezinskerstdienst; 26
december 10.00 uur: ds. L.J. Boeyin-

ga; zondag 28 december 9.30 uur en

16.00 uur: ds. D.J. Roos; 19.30 uur:

ds. A. Koornneef te Krommenie.
Heemstede
Pclrakerk 25 december 9.30 uur: ds.

H. Schuurman. Gezamenlijke dienst

met de gemeente van Lisse; 15.00 uur:

ds. H. Scliuurman. Aangepaste dienst

met kerstviering voor de gehele

gemeenteen daarna koffiedrinken.

Zondag 28 december 9.00 uur: ds. H.

Schuurman, 17.00 uut dienst; Koe-

diefslaan 25 december 10.00 uur: ds.

Mr. C. Brouwer; zondag 28 december
10.00 uur: ds. N. Korenhoff, 17.00

uur: ds. Kr. Smit. Camplaan 25

december 10.00 uur: ds. Kr. Smit;

zondag 28 december 10.00 uur: ds.

Kr. Smit, Gemeenscli. dienst Herv./

Geref. Herv. Kerk, Wilhelminaplein,

17.00 uur geen dienst. Herenweg 141:

25 december 8.30 uur en IS.OOuür:

dienst des Woords; 26 december 1 5.00

uur: kinderkerstfeest: zondag 28
december 8.30 uur en 15.00 uur;,

dienst dos Woords: zondag 28
december: bijeenkomst van Cliriste-

nen, 10.00-1 1.00 uur: eredienst 17.00

8.00 uur: bed. v. k. woord en
bidstond.

I iervormde gemeente
Aerdenliout

Adventskerk 24 december 21 .00 uur:

ds. H. Aalbers, Oegstgeest. m.m.v.

combo o.l.v. Jaap Stork;25 december

10.30 uur: ds. H.A. Winkel, m.m.v.

Henk Scheffer. trombone; zondag 28
december 10.30 uur: dr. L.G.

Wagenaar:

Bennebroek
24 december 23.00 uur: kerstnacht-

dienst, dhr. P. Drijver-Voorsclioten;

25 december 9.00 en 10.30 uur: ds. J.

van Winterswijk; zondag 28 december

9.00 en 10.30 uur: ds. J. Goedhart-

Nieuwkoop; 19.00 uur: ds. J. van

Winterswijk in Gerif. Kerk.

Bloemendaal 24 december 22.00 uur:

.ds. W.F.O.E. Stange. Bl'daal; 25

december 10.00 uur: ds. J. Bocrsm.i;

zondag 28 december 10.00 uur: ds.

L.W. van Rcyndam-Bcek. (Beverwijk).

De Rijp 25 december 10.00 uur: ds.

M.E. Duyverman, Santpoort.

Heemstede
WiUielminapIein 24 december 22.00

uur: ds. R. Hcngstmangers. kerst-

avonddienst; 25 december 10.00 uur:

ds. Berton;zondag 28 december 10.00

uur: ds. K. Smit, Geref. prcd. Gez.

dienst met Geref. kerk; Nieuw
Vredenhof 25 december 10.30 uur:

ds. R. Hengstmangers: zondag 28

deconibcr \{).M) inir: ds. W. van ilcr

Wolk. IVIjirimkerk 25 december 1

1

.00

uur: ds. W. v.d. Wolk; /iindag 2H

december 11.00 uur: ds. C.l'.

('allenbach, Nijkerk. Kcnnemeroord
25 december 9.15 uur: de hoer D.M.

..van Scliouwcnburg. Diaconessenhuis

25 december 9.30 uur: ds. J. van der

Wiel; zondag 28 december: ds. W. van

der Wolk.

Overvccn

Opstandingskork 24 december 22.00
uur: Herv./Ger. dienst: ds. J.J.

Splinter; 25 december 10.00 uur: dr.

L.G. Wagenaar m.m.v. Ankie Fcytcn,

zang; zondag 28 december lO.OÖuur:
ds. H.A. Winkel, Aerdenliout.

Nederlandse Protestantenbond

Bloemendaal
25 December 10.30 uur: ds. Gra-

bandt. Luth. Haarlem; 28 december:

geen dienst.

Heemstede 25 december 10.30 uur:

ds. C. Pel, ev. lu s.w. D.G. zondag 28
december 10.30 uur: ds. L. Koop-
mans. s.w.D.G.

Meer en Bosch

Kapel Irene 25 december: geen dienst;

zondag 28 december: geen dienst. De
Rank 25 december 10.00 uur: Pastor

J.H. Groen, dienst van Schrift en
Tafel. Cruqiuis, zondag 28 december
10.00 uur: Pastor J.H. Groen.

Eucharistieviering; 10.00 uur: ds. L.G.

Chr.Grabandt.

Religieuze Kring

Aerdenhout 25 december 10.30 uur:

drs. A. Lambo. Amsterdam; zondag

28 december: geen dienst.

Vrij Katholieke Kerk
Ulocnicndaal 24 ileccniber 23.30 uur:

Kerstnacht Hoogmis, wit; 25 decem-
ber 10.30 uur: II. l-.ucharistie, wit;

zondag 28 december 10.30 uur: II.

lüicharistic, wil.

R.K. Kerken
Heemstede
Parochie O.L.V. Hemelvaart, Valkcn-

burgerplcin: 24 december 22.00 uur:

gezongen Nederlandse Nachtmis;
24.00 uur: gezongen Nederlandse

Nachtmis; 25 december 7.30 uur:

Gezinsviering voor kinderen met hun
ouders; 10.00 uur: meerstemmige
latijnse Hoogmis; 11.30 uur: dagmis;

26 december 10.00 uur: viering met
kerstgezangen; 1 1.30 uur: viering; 27
december 19.00 uur: zondag 28
december 8.30 en 10.00 uur:

gezongen Ned. viering, 11.30 uur:

verkondiging door pastor Th. Klawer.

Parochie St. Bavo, Herenweg 24
december 22.00 uur en 24.00 uur:

Nachtmis; 25 december 8.45 uur:

gezinsviering; 10.00 uur: hoogmis;

11.30 uur: mis met gezangen: 26
december 10.00 uur: Latijnse Hoog-
mis; 11.15 uurmet gezangen;zaterdag

27 december 19.15 uur, zondag 28
december 8.45 uur, 10.00 uur, 1 1.15

uur en 12.30 uur. Mariénheuvel,

Glipperdreef, 25 december 1 1 .00 uur:

kerstviering; zondag 28 december
11.00 uur: kerk van/voor allen.

Kindernevendiensten groep 1 en 2.

Crèche aanwezig.

Bennebroek
St . Jozef Parochie 24 december 2 1 .30

uur: eerste nachtmis m.m.v. Cecillia-

koor; 24.00 uur: tweede nachtmis
m.m.v. jongerenkoor en jongeren-
gespreksgroep pastoor J. Tulp, Preek
br. L. Paauw.

Herv. kerk. Kerkplein: Woensdag 24
december 23.00 uur: Kerstnacht-

dienst. Voorg. nicj. ds. K.E. Biezcveld

met medewerking van het Hervormd
Kerkkoor. Eerste Kerstdag: 10.30

uur: ds. C. Matahcru met medewer-
king van het Hervormd kerkkoor.

Zondag 28 december 1 0..30 uur: üs. C.

Matahcru. Geen jcugdkapel.

GeierormeerUe kerk, .lulianawe[; IS:

Ixiste KciMdag 10.00 iiin: ds. J.A.

van Aikel van l)loenienil:i:il. zondag
28 dccniber lü.üO uui: ds. I'.C. Ko.ster

v.iii IJmiildcn; 19.00 uui: d,s. S.

üegema van Casliicuni.

Nedeil. Piolcslanlenhond, liiiigstraat

15: EcLstc Kerstdag lü..?ü uur:

Kcistdicnst. Voorganger Ir. Il.dcNie,

Vrijz. Herv. Haarlem; /ondag 28
decemborgeen dienst.

Rooms Katholieke Kerk. Parochie St.

Agatha, Grote Krocht. Woensdag 24
decmber: 's avonds 10.00 uur: dienst

speciaal voor ouders met jongere

kinderen; 12.00 uur: Kerstnachtmis

(Eucharistieviering niet medewerking
van dames- en liercnkoor). Eerste

Kerstdag 1 1 .00 uur: Eucharistie-

viering met medewerking van de

jeugd -jongeren groepering; 15.00 uur:

Kindje wiegen. Tweede Kerstdag

11.00 uur: Eucharistieviering met
medewerking van dames en heren-

koor; zaterdag 27 december 19.30

uur: Stille Eucharistieviering; zondag

28 december 11.00 uur: Eucharistie-

viering met medewerking van dames-'

en herenkoor.

Bijkerk-noord: Linneausstraat: Op
beide kerstdagen en op zondag 28
decembergqgn diensten.

. ,.

Nieuw Apostolische kerk. Tot nadere

aankondiging zondag 9.30 en 16.00
uur, woensdag 20.00 uur, samen-
komsten in gebouw Madocrastraat 1

,

Haarleni-N.

Nederland Christcliikc Gcmccn-
schapsbond. Maandag 29 december
15.00 uur: samenkomst in huize

,.Pniël". Zuiderstraat 3.

Volle Evangelie Gemeente. Dinsdag
30 december 20.00 uur: samenkomst
in gebouw Brugstraat 15.

Jehova's Getuigen. Zondag 28 decem-
ber van 9.30 tol 1 1.30 uur openbare
bijeenkomst in het gemeenschapshuis,
ingang Willemstraat.

Heemstede en

omstreken
AERDENHOUT
Groene Kruis:

Zuster zie onder Bennebroek.

Arts:

Zie onder Heemstede.

BENNEBROEK
25 en 26 December: dr. van der

Giessen, Schoollaan 2, Bennebroek,

tel. 02502-6782.

27 en 28 December: dr. Bergfeld,

Wjksstraatweg 34, Bennebroek, tel.

02502-6430.

Wijkverpleegster:

25 en 26 Dec: zr. Boorsma, Bijweglaan

2, Bennebroek, tel. 02502-7264.

27 en 28 Dec: zr. Stuiver, Zwarteweg
65a, Bennebroek, tel. 02502-66 1 8.

BLOEMENDAAL
Arts:

Ï5 en 26 Dec: dr. Egbcrts, Z.

Stationsweg 12, Blocmendaai, tel.

257458.
28 Dec: dr. Egberts, Z. Stationsweg

1 2, Bloemendaal, tel. 257458.

Kruisver. Bloemendaal:

U gelieve te bellen tel. 2521 29.

HEEMSTEDE
Artsen:

Men belle het antwoordapparaat van

de eigen huisarts. Visites aanvragen

tussen 10.00 en 1 1.00 uur 's morgens.

Spreekuren zaterdag en zondag van

13.00-14.00 uur. De dienst gaat in op
vrijdagavond.

Groene en Wit/Gele Kruis zuster:

25 en 26 Dec: zr."Tegeler, Brabantlaan

1 42, Heemstede, tel. 287404.

27 en 28 Dec: zr. Boverhof,

Binnenweg 63E, Heemstede, tel.

283463.

Gezinszorg Kennemerland-Zuid,

Heemsteedse Dreef 38, Heemstede,

tel. 289740. Spreekuur van 9.00 tot

10.00 uur.

OVERVEEN
Arts:

Men kan de eigen huisarts bellen.

SANTPOORT
Arts:

25 Dec: dr. .Strik, Hoofdstraat 165,

.Santpoort, tel. 378310.

26 Dec: dr. Hattink. Vinkcnbaan 23,

..Sant poort, lel. .378320.

27 Dec: dr. van Wely, Hoofdstraat

268, .Santpoort, lel. .3785 1 0.

HAARLEM 1;N OMGEVING.
Tandarts:

Spoedgevallen, lel, 313233.

Dierenarts:

spoedgevallen lel. 31 3233.

Apotheken:
25 Dec: tot 17.30 uur: Park

Apotheek, Kleverparkwcg 12, Haar-

lem, tel, 250444; Schalkwijk

Apotheek, Italiëlaan 163, Haarlem,

tel. 320100 en 314996.

25 Dec: van 17.30 tot 26 dec. 17.30

uur: Sclioterbos Apotheek, Rijks-

straatweg 19, Haarlem, tel. 250155;
Aerdenliout Apotheek, Zandvoortse-

laan 1 64, Aerdenhout, tel. 240758.
26 Dec. van 17.30 uur Frans Hals

Apotheek, Frans Halsplein 1, Haar-

lem, tel. 260800; Apotheek Scliots-

man. Binnenweg 206, Heemstede, tel.

288252.
27 en 28 Dec: ingaande vrijdagavond

half 6: Frans Hals Apotheek, Frans

llalsplein 1, Haarlem, tel. 260800;
Apotheek Schotsman, Binnenweg
206, Heemstede, tel. 288252. Tot
22.00 uur geopend en zondag de
gehele dag gesloten: Elswout
Apotheek, Bloemendaalseweg 341,
Overveen, tel. 326589; Apotheek de

Wilde, Broekbcrgcnlaan 42, Sant-

poort-Nrd,, tel. 378284.

Verloskundige:

Mej. F.A. v.d. Horst, Ovcrijsscllaan

247. Heemstede, tel. 286973 ver-

zorging voor Heemslede en Benne-

broek.

Maatschappelijk werk

:

Interparocliiecl Maatschappelijk

Werk, spreekuur maandag t/m vrijdag

van 9.00- 10.00 uur.

Bureau Res, Novaplcin 4, Heemstede,
tel. 280103.

Zandvoort
Artsen:

Beide kerstdagen Dr. Bonman. Ko-
ninginneweg 34 telefoon 5600.
Zondag 28 december: dr. Mol.

Emmaweg 2. tel. 5091. verdere

inlichtingen omtrent de weekend-
diensten worden verstrekt via de
telefoonnummers van de huisartsen:

Anderson, telefoon 2058: Drenth. lel.

3355; Flieringa. tel, 2181; Zwerver,

tel. 2499.

Tandarts:

Telefoon: 023-31 3233.

Wijkveipicgmg:

1ste Kerstdag: zuster V.. Poldervaart-

Spaans, Kruislaan 54. Hoofddorp, lel.

02503-6000.
2de Kerstdag: zuster T. foijk, Lorentz-
straat 435, tel. 2382. Zaterdag 27 en
zondag 28 december: zuster C.

Ilavers, Gasthuishofje 27, tel. 2791.

Apotheek:
Beide kerstdagen: De Zandvoorlsc
apotheek, H.B.A. Mulder. Raadhuis-
plein 10, hoek Halteslraat, tcL 3185.
Zaterdag 27 en zondag 28 december
tol maandagmorgen 29 december 8
uur: De Zeestraat-apotheek, N. van

Hoofddorp/NieuwVennep
Artsen

:

HOOFDDORP
25 en 26 Dec: J. Roemeling Prima,

Kruisweg 1013, Hoofddorp, tel.

02503-6220.

27 en 28 dec: F.W. Wolsak.

Wilsonstraat 96, Hoofddorp, tel.

02503-7458 (van zaterdag 9.00 tot

maandag 8,00 uur).

Zaterdags tot 9.00 uur kan men voor

gewone boodschappen de eigen

huisarts raadplegen.

NIEUW VENNEP/RIJSENHOUT
Van zaterdag 8.00 uur tot maandag
8.00 uur, lel. 02526-2850, 's avonds

van 18.00 tot 24,00 uur tel,

02526-2850. Z7terdags bood-

schappen lol 10.00 uur.

Tandarts:

HAARLEMMERMEER
25 en 26 Dec: H,D. v.d. Giessen,-

Dennenlaan 144, Zwanenburg, tel.

029707-3346.

27 en 28 Dec: h. Koetsier, Wester-

dreef 96, Nieuw Vennep, tel.

02526-2615 (zaterdag en zondag van

11.00 tot 12.00 uur).

Verloskundige:

25 en 26 Dec: mevr. de Jonge-Pool,

Eigenhuisstraat 6, Hoofddorp, teL

02503-6893.

27 en 28 Dec: mevr. H. Eijken-van 't

Hof, Havikstraat 24, Badhoevedorp,

tel. 02968-2458.

Apotheek
Apotheek Veen, Nieuwewcg 67,

Hoofddorp, tel. 02503-7336. Zater-

dags geopend: 9.00-13.00 uur en
19.00-19.30 uur. Zondags geopend:.
14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur.

Apotheek De Kind, Dr. v. Haeringen-

plantsoen 10, Nieuw Vennep, tel.

02526-2971. Zaterdag geopend:
9.00-13.00 uur en 19.00-19.30 uur.
Zondags geopend: 14.00-14.30 uuren
19.00-19.30 uur.

Dierenarts:

G. van Rijn, Dr. van Haeringenplant-
soen 9, Nieuw Vennep, teL
02526-4023.

Wijkverpleging:

RAYON HOOFDDORP/VIJFHUI-
ZEN
25, 26, 27, en 28 Dec: Zr. H.M. de
Bruyn, Kr. Spieringweg 533, Vijfliui-

zen, teL 02508-1229.

RAYON ABBENES/LISSER-
BROEK/NIEUW VENNEP en RIJ-
SENHOUT t.z.v. Bennebroekerweg:
25 en 26 Dec: zr. 1. Swanenveld,
Kalslagerring 361 , Nieuw Vennep, tel.

02526-2741.
27 en 28 Dec: zr. I. de Jonge,
Olympiastraat 24, Rijsenhout, tel.

02977-25988.

RAYON AALSMEERDER-
BRUG/BADHOEVEDORP EN RIJ-
SENHOUT t.n.v. Bennebroekerweg:
25 en 26 De: zr. M.P.R. de Wilde, •

Keizersweg Ib, Badhoevedorp, teL
02968-2486.

27 en 28 Dec: zr. W.P. de Witte,
Keizersweg Ib, Badlioevedorp, tel.

2486.

Storingsdienst gem. gasbedrijfHAAR-
LEMMERMEER (uitsluitend builen
kantooruren) HOOFDDORP, tel.

02503-4939.
^

Gassloringsdienst Enzler, lel.

02526-4125 of 02526-4581 b.g.g.

02503-2003.

Badhoevedorp/Sloten

Halfweg/Zwanenburg

BADl lOEVEDORP/SLOTEN
Arts:

25 en 26 Dec: R.J. Leerling,

Pelikaanstraat 41, Badhoevedorp, tel.

02968-2368.

27 en'28 Dec: O.A. van Dobbenburgh,
Dcllaertlaan 19, Badhoevedorp, tel.

02968-2812.

Tandarts:

25 en 26 Dec: H.D. v.d. Giessen,

Dennenlaan 144, Zwanenburg, tel.-

02907-3346,

27 en 28 Dec: H. Koetsier, Westcr-"

dreef 96, Nieuw Vennep, teL

02526-26 1 5 van 1 1 .00-1 2.00 uur.

Dierenarts:

25, 27, 28 december: W.T. Mur,

Schipholweg 397, Badhoevedorp, tel.

02968-2615.

Wijkverpleging:

25 en 26 Dec: zr. M.P.R. de Wilde,

Keizersweg Ib, Badhoevedorp, lel.

02968-2486.

27 en 28 Dec: zr. W.P. de Witte,

Keizersweg Ib, Badhoevedorp, tel.

02968-2486.

Apotheek:

25 en 26 Dec: Slotcrvaart apotheek.

Joh. lluizingalaan 150, tel. 152969.

27 en 28 Dec: apotheek E.W.Ansingh,

Bos en Lommerweg 151, tel, 821621.

Verloskundige:

25 en 26 Dec: mevr. de Jonge-Pool,

Eigenhuisslraal 6, Hoofddorp, lel.

02503-6893.

27 en 28 Dec: mevr, H, Eijken-van 't

Hof, Havikstraat 24, Badlioevedorp,

lel. 02968-2458

Gezinsverzorging:

Aanvragen telefoon 02503-6304, be-

jaardenhulp tel. 02503-7318, van
'9.00- 1 0.30 uur, geldt niet voor Sloten.

Algemene hulpdienst Badhoevedorp:

'Tel. 02968-2783, 8.00-9.00uur, b.g.g.

4540 of de eigen huisarts bellen.

Storingsdienst gasbedrijf:

Tel, 02503-4939, ook builen kantoor-

Politie Badhoevedorp:

Tel. 5572.

Alarmnumm;r Badlioevedorp :

.

Tel. 3333.

Politie Sloten:

Tel. 020-222222.

Brandweer Badhoevedorp:

Tel. 02503-6666.

Brandweer Sloten:

Tel. 020-66666.
SGS Schiphol, tel. 020-1 75000.

Berkel,Zccstraat7I, tel. 3073.'

'

Verloskundige:

Mevr. Chr. Oudshoorn, Linnacusstraai

3. flat 2, tel. 4437.

Hulpdienst:

Tel. 023-243340.

Dierenarts:

Bij afwezigheid van de gewenste arts

raadplege men uitsluitend telefonisch

de Veearlscndienst te Haarlem, tel.

023-313233.

Storingsdienst gasbedrijf:

Tel. 3737.

Politie:

Tel. 3043.

Brandweer:

Tel. 2000.

Klachten telefoon milieuverontrei-

m'ging:

Op werkdagen 020-310200, buiten

kantooruren 02510-210666.

Telefooncentrum Schiphol Stop:
Tel. 02501-31531.

HALFWEG/ZWANENBURG
Arts:
'25 en 26 Dec: A. Hoekstra,

Kerkhoflaan 87, Zwanenburg, tel.

02907-4454.

27 en 28 Dec: Th.N.A. van Toorcn,
Densenlaan 142, Zwanenburg, tel.

02907-4820.

Tandarts:

Zie onder Badhoevedorp.

Apotheek:
25 en 26 Dec: Slotervaart Apotheek,
Joh. Huizingalaan 150, lek 152969.
27 en 28 Dec: apotheek E.W. Ansingh,
Bos en Lommerweg 151, tel, 821621.

Dierenarts:

25, 27 en 28 Dec: W.T. Mur,
Schipholweg 397, Badhoevedorp, tel.

02968-2615.
26 Dec: L.M. Otto, Emmaplein 1,

Halfweg, tel. 02907-4340.

Wijkverpleging:

Inliclitingen voor dienstdoende zuster

tel. 02907-4313.

Groene Kruis:

Tel. 02907-4313.

Gezinsverzorging:

Zie onder Badhoevedorp.

Hulpdienst:

Tel. 02907-4872.

Storingsdienst ^sbedrijf

:

Zie onder Badhoevedorp.

Politie Halfweg:

Tel. 4266.

Politie Zwanenburg:
Tel. 3500.

Alarmnummer Zwanenbiug:
TeL 3333.

Brandweer Halfweg:
TeL 5555.

Brandweer Zv^anenbuig:
Tel. 02503-6666.

SGS-Schiphol:

TeL 020-175000.

Telcfooncentrum Schiphol Stop:
TeL 023-31 531.

Taxi:

Tel. 2600.

WATERSTANDEN

Zandvoort

ZANDVOORT. Vrijdag 26 december,
8.55-21.29 uur;zaterdag27 december
1 0.04-22.44 uur; zondag 28 december
11.21 uur; maandag 29 december
0.01-12.32 uur; dinsdag 30 december
1.10-13.32 uur; woensdag 31 decem-
ber 2.04-14.24 uur; donderdag 1

januari 2.56-15.13 uur; vrijdag 2
januri 3.42-15.56 uur; springtij: 2
januari; doodtij: 27 december. Voor
het berekenen van de laagwaterstan-

den gelieve men bij bovenstaande uren
8 uur en 3 minuten bij te tellen.
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Onze beste wensen voor het jaar 1976

geld en goede raad

Heemstede:

Binnenweg 67, telefoon 023-287650

Zandvoortselaan 179

Wilhelminaplein 21

J. V. Goyenstraat 20

Amstellaan 9

Zandvoort:

Grote Krocht 34-36

Telefoon 02507-6941

Openingsuren kantoren:

maandag t.m. vrijdag van 9.00-12.30 en van 13.30-16.30 uur, openingsuren Amstellandlaan 9: woensdag en

vrijdag van 14.00-16.30 uur. Alle kantoren zijn geopend op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur.

AUTORIJSCHOOL
„MAKGRIET"

voor al uw rübewUzea,
ook automatic.
Vamor MX gedlplomeera.

Tel. 023-262317 - 324707 -

264S0S.

ENIGE GOEDE
OCCASIONS

ZWAKT-WIT EN
KLEUREN T.V.

met garantie.

RADIO JANSSEN,
Binnenweg 93, tel. 286983.

ZANDVOOBTSE
UITVAARTVERENIGING
Betrstenls . Crematie

Timniport

Keesomstraat 61. TeL 5S51

ZandToort

Oag en nacüt te ontbieden

BEBAMOEK
STOFFEERDER
BEOOENAIAKEB

J. VAN DEN BOS
BUderdUkstr. 5. Tel. 3798.

«ai!
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SPOELDERS KAPPERSHUIS
Haltestraat 14. telefoon 2462

Voor Dames en Heren
Behandeling volgens afspraak.

ZATERDAG 27 december GESLOTEN.

Steakhouse — Bistro

OLD VIENNA
Raadhuisplein 3 t.o. V.V.V. - Zandvoort.

Ie en 2e kerstdag zijn wij

geopend

Voor reserveringen gelieve te bellen

na 17.00 uur telefoon 02507-6939.

Uw Kerstdiner kunt u naar eigen keuze

samenstellen.

Kwekerij

de Notedop
Zandvoortselaan 183 — Telefoon 6380

heeft weer voor de donkere
dagen rond Kerstmis zijn

PRACHTIGE BLOEIENDE
KERSTSTUKJES

Verder 'n groot assortiment var» bloelende

en groene kamerplanten.

Komt U eens kijken.

ZOEKT ü EEN ORIGINEEL KADO ?

Denk eens aan een

GEBRANDSCHILDERDE
RAAMDECORATIE al vanf ƒ 25,—

"j^as ^chrmir^

ATELIER VOOR
GLAS IN LOOD

Wolstrut 5 (achter de Gierstriat), Telefoon 023-31459!».

ROLLER CARAVANS
NIEUWE TOURCARAVANS
OCCASIONS — INRUIL

uithoorn - Amstelhoek, Amstelkade 36.
Telefoon 02975-63768.

EEK ZEER GROTE KOLLEKTIE
ANTIEKE BOERENMEUBELEN:
BOERENSECR., BROODKASTEN, BETAAL-
TAFELS, LINNENKASTEN, KOPERWERK etc.

vindt u bij:

ANTIEKBOERDERIJ DE VEENHOEVE,
Oude Nieuwveenseweg 84, Nieuwveen

(Uithoorn) telefoon 01723-8420.

GEOPEND DAGELIJKS VAN 10.00—20.00 UUR.

Voor

STIJLBESLAG

zowel koper

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Eoofdveg 726, Hoofddorp.

Hogewoerd 111, Lelden.

voorverkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdtalsop rails in een ruime renault

autobedrijven

xmVo
^RENAULT

MODEHUIS „DUBBEL EEN"
de kleine speciaalzaak met de verrassend grote

koUektie echt DAMESKONFEKXIE,
óók grote maten.

Persoonlijk advies, maar vrije benze.

KLEINE HOCTSTRAAT 11— HAARLEM.
Telefoon 32.13.06.

MOEILIJKE VOETEN?

GUDA VAN EDEN
Voet- en Sciioenkundig Pedicure
S.V.0. gediplomeerd— Lid L.O.V.

Achterweg 11, Heemstede, telefoon 282525.
Ook voor steunzolen en elastieken kousen.

Leverancier voor alle ziekenfondsen.

r
\ ;;

^
ledere leeftijd heeft zijn cJianne . .

.

maar buit die charme dan ook uit !

AnS GelsinS^ HuidverzorgingO Kuurbehandellngen
Pannlculosebehandellng

Estheliciënne Manicuren - Pedlcuren

Burg, van Feneinapleln 22-1, Zandvoort.

Telefoon 02507-6481.

J

FA. GANSNER & CO.
GAS- EN OLIEHAARDEN, GASPORNUIZEN.

Deskundig advies.

Voor al uw: SANITAIRE INRICHTINGEN,
WASTAFELS enz.

ETNA. FABER. BENRAAD GASHAARDEN.

Toonzaal: Scbelpenplein. Tel. 5068, 3612, 2518.

BANKSTELLEN
DIVERSE STIJLEN EN UITVOERINGEN
Pracht RIBCORD BANKSTEL 1395,—

direkt leverbaar.

MASSIEF EIKEN BANKSTELLEN v.a. 1095,-

ZITELEMENTEN vanaf 135,—

Vrijdag koopavond.

Jan van Gentstraat 158 b

(Industrieterrein t.o. Sony),

Badhoevedorp, telefoon 02968-5979.
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Opoes kerkgang op eerste kerstda
Opoe LUs wordt wakker, ze denkt het
Is al aardig licht, hoe laat zou et wezen?
Ze stapt over de beddeplank op bet
bankie voor de bedstee, en zoo op het
kouwe zeil. Hu, wat is het koud. Ze
neemt der wolle kousen van de stoel,

doet ze an en dan haar muilen. En zoo
In der dikke kepere nachtjak en rok,

der gehaakte nachtmutsle op, gaat ze

naar et raam, daar was et al lichter;

buurman Klias had haar luiken al open
gedaan. Ze haalt et langkaster gordUn
met de balletjes op en kUkt over de on-
dergordüntjes in de tuin, mense nog an
toe daar lag een wacht sneeuw.

An de overkant staat et huisle van Arre-

wumple. Je kon zo met je hand et dak
anraken, zoon oud huisie, maar nou met
die sneeuw leek et net een grote ijs-

muts; ook an de overkant waar rioortje

van de Schinkel de koster van de roomse
kerk woont, staat een lantaarnpaal voor
de deur, die heb ook al een sneeuwhoed
op. Ze denkt daarom is et zoo koud in

huis. Ze schuifelt naar de potkachel en
pookt em leeg, dan neemt ze de asla

mee naar et achterhuis, doet et walver-
tje van de deur, douwt de bovendeur
open, en zoo over de onderdeur gooit

ze et over et plaatsie leeg. Ze doet gouw
de bovendeur dicht want de kou komt op
haar af. Ze neemt uit de kolenbak wat
stukken losse turf, een paar brokkies

krant, het peteroliekannetje, dan de lu-

cifers van het koffieblad, en ewe later is

er de vlam in, toen voorzichting een
schepple kolen der op, het schulvle van
onderen heelegaar open, het plaatje van
boven eraf en et zakketeltje derin.

Snuifdoosie

Even later brandt ie al lekker door, et

water begon al te razen, dan doet ze een

scheppie thee in de pot, en ja de deksel

van de ketel begint te dansen, ze giet

het kokende water erop, dan et plaatje

weer op de kachel, daar de ketel weer
op, het water kookt zachles, dan de dek-
sel eraf en de theepot erop, ken et lek-

ker trekken. De kachel begint al goed
af te stuiven, et schuivie nou maar
dicht. Toen ze der een beetje gewas-
sen had schonk ze der een kokend heet
bakkie in, een gesmeerd beschuitje der

bij en dicht by de kachel, met haar
handen om het kopple zit ze lekker in

der stoel. Ze voelt de warmte heelemaal
door haar heen trekken. Ze kijkt de ka-
mer zoo in et rond, dan ziet ze der Zun-
dagse goed over de stoel hangen, dat
had ze -gusteravond al klaar gelegen.

Op het kastje ligt haar bybeltje, de
Echoone witte zakdoek, snuifdoosie, beur-
sie met kerkcenten, een paar sterke pe-
permente, daarnaast haar kappedoosie.

Ineens dringt et tot haar door, het is

kerstmis, en ze wou na de kerk, maar
gusteren lag er nog gien sneeuw, wat
nou? Ze durft voor geen goud door de
sneeuw. Voor haar is het mooie van de
witte kerst er al af. De kerkgang waar
ze der gusteren zoo op verheugd had,
ging voor haar niet door. Ze nam nog
een heet bakkie, maar wrevelig keek ze

naar haar Zundagse goed.

Toch der maar ankleeen, wat most ze
anders. Toen ze angekleed was, nam ze

et spiegeltje op de tafel en et kappe-
doosie, een klein beetje suikerwater op
een schutteltje. Met de kampwaar een
paar tanden uit waren maakte ze in der
dunnen grijze haar .een scheiding, trok

an weerszijde van der ondermuts een
golvie en bevochtte ze met een beetje

suikerwater; zoo bleven ze mooi zitten,

daarop haar ijzer en de schoone kap,

zoo dat was 'klaar.

Korsemus
Der gezicht stond niet zoo vroiyk, wat
was der nou an, der zouwe strakkies

wel een paar komme om koffie, en ver-

tellen van de kerkdienst, wat had zij

daan an. Ze gaf de poes die langs haar
beenen streek een duw met er pantoffel,

Ja zei ze hou jy maar op met Je ge-
flikflooi, voor myn is et glen korsemus.
Daar hoorde ze gerommel an de deur,

en schraape van holleblokken, en daar
waren de twee Jongens van haar zoon.

Het ging door haar heen, die kwamen
hun twie zundagscenten halen. Ze had-
den vuurrooie koonen van de kou, dag
Opoe veel heil, de andere jongen gaf
hem een stomp, en zei vrooiyk kerst-

feest Opoe.
Zonder inleiding zei Opoe, dat wul ik wel
geloven, maar waar komt die vrooiyk-
held voor myn vandaan? De Jongens
gingen zltte, doe JoUieJassles los anders
hy der buiten strakkies niks an; ze gaf

ze alle twee een knuist. De Jongens zaten
allebei een beetje bedremmeld te kUken,
Opoe was niet in een beste bui. Ze zei,

vanmiddag zeker naar et kerstfeest?

Denk erom as JoIIle alle twie een scheur-

kalender kraige bewaar der dan len voor

myn. Het was even stil, ze veegde een
paar tranen weg. De jongens, anders

voor geen kleintje vervaard, waren er

toch ook stU van.
De oudste (Opoe vond hem altyd een

donderstien, die andere was veel kal-

mer) zei in eens. Ik weet wat Opoe, by
Gerritje dokkesle staat een groote arre-

s!ee met een melkbus erin, zal Ik ewe
vragen of we die magge hebben, dan
ken u daar mooi inzitten, en wy douwe
u zoo naar de kerk. Hoe haal Je et in Je

hoofd, ben jy wel goed, zoon heele

groote ar waar een paard voor mot.
Welnee Opoe het is een douwar, wy ken-

ne samen douwe. Even dacht Opoe na,

maar meteen zei ze, och Jongens jollle

bedoelen et goed, maar zoo les is niks

voor Opoe, gaan joUie maar sleeën en
laat myn maar hier, as je oud ben hy
je niet meer zulke pretjes, en dan daar
by wat zou -de buurt wel zeggen. Maar
het plan Het de jongens niet los, dit was
een avontuur waar ze in de verste verte

vanochtend niet an liadden gedacht.

Geen keus
En ze begonnen weer toe Opoe, Je ziet

anders niks van de kerstboom in de

kerk, en dan de heele dag hier in de ka-

mer, daar zit u al lang. genoeg, dat is

alle dagen het zelfde, en nou 't net zoo

mooi buiten is, en hy praatte maar door.

zyn broertje zei ook al, toe Opoe het Is

net halt tien, et ken nog net mot u niet

te lang lang wachten. Ja ze had geen

keus, of van dit kerstfeest niks mee te

maken en in der stille kamer te zltte,

ot dat doen. Opoe was altyd al een byde-
hand vrouwtje geweest en zoon kans

kreeg ze niet meer Hoe most ze er an-

ders komme? Ja maar wie weet hoe
smerig die slee is en dan der goeie goed.

De Jongens voelden ze wonnen terrein.

Nou Opoe zal ik em ewe gaan vragen,

toe doen et nou. Ze dacht laat ik er dan
maar doen, maar ien ding, dreigend ging

haar vinger omhoog, kalm an, anders

komt er niks van in hoor. De grootste

was de deur al uit, de andere zei, dan
leggen we de kussentjes uit u rieten

stoel derin op het bankie en — de stoof.

Ja zei Opoe maar et 'is nogal koud. nou
dan doen we een deken over u heen. HU
liep al naar de bedstee. Nee, nee, zei

Opoe, biyf van me schoone sprei of.

Hiernaast In het kamertje legt nog een

paardedeken, haai die maar. Opoe was
ineens niet zoo erg oud meer, bedryvig

dee ze de sleutel in de pyp van de kachel

half dicht, zoo don ken er niks gebeu-

ren.

Help me der es ewe mit me schoerman-
tel, zoo heb Ik nou alles. Even later stond

de arreslee voor de deur, ze zag zoo et

was nogal een stevige. Wel ging het

door haar heen, als er nou maar niet

veul volk by de weg was, maar et was
nogal vroeg.

Ze redderde gouw hier en daar nog wat.

En toen hielpen de Jongens haar voor-

zichtig In de^ slee, de kussentjes zaten

lekker, de stoof aan. haar voeten, de
paiardedeken over haar heen. Nou doe

de deur maar dicht.

En- zoo gingen ze het tiünpad af en het •

hekkle uit. Ze moest toegeven, ze zat

kosteiyk en wat was alles mooi met die

sneeuw. Ze zee wel, nou maar heel kalm
an denk erom. Opoe zalle we nou maar
boven over gaan, want de spoorstraat

naar beneden is nogal glad, daar' is al

veel opgeloopen, bovenom legt meer
sneeuw. En zoo begon de tocht langs

haar buurtje. Jans Rossie, dan om de
hoek keek Mery de heete peer hun ver-

wonderd na, dan langs Dien Potje, dan
weer om de hoek woonde de schipper

van de Bedboot. zyn vrouw stond te

lachen in de deur toen ze der zag. Opoe
dacht, altyd zoon vriendeiyke vrouw,

een best stel mensen.

Op hol
Dan langs Engeltje Stomple de gryskop
ewe verder Bet Burkie, dan om de hoek
had je Jansle de kip. De jongens hiel-

den stil, wat is er Jorigens, Opoe ewe
kyken of we et dwergie in de kakstoel

zien zitten, wuUen JoUie as de weerga
deurdouwen, Jollle moste Je schamen je

most zelf taaar zoo wezen, het benne
beste mensen as je dat maar weet. Schiet

nou maar op anders zien ze mijn ook

nog. Toen het dulntje op by hel hooge

Met oog en oor

de badplaats door
Kerstmis

Om in enkele dagen bij het rondgaan
door de badplaats met oog en oor nog
iets nieuws te versameten, is een kar-
wei, dat niet meevalt. In Aese donke-
re dagen voor kerstmis gebeurt er
praktiscli niets in ome gemeente, zo-
als dat elk jaar het geval is. Een
beetje 'zwammen in de ruimte' is

geen kunst, maar aklueel blijven in

een gemeente, waar in deze tijd van
, aktualiieit weinig of niets te bespeu-
ren valt, maakt de zaak oneindig
veel moeilijker. Het wordt daarom
deze week maar een klein 'oog in oor-
tje' en daar zult u wel begrip voor
hebben.

Weet u. wat ik Jammer vind. Ja zelfs

byzondcr Jammer, dat we dit Jaar geen
kcrst-etalagewedstryd hebben gekre-
gen. Daar was toch altyd wel animo
voor. Het bracht fleur en vertier In
de winkelstraten, al moet Ik eeriyk
zeggen, dat dit Jaar onze winkeliers,

ondanks de toenemende druk van ho-
gerhand, waardoor het zakendoen
voor hen steeds moeiiyker wordt ge-
maakt, zich tdch wat kerstmis be-
treft, niet onbetuigd hebben gelaten.
Vele etalages zien er aantrekkeiyk
uit en een beoordeling door een Jury
zou zeker zin hebben gehad.

Het is te hopen, dat het volgend Jaar
deze traditie weer Ih ere wordt her-
steld. Wat ik in deze vooravond voor
kerstmis altyd byzonder waardeer is

het feit, dat van nu af aan de dagen
alweer beginnen te lengen. V moet nu
eens opletten hoe kort het maar
duurt eer de langste dag alweer be-

reikt is. Seizoenen . komen juist zo

aantrekkeiyk, al vliegt het leven naar
myn persooniyke smaak, al te snel
voorby.
Maar goed, dat dienen we te aan-
vaarden en erin te berusten. Voor mU
persooniyk en voor velen uwer óók,

dat weet ik zeker, heeft de kersttyd
toch altyd een zekere bekoring. Het
Is een zinvolle tyd waarin wy terug-
blikken op hetgeen achter ons ligt,

maar tegeiykertyd het oog richten
op de nabye toekomst, nu de dagen

weer lengen gaan. Straks, als Januari

gekomen is, gonst het weer van de

aktlvllelten na een periode van inge-

togen rust. Daarop houden we dan
maar het oog gericht, want ons blind

staren op het verleden, heeft geen
enkele zin. Deze kersttyd, temidden
van een chaotische wereld, waarvan
we biykbaar geen flauw benul hebben
hoezeer we ons op de rand van af-

gronden bewegen, geeft Juist deze
kersttyd houvast en steun. Daarom
wens ik u allen prettige en vredige
kerstdagen en we gaan rustig door
met ademhalen. C. KUYPER SR.

huis van Lcfferls, die naam stond heel
groot op die hooge muur.
Ze waren zoo wat tegenover de boek-
winkel van Saaf, zee Opoe, wacht er es,

nou niet de Kerkstraat neer, dat Is myn
te veul bekyk, nou maar binnendeur.
Resoluut draaiden de Jongens de Rozen-
nobelstraat in. Opoe zei nog wat, maar
ze luisterden niet, want Opoe had ledere

keer wat anders. Emma de Munck was
net de sneeuw van der plaatsie aan het
vegen, die dacht is dat Ly&ie niet; tot

zoo ver ging het nog goed. Maar by
Antje Blub en by de hooge liep het steil

naar beneden, en daar begon de slee zoon
vaart te krygcn, dal de jongens de slee

haast niet konde houwe. Ze moesten
hem loslaten.

Leentje de Tuinman, zag hem voorby-
sulzen, dee haar hande voor de oogen
en zee och heeremetyd die gaat teuge
het stoeple van Betje van de Schinkel
het koffieboonenwyfie, of dwars door et

yzere hekkle van Weideman. Opoe gilde

het uit, Iiuyke lamzakkc hou stil dal
ding, hou stil. Ze hield zich krampachtig
aan de bank vast, der bybeltje In der
schoot geklemd. Ze schreeuwde het uit,

hou stil, hou stil dat ding, jongens jon-
gens toch. By Klaasle de Keeke nam ie

een draai, ging als een tol een paar maal
in de rondte, en in een hoop sneeuw
legen de muur van het gasthuis by de
pomp kwam hy tot stilstand. Als een
doek zoo wit zal Opoe verdwaasd te

kyken, de jongens kwamen ook vreese-
lyk geschrokken aangehold.
Met de zenuwen in haar keel zei ze zie je

nou wel, ik had et nooit motte doen.
Heer, Heer, dat ik nog leef is een won-
der, toen half snikkende mot ik nou zoo
naar de kerk, hoe zien ik eruit en me
schoone kap. Zoo goed mogeiyk orden-
de ze haar goed. De Jongens willen der
helpen en der kap rechtzetten, biyf met
je vuile handen van me of. Een beetje
van de schrik bekomen zegt ze, nou ien

ding, en ze kykt zoo kwaad, en nou heel

kalm an. Ewe verder het sloppie deur
by Heek de slager langs zoo na de kerk-

deur onder de klok. Ze hoort de eerste

bel van de kerk al gaan.

Zuudagsceulen
Als ze daar zyn aangekomen laat de

koster net het touw los van de klok en
zegt, zoo Lys met de ar na de kerk. De
jongens staan bedrenwield te kyken, ze

doet haar vinger weer omhoog en zegt,

nou gaan Jollle naar huis, en laai je

Vaar me strakkies maar berom halen,

en dan heel kwaad, en jollie zundags-
centen ken je wel vergelen. De koster

helpt haar voorzichtig uit de slee. En
als ze aan zyn arm de kerk binnengaat,

en ze hoort het orgel zachtjes spelen,

Een alledaags ta/ereeltje uit de tijd van Opoe Lijs.

begint ze zoo te kryten. Ze gaal het

pad rechts, tegenover het hek heb ze

der vaste plaats, behoedzaam zet de kos-

ter haar in de bank. Hy zegt, kom Lys
rustig maar, ze zegt wat ik meemaakt
heb is mit gien pen te beschryven, ik

had wel dood kenne wezen en dat op
korsmus.
De koster zyn vrouw brengt haar een

warme sloof, ze denkt, nou wordt Lysle

toch oud hoor, en Opoe denkt, hy heb

toch maar een keurig net wyfie, die is

hier goed op haar plaats. Dan komt ze

van de lekkere warme stoof helemaal
by, het orgel speelt, er is een klntieke

geboren op aard, ze ziel de lichten in

de kerk, en in een waas de kerstboom, en
ze dankt dat ze het heb overleefd, en
dal ze deuze dienst nog mag meemaken.
De kerk loopt vol, een paar banken voor
der zit Jaan Vlakkie, die zal ze strakkies

alles vertellen.

Het lichtje boven de preekstoel gaal
aan. Zachtjes vliedt de laatste loon van
hel orgel weg, het is doodstil in de over-
volle kerk, de deur van de consistorie-

kamer gaat open, de dominee komt bin-

nen, begeleid door de oude heer van der

MUe die met zyn sneeuwwitte baard nel

een oude wyze kerkvader uit de bybel is.

By het trapje van de preekstoel geeft

hy dominee een hand, het is of hy hem
sterkte toewenst met de preek. Als do-

Groot-Bentveld, wie redt

het van de onder2:an2:?

(Adv. Ingez. Meded.)

alle weldoeners. Het Is te bestellen door
vyt gulden te storten op girorekening-
nummer 34.86.504 van de stichting Groot
Bentveld ten name van de penningmees-
ter. Duinrooslaan 8, Bentveld.

Expositie
ZANDVOORT — In het bej.iardenhuis

'Het huls in de duinen' is gedurende de
maand januari een expo.'sltie Ie zien van
de 'Nederlandse Kastelen Slichting'.

De tentoonstelling is dagchjks gratis

tocgankeiyk van 9-21 uur.

Off.cdealer

AUDI - N.S.U.

GARAfiE H. STRUeER
BURG. V. A'LPHENSTRAAT 102

ZANDVOORT.'TEL. 02507-4565.

Nieuwjaarsreceptie
ZANDVOORT — De burgemeester van
Zanclvoorl en mevrouw Nawyn-Hambur-
ger zullen gaarne de burgery en verte-
genwoordigers van het plaatseiyk vere-
nigingsleven ontvangen op een nieuw-
jaarsreceptie, welke zal worden gehou-
den op vrydag, 2 januari 1976 van 20 tol

21.30 uur in het raadhuis. Op deze re-

ceptie zyn alle inwoners van Zandvoort
welkom.

De binnenplaats met overblijfsels van de oude kruiskozijnen in de zuid-gcvcl,

BENTVELD — Onder de titel 'Hel diiizendjr.rige Groot-Bentveld, wie

redt het van de ondergang?' heeft de stichling tot behoud en instand-

houding van Groot-Bentveld een boekje uitgegeven. De stichting stelt

zich niet alleen ten doel sloping van het op de monumentenlijst voor-

komende gebouwen te voorkomen, maar nog meer om een bestem-

ming voor Groot-Bentveld met het er omheen liggende landgoed te

bedenken en zo mogelijke een gegadigde hiervoor te vinden op een

voor de eigenaar aanvaarde wijze.

Ondanks dat Groot-Bentveld in 1966

op de lyst van Ryksmonumcnten is ge-

plaatst bevindt het uit de late middel-

eeuwen daterende gebouw zich In een
zorgeiyke toestand.

Over de plaatsing van het gebouw op
de lysl van Ryksmonumenten schryft

(Adv. lugez. Meded.)

AUTO-SERVICE

ZANDVOORT
HITWM

Dr. Schaepmanstraat 1 hoek
Brederodestraat.

Telefoon 02507-6148.

de stichting in het boekje: 'Dit feit

geeft wel een bescherming tegen at-

braak, hetgeen ook al te schandeiyk zou

zyn. doch hel Is slechts geen waarborg
voor onderhoud en herstel, hoe nodig

deze ook zyn.'

Wonderlijke zaak
De stichting vindt dit een zeer wondcr-
lyke zaak, temeer daar de eigenaar
van een willekeurig huls in een straal

van overheidswege tot onderhoud kan
worden gemaand, als zyn bezit in ver-

val zou dreigen te geraken.

'Men zou eerder het tegendeel verwach-
ten: Laat het straathuls maar even
wachten en herstel het monument. Dat
dit niet zo is is een tekort in onze mo-
numentenwetgeving' zo staat in het rUk
geïllustreerde boekje te lezen.

De stichting benadrukt de 'deerniswek-

kende' toestand waarin 'Groot-Bentveld
verkeert. Het hoofdgebouw en de zy-

vleugels staan nog overeind, maar weer
en wind hebben duldeiyk hun sporen
achtergelaten aan muren en zadeldaken.

Alleen dc'elgenaar verwyten dal hy te-

kort geschoten is in het onderhoud doet
de stichting niet, want zo schryft men:
'De verklaring tot monument legt wel-

iswaar de eigenaar verplichtingen op.

maar het houdt ook in, dat een gebouw
dat tot monmnenl wordt verklaard in

zekere zin gemeenschapsgoed wordt.

Wanneer nu de gemeenschap rechten

doet gelden, dan zyn daar ook verplich-

tingen aan verbonden en wat deze laat-

sten betreft schiet onze gemeenschap wel

zeer te kort. 'Groot-Bentveld kwam wel

op de monumenteniyst, maar wat daar-
na geschiedde was niets, helemaal niets.

Zo staat nu het tien eeuwen oude ge-

bouw, oud en grys tussen de hoge bo-

men aan de binnenkant van de duinen
en wacht op de dingen die komen gaan.'

Schande
Om nog ceas diüdciyk te benadrukken,
dat zoals men schryft 'Groot-Bentveld
niet in eikaar mag zakken, hetgeen een
schande zou zUn voor eigenaar, omwo-
nenden, belangstellenden monumenten-
verzorgers en natuiurbeschermers, heeft

de stichting tot behoud en instandhou-
ding van Groot Bentveld gesterkt door
de adhesiebetuigingen en de geldeiyke

steun van vele 'vrienden van de stich-

ting' het boekje op de markt gebracht.

De stichting zendt het boekje gratis aan

(Adv. Ingez. Meded.)

F /AT
ZANDVOOET

BURG. TAN FENEMAIPLEIN 27
TELEFOON 45M

GEMEENTEPOLITIE
AFD. VOORLICHTING

De bcschenndc voetgangcrsovcrstcckplaats (znlira) is ccn belangrijke schakel
in het hedendaagse verkeer. Niet alleen zijn de voetgangers hier nauw bij

betrokken, doch ook het rydendc verkeer dient met 'de zebra' rekening te
houden.
Op en om de beschermde voetgangcrsovcrstcckplaats moet ccn goed samen-
spel tussen de voetgangers enerzyd.s en de bestuurders van voertuigen ander-
zyds plaatsvinden. Voor ieder spel zyn bepaalde regcis gemaakt, dic nage-
leefd moeten worden. Zo ook liier. 7,lj hel dan, dat dic regels in wettelijke

voorschriften 7,yn vastgelegd. De voetganger heeft by het oversteken van de
rybaan de plicht gebruik te maken van de 'zebra', indien hy zicii binnen de
afstand van 30 meter daarvan verwyderd bevindt. De 'zebra' is ter bescher-
ming van de voetganger aangelegd en hy dient daar dan ook gebruik van to

maken. Het is niet zo, dal de voetganger zonder meer vanaf hel trottoir do
'zebra' kan oplopen met de gedachte, dat het rydendc verkeer toch moet
stoppen. Zoals gezegd moet hier een samcaspei zyn. Wacht als voetganger
met het betreden van de 'zebra' tol er voldoende gelegenheid voor het
rydende verkeer is om tydig vóór de 'zebra' te kunnen stoppen en let tydcn!»

het oversteken goed op!

Automobilisten en alle andere bestuurders dienen op liun beurt rekening Ie

houden met de overstekende voetganger. Indien deze zich reeds op de 'zebra'

bevindt, dient hel rydende verkeer tydig af te remmen en- zo nodig te stop-

pen, teneinde de voetganger onbelemmerde doorgang te verlenen. De voet-

ganger biyct niet op de 'zebra' stilslaan. maar loopt vlot door, voor zover

dat In zyn vermogen ligt. Niet iedere voetganger is in staat 'vlot' over to

steken, hetgeen een gevolg van ouderdom of een bepaalde handicap kan zyn.

Be.stuurders van voertuigen dienen hiei-van goed doordrongen Ic zyn en

dienovereenkomstig te handelen! Niet alleen op en by de 'zebra', maar overal

waar een voetganger de rybaan ovcrstccki.

Een nogal eens voorkomend zeer gevaoriyk euvel is. dat een stoppend ot

voor de 'zebra' stilstaand voertuig links of reclils wordt Ingehaald en voor-

bygereden door een ander voertuig. Dit is niet alleen verboden maar ook

zeer gevaariyk, want de overstekende voetganger rekent daar uiteraard niet

op. Als er oen auto of ander voertuig voor ren 'zebra' stil staat of drae lang-

zaam nadert, ryd er dan nooit meteen voorby, maar biyf achter hel eerst

aankomende voertuig. Een uitzondering hierop vormen de voertuigen van
politie, brandweer, ziekenvcrvoer, die met zwaailicht rn in werking zyndc

twee- of drietonige hoorn de 'zebra' naderen, evenals ecii militaire koionnc

en een uitvaartstoet.

Parkeren op een 'zebra' is natuuriyk verboden, maar ook mag ren bestuurder

zyn voertuig niet laten staan büinen 5 meter vóór een 'zebra'. Een voor-

schrift, waartegen nogal eens gezondigd wordt!

Met elkaar waren dit enkele opmerkingen met de bedoeling om nog eens

e.^tra aandacht te besteden aan een belangryke aangelegenheid in het he-
dendaagse verkeer: de beschermde voetgangcrsoversteckplaats!

'f'

•a?
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van'nWega houdt niet
om 11uur'savonds.
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't Is ongeveer 11 uur,

het programma is aj^elopen.

Knop uit, beeld weg. Wat
blijft er over? Meestal een af-

schuwelijk apparaat, dat de

hele verdere dag staat lelijk

te wezen.

Maar Wega bewijst dat

het ook anders kan. Dat een

televisietoestel ALTIJD de

moeite van het bekijken

waard kan zijn. 's Avonds

vooral om het perfekte beeld.

En de rest van de dag om de

sublieme vormgeving.

Neem (een voorbeeld

slechts) de Wega Color 3025.

In vormgeving een stap voor

op alle anderen. En in tech-

nische perfektie wel twee.

Een uiterst geavanceerd ont-

worpen toestel, met een

gestoken scherp beeld,

heldere kleuren, een prachtig

kontrast.

U wilt meer gegevens ?

Voila: rechthoekige <c^ cm

beeldbuis, 8 tiptoetsen, draad-

loze afstandsbediening,

volledig getransistoriseerd,

uitvoering in metaalkleur, wit

ofanthraciet, afmetingen:

63,7 cm breed, 67 cm hoog,

48 cm diep.

De rest kunnenwe u beter

persoonlijk vertellen en . .

.

laten zien. Daarom nodigen

wij u uit voor een bezoekje

aan een van onderstaande

adressen.Ja, u moet natuurlijk

wel even de moeite nemen
om te kómen.

Maar u had toch zeker niet

gedacht dat Wega op elke

straathoek te koop zou zijn!

iélres
Keizerstraat 9-11 Haarlem

tel.: 023-314740

„voor service en kwaliteit".

Wega-Perfekt horenen zien.

Ook als het gaat om gelulds apparatuur.

ANTIEK

DE ANNA'S HOEVE
boerenantlek, klokken,

kasten, biir., eethoeken en
curiosa.

Verkoop: Aalsmeerder-

weg '

755, RUsenhout,

VrUdag tot 21.30 en
zaterdag tot 17.00 uur.

SLEUTELSERVICE
Klaar terwUl u wacüt. ,

Uok autosleutels.

Volgens codenummer I

TEL 023-280490
Binnenweg 73, Heemstede
Zaterdagsmiddags gesloten

ONDERDELEN VAN
WASAÜTOMATEN
STOFZUIGERS
KOFFIEZETMACHINES
CENTRIFUGES

^VJl

Hoofddorp, tel. 02503-6068.

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MUUEL

iet 9t00CU|UI|O

AUéên
Schagchelstraat 27,

Haarlem, tel. 023-327019.

VOOR UW PRIVê,

VERENlGINGS- EN
HANDELSDRUKWERK
Drukkerij F.

Sclioolstraat

M. V. Deursen
- Telef. ZSOJ

Auto- en huissleutels

WU maken uw reserve-

sleutel terwltl u wacht.

SLEUTELSERVICE,
Versteege b.v. Haltestr. 18,

tel. 02507-4499.

Enorme sortering

DIEPVRIEZERS EN
KOELKASTEN
Rechtstreeks- van fabriek

met garantie. Bijzonder

lage prjjzen.

Martex Holland B.V.,

Koudenhorn 32, Haarlem.
Teleloon 023-315300.

Speciale aanbieding.

Hel nieuwste model

BERNINA

handig draagbare vrije

arm zig-zag machine

798,-

Nu ook In Zandvoort: KUNSTGEBIT REPARATIES

A. RITMAN
Relnwardtatraat 20. Telefoon 02507-4365.

Slib©
bvr computercentrum]

Heeft U al eens
de mogelijkheid overwogen
voor het elektronisch laten

verwerken van al Uw
administratieve werkzaam-

heden, zoals het vervaardigen
van:

Wij brengen vrUkllJvend
offerte uit voor het opvangen

van nvr overbelaste
afdeUnR(en)

FAKTURERING
DEBITEURENADMINISTRATIE
KREDITEUREN-
AOMINISTRATIE
STATISTIEKEN
KOSTENKONTROLE
FINANCIËLE BOEKHOUDING
MAILING - ETC.

NEEM KONTAKT OP MET
B.V. COMPUTERCENTRUM ABC AALSMEER
TELEFOON 02977 - 2 76 99 — POSTBUS 106

-^•^yv-^ T.>a««m CASCAIS, WARME WINTERZON IN PORTUGAL
Portugal kent geen massatoerisme doordat het voor ons Westeuropeanen nogal ver
vifeg ligt, een beetje verborgen achter het grote populaire vakantieland Spanje. Toch
heeft het veel te bieden: een milC^maat (vooral ook in de winter), prachtige zand-
stranden, steden waar veel te zien en te beleven valt en een rijkelijk met natuur-
schoon bedeeld binnenland. Cascais is een schilderachtig vissersplaatsje aan de
kust, dicht genoeg bij Lissabon (3»Km) om daar een dagje per trein naar toe te gaan.
Tegen Cascais aangebouwd is de badplaats Estoril, met mogelijkheden tot vertier.

Da haven van Cascais.

BOEKINGEN
INFORMATIES

REISTIPS
• Valuta. 1 Escudo is ongeveer ƒ010»
Vervoer. Frequente Ireinverbrnding met
EstorrI (ritje van 3 minuten. pri|s 3'/j esc.
Ie klas); elk half uureen trein naar Lissa-
bon (enkele reis Ie klas ca 8 esc) •
Taxi's: Ie aanslag voor 500 m 3 esc.
voor elke volgende 230 m '/? esc; de
chauffeur verwacht een fooi van 20%. •
Winkels. Specialiteiten- aardewerk, bor-
duur- en vlechtwerk, handweefstolfen.
Ook schoenen 2i;n goedkoop • Eten en
drinken in Cascais veel uitstekende res-

taurants in alle prijsklassen • Klimaat.
Zeer zachte winters. Gemiddelde tempe-

ratuur oktober 22 2. november 18.5, de-
cember tm februari 16, maart 17 gra-

den, • Taal. In de meeste winkels en res-

taurants l<unt u terecht met Engels of

Frans • Voltage. 220 Volt • Transfer-

duur. Ongeveer een uur met de bus van
vliegveld naar hotel.

HOTEL BAIA
Drie-sterrenhotel aan de boulevard van
Cascais, vlakbij het centrum en de vis-

markt. Mooi uitzicht over de baai met
vissersbootjes. Kamers met bad. toilet,

telefoon, cv. vele met uitzicht over zee.

Bar. lounge met tv. snackbar, restaurant,

twee lilten.

AMSTERDAM
Wibautstraat 148-150

Telefoon 91 7711. Rokin 110

DEN HAAG
PrinsessegrachtS.

telefoon 070-468910

UTRECHT
Korte Jansstraat 3,

telefoon 030-331215

VERTREKDATA - VLUCHTSCHEMA - PRIJZEN
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DUINTOEZIENER JAN KOOIJ HEEFT HET ROTSTE STUK VAN DE ZEEREEP

^Milieubewustheid is een loze kreet'
'Laat vooral uitkomen, dat dit een zeewering is. De mensen moeten weten
dat ik ze niet wegjaag uit pesterigheid, maar dat ik een zaak dien, die van
landsbelang is.'

Nijdig schopt duintoeziener Jan Kooij tegen het zoveelste lege colablikje. Hij
kan het niet nalaten als er één voor zijn gelaarsde voeten komt. Als Jan
niet teveel paar laarzen meer wil verslijten in de tien jaren, die hem nog
scheiden van zijn pensioen bij het 'Hoogheemraadschap van Rijnland' doet
hij er verstandig aan met deze gewoonte te stoppen. Op deze manier zal
het namelijk niet lang meer duren, voordat de neuzen van zijn schoeisel kale
plekken gaan vertonen, want de zeereep ligt bezaaid met lege frisdrank-
blikjes.
Ondanks bet vroege middaguur lijkt het invallen van de duisternis zeer
nabij. Het is nevelig en somber weer. 'Het zijn de donkere dagen voor kerst'
zegt Jan Kooij, maar in zijn hart weet hij dat deze sfeer uitstekend past
bij de mistroostïgheid, die hangt boven het ten zuiden van Zandvoort ge-
legen zeereepgedeelte. Dit stuk duin, dat een natuurlijke zeewering vormt,
dreigt een prooi te worden van de mens en van de konijnen. In zijn eentje
moet Jan Kooij er voor waken, dat het nooit zover komt. 'Maar ais het zo
door gaat als de afgelopen twee jaar, dan zie ik er geen gat meer in', zegt
de duintoeziener, die maar liever niet denkt aan de rampzalige gevolgen, die
dit voor het achterland zal betekenen.

In het gebied van het Hoogheemraad-
schap van RUnland, dat zich langs de
Ncordzeekust uitstrekt van Schevenin-
gen tot vlak voor IJmuiden terwijl land-
inwaarts de grens loopt van Gouda, via

de Nieuwkoopse plaatssen en Aalsmeer
naar Amsterdam, heeft Jan KooU aan
de kust de supervisie over een achttien
kilometer lange duinstrook, die ligt tus-
sen IJmuiden en het op acht kilometer
bezuiden Zandvoort gelegen Langevel-
derslag.

Van deze strandafgang af neemt een
kollega zUn taak over tot Katwijk, ter-

wijl een derde duinwachter de strook

tussen Katwijk en Scheveningea in de
gaten houdt.

Rotste stuk
'Ik heb het rotste stuk,' zegt Jan, ter-

wijl hij voor de zoveelste keer tegen een
voorwerp, dat niet op de reep thuis hoort
schopt, 'Mijn kollega's kunnen hun ge-
bied wel aan. Vroeger had Ik evenmin
last, maar door dat ellendige naakt-
strand kan ik het in mUn eentje niet

meer aan.'

Jan is een echte natuurvriend, maar zijn

voorliefde voor de natuur gaat niet zover
dat hij het kan waarderen, dat in de zo-
mermaanden duizenden mensen uit de
broek in de natuur stappen om zich zo
natuurlijk mogelijk te verpozen op een
strandgedeelte van tweeënenhalve kilo-

meter lengte, dat toevallig net in zijn

gebied ligt.

'Voor mij mag het altijd herfst en win-
ter zijn, want sinds het naaktstrand hier
is gekomen is het een puinhoop.'

De zeereep Is het troetelkind van de
vijfenvijftig Jarige duintoeziener en één
van zijn vurigste wensen is, dat de
mensheid daarvoor begrip kan opbren-
gen.

Als we met .Tan Kooij de reep opgaan
merken we spoedig, dat dit begrip nog
geenszins aanwezig is. De verboden-toe-

gangsborden aan weerszijden van de
reep staan nutteloos langs de afrastering

van prikkeldraad. Het is, omdat Jan de
zereep-rekreanten op deze borden kan
wijzen als hij weer eens een vergeefse
poging doet om de reep schoon te krij-

gen.

Wandelgebied
Eigenlijk kan Jan net zo goed water naar
de op een honderd meter afstand kabbe-
lende zee gaan dragen, want of Je nu de
ene nutteloze klus doet of de andere, dat
maakt niets uit. 'Als Je er tien hebt weg-

De afrastering is doorgeknipt. Wederom
is een zeereepgedeelte tot wandelgebied
verklaard.

gejaagd, wat op zich al een gevaarlijk
karwei is, want als je niet uitkijkt, kun
Je vaak nog een pak slaag krijgen, en je

kijkt even later om, dan zie je er alweer
zo'n tweehonderd achter je lopen. De
mensen denken gewoon, dat je ze wilt

pesten, want veelal en vooral de buiten-
lander, denkt men dat de zeereep wan-
delgebied is van waaruit Je een prachtig
uitzicht hebt over de duinen en de zee.'

Wat dit laatste betreft heeft Jan gelijk,

want het panorama vanaf de zeereep is

wonderschoon. Aan de ene kant groen,
groen en nog eens groen en aan de an-
dere zijde een eindeloze watervlakte.
Maar het is Juist de aanwezigheid van
deze Noordzee, die een voor het achter-
land beschermende dijk vereist en zo'n

dijk is de door een lange duinenrij ge-
vormde zeereep.

De duinen ter hoogte van Zandvoort zijn
zeer breed, maar de kuststrook van Sche-
veningen tot Hoek van Holland is heel
wat kariger bedeeld. Daar moeten de in
zee uitstekende 'Delflandse Hoofden' de
eerste klappen van een kolkende zee op-
vangen, evenals de Hondsbosse en Pette-
mer Zeewering bij Petten.

Jan Kooij vindt het een droevige zaak,
dat veel mensen niet beseffen, dat we de
afwezigheid van deze het landschap ont-
sierende kunstmatig aangelegde golfbre-
kers te danke'n hebben aan de zeereep.

Inplaats van ontzag voor de reep te heb-
ben gebruikt men de verbodsborden als
steuntje om over de afrastering te klim-
men. In dit stadium viel de rekreatile op
de zeereep nog wel mee, maal volgens
Jan Kooij liep bet volledig uit de hand,
toen de gemeenteraad van Zandvoort de
naaktloperij op een voor dit doel met
borden aangegeven stuk strand legali-

seerde.

Trek naar de zuid
De trek naar de zuid begon. Op mooie
zomerdagen trokken duizenden strand-
bezoekers zonder badpak naar het gebied

tussen paal es.SOO en 71. Zolang deze
mensen op het strand blijven zal het Jan
Kooü een zorg zijn, maar dat gebeurt
maar zelden. Allereerst zijn er geen toi-

letten, hetgeen de naaktloper wel eens
noopt de zeereep te bestormen slechts
gewapend met een closetpapiertje.

Nu enkele maanden later zijn de strate-

gische punten nog duidelijk herkenbaar.
Duinhoorns markeren de wegen naar de
'vrijheid'. Onnatuurlijk tekenen hun
zwarte silhouetten zich af tegen de
blanke toppen der duinen. Een noodza-
kelijk kwaad, want als Jan Kooij deze
noodmaatregel niet neemt, dan geeft de
zeereep zich evenals het volk aan haar
voet, bloot aan de elementen.

De grootste vijand van de reep is name-
lijk de wind. 'Ik moet de zeereep abso-
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luut stulfvrij houden, want als de wind
eenmaal vat erop krijgt, dan is het gauw
met de reep gebeurd.' Terwijl Jan dit

zegt kijkt hij voortdui'end naar de grond
om te voorkomen, dat hij een helmplan-
tje plattrapt. By een zandkuiltje, die het
zonnen temidden van helm ongetwijfeld
tot een nog groter genot maakt blijft de
duintoeziener staan. 'Als het winderig is

op het strand zoeken veel naaktlopers
het hier hoger op. Je ligt hier heerlijk

-beschut met opzicht op zee. Wat wil je

nog meer. Helaas beseft men niet, dat
de reep op deze manier enorm veel scha-

de wordt aangedaan. Allereerst klimt

men tegen de reep omhoog, waardoor het
helm vertrapt wordt en ten tweede
maakt men kale plekken in de duinbe-
groeiing. Zo'n zandkuiltje lijkt niet ern-

stig, maar de snorrelwindjes, die in deze

kuiltjes ronddraaien werken als een
zandzuiger.'

Legers
We bevinden ons ter hoogte van strand-

paal 69 op nog geen twee kilometer af-

stand van de bewoonde wereld. Overal

waar je op de reep kijkt zie je 'bedjes'

van platgetrapt gras. In de taal van de
duintoezieners heten het legers. In vele

Ellende
Maar Jan Kooy heeft het niet voor hev
zeggen en daarom zal hij de nodige
maatregelen moeten treffen. Hij ziet de
toekomst wat dit betreft somber in en
zegt: 'Nu hebben we nog profijt van het
vele werk dat we aan de reep hebben be-
steed voor het naaktstrand er was. Maar
in één seizoen is de konditie van de zee-

wering sterk achteruitgegaan. Nu is het
rustig en kan ik veel herstellen, maar
over een paar maanden begint de ellen-

de weer.'

De herstelwerkzaamheden bestaan voor

de duintoezicner uit het planten van
helm en duiiidoorns. Veelal moet dit

werk worden uitbesteed, reden waarom
Jan zegt in de wintermaanden meer bij

de aannemer te zitten dan op de reep.

De duindoorns worden tegen de reep aan
de strandziJde geplant. Op die plaatsen
waar naar boven voerende paadjes zUn
ontstaan. Met de stekelige duindoorns
wordt op deze manier de toegang tot de
reep gebarrlkadeerd. Gelijk toupetjes be-
dekt het helm de kale plekken. In vele
gevallen heeft men eerder pruiken no-
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gevallen worden deze legers omzoomd
door afval. Jan KooU P^kt nijdig een
lege fles op met het etiket Johannes-
beerensaft.

'Ook bij de Duitsers is deze plaats al

overbekend. Ze nemen alles mee hier

naar toe. Soms voor een dag, maar er

zijn er ook bij, die hier hun bivak op-
slaan. Van de zomer had Ik er nog twee

die van een tentzeil een hut hadden ge-

maakt. Het tentzeil bleek gestolen te zUn
by een bouwwerk In het dorp, terwijl

men zich bovendien op hetzelfde bouw-
werk had uitgerust met een kruiwagen
op luchtbanden. Daarin konden ze ge-

makkeiyk alle troep mee naar de reep

nemen.'

We wandelen naar de 'uitgang' van de
zeereep, want Jan KooiJ wil nog laten

zien, dat hy geen fabeltjes vertelt en dat

ziJn kollega's deze moeilijkheden niet

kennen. By een strandafgang hoeven we
niet over een hek te klimmen. Tussen

twee palen zUn de drie ryen draad met
een tang weggeknipt. 'Vind Je het gek,

dat sommige mensen me vreemd aan-
kyken als ik ze wegstuur,' zegt Jan, ter-

wijl hy een poging doet wat van de
schade te herstellen. 'Overal vind Je de-

ze v^ye doorgangen. Door de drukte zyn
er zelfs paden op de reep ontstaan en Ik

krijg dan ook vaak te horen dat men
zich in een wandelgebied waant. Er zyn
toch paden aangelegd, zegt men dan.'

Net de Kalverstraat
Van de paden wordt dankbaar gebruik

gegemaakt door- de voyeurs, want die

groep is volgens Jan RooU ryk vertegen-

woordigd sinds er op het zulderstrand

naakt te bekyken valt. De brutaalsten

onder lien lopen vlak langs de nudlsten

over het strand, maar de meesten beky-

ken het liever van een afstand op de
reep.

•Het is hier zomers net de Kalverstraat

met het verschil, dat de mannen hier

geen vrouw aan hun arm hebben,' mop-
pert de duinioeziener.

Als hy het voor het zeggen had. dan
verhuisde het naaktstrand naar de be-

woonde wereld. Daar waar de voyours

geen schade kunnen aanrichten en de
naaktlopers over alle faciliteiten be-

schikken. 'In Scheveningen is het uitste-

kend geregeld, hoewel ik die schutting

op het strand geen streling voor het oog

vind. Het voordeel is echter, dat men
toiletten in de buurt heeft en de nodige

akkommodatie.

De tweeëneenhalve kilometer waarover

de nudlsten nu beschikken Is grote flau-

wekul. Ze kunnen het met veel minder
af. Geef die mensen één of desnoods

twes stran-lpaviljoens langs de boule-

vard. Zy die er aanstoot aan nemen
kunnen via de strandopgangen en de
boulevard er omheen en de voyeurs kun-
nen ook tevreden zyn, want door de bo-

en aan de strandafgangen aanwezige
vorrekykers worden zy van alle gemak-
ken voorzien.'

f
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Jan Kooij op een gedeelte van de zee-

reep waar geen mensen komen. 'Was het

overal maar zo' verzucht hij.

dig dan toupetjes. Enkele cyfers tonen
aan dat het droevig gesteld is met de
zeereep.

In zeven jaar, dat Jan Koo- in Zand-
voort werkzaam is, heeft hij over de eer-

ste zes jaar gemiddeld veertienhonderd
meter duindoorns en tweehonderddui-

zend missen helm per jaar verbruikt.

Toen Jan aan het eind van dit eerste

mooie naaktsetzoen de schade opnam
bleek hij vierenvijftighonderd meter
duindoorns nodig ie hebben en zeshon-

derdduizend wissen helm. Maar de helm-
voorraad in Callantsoog en Monster
slinkt. Reeds nu worden sommige kale

plekken als noodoplossing met stro be-

dekt.

Jan Kooy geeft de schuld aan het naakt-

strand. Voor hem liggen de moeiiykhe-

den In dit gebied. In zyn gebied ten

noorden van Zandvoort heeft hU geen

last. omdat men geld moet betalen om
de Kennemerduinen te betreden.

.r!^!lj+.n.±.~.i!.üh.,ij,!''(^-i.hi..
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Racebaan

Het helm wordt schaars en daarom toordt ook stro gebruikt om verstuiving te voorkomen.

Het naaktstrand is gemakkeiyk bereik-

baar via het vlak achter de reep gelegen

fietspad, dat Jan zoals In Noordwyk en
Katwyk het liefst afgesloten ziet voor

bromfietsen. Hy noemt het een race-

baan, waarop hy geregeld zelfs scooters

en motoren tegenkomt. In feite heeft de

duintoeziener erg weinig tyd om dit ge-

bied in de gaten te houden, want vooral

in het voorjaar is zyn aanwezigheid el-

ders vereist.

By voorbeeld by Parnassia in de noord.

Daar waar de Noordzee elke winter op-
nieuw verwoestingen in de zeereep ach-

terlaat. Bovendien heeft hij de taak om
elk voorjaar de hoogte van het strand

uit te rekenen. Een klus die by gunstig,

rustig weer zes weken van het voorjaar

vergt. 'Ja.' zucht Jan, 'de eenmaiisbezet-

tlng Is niet voldoende. Daarvoor is het

gebied te groot. Je bent te weinig in die

gebieden waar Je eigeniyk de hele dag
moet zyn om de zaak in de hand te hou-
den.'

Konijnenplaag
Als we over het duinpad zuidwaarts ry-

dcn richting Noordwyk telt de duintoe-

ziener in één minuut meer dan honderd
konynen. De dode beesten niet meegere-
kend anders zou het getal aanzieniyk
hoger hebben gelegen. Op een tiental me-
ters afstand van de wagen stort een

kraai zich op een kadaver. 'Ze pikken

altUd eerst de ogen eruit. Je snapt niet

dat de vogels er niets van over houden,
want de kykers van een konijn dat aan
die rotziekte bezweken is, zien er niet

bepaald appetyteiyk uit.'

Met deze rotziekte bedoelt Jan Kooij

myxomatosis, een door een virus veroor-

zaakte epidemische ziekte, die in Attstra-

lië werd ingevoerd en later ook in Enge-
land en Frankrijk om het aantal k07iij-

nen onder kontrole te krijgen. De ziekte

heeft zich dermate uitgebreid, dat men
myxomatosis niet meer onder kontrole

krijgt.

In de duinen hoef Je niet lang te zoeken

om de lyders aan deze fatale ziekte te

ontdekken. Het is een verschrikkeiyk

gezicht de zieke heester hulpeloos rond

te zien springen in het duin. Als de bees-

ten zo doelloos de meest rare bokke-

sprongen makend in het rond springen

heeft de ziekte het laatste stadium be-

reikt. De kop is één groot gezwel en het

beest is blind enkan zyn behoeften niet

meer kwyt. ^

'Het is verschrikkeiyk. Het publiek weet

niet wat het veroorzaakt met die mooie
praatjes. Konynen afschieten wil men
niet hebben, omdat jagen op wild zo-

genaamd zielig is. Is dit niet honderd

keer zieliger?'

Jan Kooy maakt zich kwaad. Twintig

Jaar lang heeft hy als Jachtopziener in

de bossen van Denekamp, naby de Duit-
se grens de wlldstand op peil gehouden.
Met lede ogen zag hy vorig jaar tien

Jachtopzlcners uit de duinen verdwynen.
Ontslagen, omdat er minder gejaagd
mocht worden.

'Nu zitten we roet de narigheid, want de
zieke beesten worden niet meer afge-
schoten en deze besmetteiyke ziekte

breidt zich enorm snel uit. Ik verlies wel
eens een konyn uit zyn lijden, maar

'Er zijn toch wandelpaden? Waarom zouden we hier dan niet lopen?'

'

daarmee los Ik uiteraard hot probleem
niet op. Als ik alle dode konynen in mün
gebied zou moeten begraven, dan had ik

er een dagtaak aan.'

Helmeters
Het te grote aantal konynen vormt voor
Jan Kooy het tweede probleem. De op-
lossing ziet hy in het tydig afschieten

van de viervoeters, die bovendien een
gevaar zyn voor de zeereep. Als bcwys
pakt Jan Kooy een hand helm van de
zanderige zeereepgrond. Het helm ligt er

los by.

'Elke avond trekken de konynen in gro-
te groepen vanuit de duinen naar de zee-

reep om zlcli te goed to doen aan deze
lekkerny. Als 2,e nu aan hot helm zou-
den knagen zou het niet zo erg zyn,
maar helaas vreten ze de knopjes op die

in het zand zitten. Op deze manier gaal

De wind heeft vrij spel. 'De snorrel-

windjes werken als een zandzuiger,' zegt

Jan Kooij.

|'ii|lïiplfil!l':ï

er heel wat holmboplanling verloren.'

Jan Kooy is blU, dat er d; laatste jr.ren

v/cinig sneeuw is gevallen, v.'ant als het
heUn is cndergc-.nteuwd boginnen de ko-
n.jnen aan do duindoorns te knagen en
dan maken ze v.-oer vrü baan voor de
zeerecprekrcanten.

Als we enkele kilomeiers voorby het
naaktstrand opnieuw de reep opklimmen
wordt hot duldeiyk, dal Jan Kooy zser

ondankbaar werk verricht op bet zee-

reepgedeelte naby het naaktstrand. In
tegenstelling tot een paar kilometer te-

rug moet de duintoeziener een pad zoe-

ken die tussen de diclite begroeiing naar
boven slingert.

Inplaats van lege blikjes zie je hier kers-
verse sporen van reeën en bunzirigen.

Jan Kooij weet ze feilloos uit elkaar te

honden. Boven op de reep zijn geen 'le-

gers'. Het helm juuifi je tegemoet. 'Was
de hele zeereep maar zo.' verzucht Jan
Kooij. 'Helaas mag liet niet zo zijn. Kun
je begrijpen, dat ik kwaad word als ik

over 7nilieubewusthcid hoor spreken?'

Hik _ .«V

'Legers' kenmerken zich door platgetrapt
gris en lege frisdrankblikjes.



19 MAANDAG 22 DECEMBER 1975

't Boeckaniers-nest
SPECIALITEITENRESTAURANT

Wild, vlees, vis en foiiduespecialiteiten

Kerstiucnu's (tijdig reserveren)

Recepties en parlijcu

Dagelijks geopend

Voor thuis !! Hors d'oeuvres. Russisclie eieren

SCANDINAVISCH BUFFET
(VIS EN VLEES)

Vanaf 8 januari iedere donderdag f 19i50 p.p.
Ook voor thuis.

— Inlichtingen en tafelreservering.

Zandvoortselaan 187, telefoon 02507-2401 of 3054, Zandvoort.

10 sauzen uit de int. keuken

van „'t Boeckaniersnest"

Voor uw vis-, vlees- en fonduegerechten
evenals salades te verkrijgen bij

Enkabé
Raadhuisplein 2 — Zandvoort — Telefoon 02507-2051

.

GEWELDIGE KERST-GESCHENKEN!
DIEPVRIEZER medium,
445 liter, van 1279,—
Een korting van 300,

—

EN GRATIS DINER

IGNIS DIEPVRIESKIST
145 liter, van 604,— nu . . 474,—

PELGRIM WASDROOGAUTOMAAT
DRK 70, 21 kilo: van 525, —nu 399,—

SELECT OLIEGEVULDE RADIATOR
verrijdbaar; 2000 Watt, ivoorwit, 12 leden, nu 139,

—

PELGRIM FORNUIS
type 230 RTLV, van 625,-- nu 565,—

MIELE CENTRIFUGE
type 243, 3 kilo; 2800 toeren, van 315,— nu . . . . . 2T5,—
Idem type 244, 4 kilo, van 339,— nu 299,

—

MIELE VOLAUTOMAAT
Geëmailleerde mantel, roestvrijstalen trommel, automalsche
deurvergrendeling en 800 toeren centrifuge; van 1687,— nnu 1298,

—

ZANUSSI VOLAUTOMAAT
DL 23, 12 programma's, 85 x 60 x 55 cm; van 848,— nu . . . 658,

—

ATAG AFZUIGKAP 63
van 385,— nu 239,—

C DULK &. Zn.

UW WAS
lakens en droogwas,
vóór 14.00 uur
sebracht,

rS DEZELFDE

DAG AL KLAAR
en af te halen.

SNELSTOMEN
binnen 1 daiT-

CHEMISCH

REINIGEN
binnen enkele dagen.

SNELWAS
VAN HOUTEN
Een OUD bedrijf met een JONG hart

BLEKERSVAAKTWEG 47, HEEMSTEDE.
TELEFOON 285026.

Openingstijden.van 's morgens 8.00 uur tot

's avonds 19.30 uur.

Zaterdags gesloten.

GLANDORPs
MEUBELEN

U weet wei

betere meulelen

in de Gen. Cronjéstraat 115, Haarlem

t/o De Vries

ALLE
LOODGIETERWERKEN

OAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoor* 02507 - 41 St - 71 58
Snellere service door

mobilofoon

4

Reserveer tijdig uw

KOUDE SSHOTELS
voor Kerst en Nieuwjaar

Hors d'Oeuvres - Russische Eieren

Huzaren salades enz.

Ook kunt U bij ons met de Kerst

gezellig dineren tegen een
redelijke prijs.

RESTAURA

Kerkstraat 16. Telefoon 02507-2270

HAAL UW VOORDEEL
IN ONS ATELIER!

Verkoop rechfstreeks van

fabriek aan publiek,

dus tientallen guldens

uitgespaard op al onze

artikelen.

Deze week als extra reclame tegen
de feestdagen:

DAMES EN HEEEN LEDEREN
VESTEN v.a. 75.—; tot 141,75,

Al onze artikelen worden onder
volle garantie verkocht.

Alles prima kwaliteil

Verlcoop aan particulieren: di. t.m. do. 13.00-18.00 uur,

vr. 13.00-21.00 uur, za. 9.00-17.00 uur.

Techn.Bur.A. VADER
Prinsesseweg 52a, tel. 02507-6747 of

3176 b.g.g. 023-330192.

Siiowroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel. 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

Siken en beuken
handgekloofde

OPENHAARD-
BLOKKEN

40 manden van 20 kg
= 2 mS VA- f 130,—

thulsgebracht.

B.V. HAARLEMS
HABOBOUT,

tel. 023-321165-314107

miva interieur
ilonncnlaan 53 (hoofaslr.) - zwanenburg, telefoon 02907-4950/S909

dan. geopend 8.30-18.00 uur.

vrlJdaRavond 19.00-21.00 uur - zaterdag 8.30-17.00 uur.
koopavonden 22 en 23 december tot 21.OO uur.

tijdelijk nog oude onTerhoogac prijzen.

AUTO-TAX NIEUWKOOP



zandvoorts5^
ONAFHANKELUK NIEUWSBLAD
VOOR ZANDVOORT, BENTVELD EN AERDENHOUT

mftm «rv
nieuwsblad.

Uitgave B.V. Randstad Publicaties,

Aalsmeer, postbus 254.

Kantoor Stationsweg 38, Aalsmeer,
telefoon 02977-25141, 5 lynen.

Abonnementsprijs ƒ 18,10 per Jaar.
Per post ƒ 46,30.

Verschijnt op donderdag.
Kantoor te Zandvoort:
Gasthuisplein 12, Zandvoort,
telefoon 02507-7166.

Advertentietarief 22 cent per mm.
Aantrekkelijke konlrakttarieven op
aanvrage. Ook komblnatietarieven
met de overige bladen van R.P.

Bankrelatie: Rabobank, Aalsmeer,
rek. 3001.69.779.

Postrekening 302871.
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VIJF BELASTINGVERHOGINGEN
MOETEN BEGROTINGSGAT DICHTEN

Met ingang van 1 januari 1976 zal de
abonnementspi'ijs van het Zandvoorts
Nieuwsblad met ƒ 1,30 per Jaar wor-
den verhoogd. Deze wurging is nood-
zakelijk vanwege de voortgaande
stijging van vele kosten.

De Nederlandse dag- en nieuwsbla-
den hebben liiervoor toestemming
gekregen van het Ministerie van
Economische Zaken.
Vanaf 1 januari 197S zal voor het
Zandvoorts Nieuwsblad de abonne-
mentprijs ƒ 18,10 i)er jaar bedragen.

Voor postabonnees zal dit ƒ 46,30

worden.
Voor abonnees die ons hebben ge-

machtigd het abonnementsgeld auto-
matisch van hun bank- of giroreke-

ning te doen afschrijven, zal — zon-
der tegenbericht hunnerzijds — wor-
den aangenomen dat zij ermee in-

stemmen, dat wij de wijdging smet
ingang van bet Ie halfjaar 1976 zullen

toepassen.
DE DIREKTIE

ZANDVOOET— Om het gat in de begroting van volgend jaar te dich-
ten willen de Zandvoortse burgemeester en wetliouders een rijftal be-

lastingen verhogen. Het zijn vooral zwembad De Duinpan' en de bi-

bliotheek, die Zandvoort in de rode cüfers hebben gebracht. De begro-
ting vertoont een tekort van ƒ715.000,—

.

Om aan dit bedrag te komen komt het kollege met de volgende voor-
stellen: verdubbeling van de woonforensen- en hondenbelasting, ver-

hoging van het rioolafvoerrecht van ƒ 38,— naar ƒ 91,—, verhoging
van de reinigingsrechten van ƒ52,— naar ƒ60,— en een verho.^ing

van de leges met twintig procent.

Door de verhogingen komt er ƒ 630.000,— meer in de gemeentekas. Om
het totale tekort te dekken wordt de rest van het bedrag uit de saldi

reserve geput.

Verbranding

kerstbomen
ZANDVOORT — De jaarlijkse kerst-
bomenverbranding zal deze keer worden
gehouden op vrijdag 2 januari om 19.30

uur.

Op de verbranrilngsplaatsen, op het
strand voor de Rotonde en op het open
veld bij het winkelcentram Noord, wor-
den de keretbomen ingezameld.

Nieuwjaarsduik
ZANDVOORT— De traditionele nieuw-

jaarsduik door zwemmers en zwemsters

van dé Haarlemse zwem- en poloklub

'De Waterratten' zal 'dondwlag plaats-

vinden om 14.00 uur.

De frisse duik wordt g^ouden vanaf het

strand voor de Rotonde cm staat onder

leidins van Otto van Batenburg.

In een toelichting beklemtoont het kol-

lege de noodzaak van deze belastingver-

hogingen, omdat enerzijds de saldi re-

serve niet toereikend zal zijn een veel

groter tekort op te vangen dan een ton
en anderzijds omdat de begroting vrijwel

geen verdere mogelijkheden voor uitga-

venbeperking Inhoudt.
In de concept-begroting is overigens al

rekening gehouden met een verhoging
van de totale strandpacht met dertig

procent. Voorts moet de Zandvoorter in

1976 meer voor het water gaan lietalen.

Dit laatste besluit heeft de raad overi-

gens al genomen.

Gebruikelijke hoogten
In de toelichting schrijven biu^emeester
en wethouders, dat de bedragen met de
verhogingen zijn opgetrokken naar alge-

meen gebruikelijke hoogten en dat Zand-
voort in het verleden belastingverhoging
heeft nagelaten. 'Beter dan in het ver-

leden,' zo schrijft het kollege 'zal er voor

moeten worden gewaakt, dat het belas-

tlngpell niet te sterk bÜ de uitgavenont-
wikkeling gaat achterlopen. In de nabije

toekomst dient te worden nagegaan, of

en hoe een biliyke lastenverdeling mo-
gelijk is tussen de eigen bevolking en de

toerist.'

Om deze reden wil het kollege het vol-

gend jaar mét een voorstel in de raad
komen om in 1977 toeristenbelasting in

ie Toeren. Eveneens in 1976 komt de on-
roerend goed- belasting in de raad.

Op het ogeiiblik heeft -nien' nog geen dui-

delijk Inzicht in dé' werkelijke opbrengst
van de onroerend goed belasting, omdat
circa 97 procent van de belastingplichti-

gen in de computer Is ingevoerd. De juis-

te bedragen worden binnenkort verwacht.

Zwembad
In de nota van aanbieding hekelt het

Sfeervolle kerstvieringen
ZANDVOORT — Traditiegetrouw had
aan de vooravond van Kerstmis weer
een tweetal kerstvieringen plaats, die
élk jaar meer belangstelling gaan trek-

ken in de badplaats.
In de hervormde kerk aan het Kerk-
plein had maandagmiddag de kerstvie-

ring plaats met oudere gemeenteleden.
Weken van voorbereiding door een spe-

ciaal dameskomitee waren eraan voor-
af gegaan.
Het werd een bijzonder sfeervolle by-
eenkomst in de fraai versierde kerk. De
dienst stond onder leiding van mejuf-
frouw 'ds. K. Biezeveld, die de betekenis

van Kerstmis toelichtte.

Als organist trad op de heer H. van
Amerom, die behalve enkele soli ook de

,WURF-PRAET"

WUl.LUM V. d. WURFF
Doen jeloi 'n bictje veurzichtig met et

vuurwerk?

samenzang begeleidde. Dominee Ter
Steege sprak over het onderwerp;
'Kerstkaarten' en een Haarlems jeugd-
koor onder leiding van dirigent Van
Wleringen en met begeleiding van een

ritmisch combo bracht een aantal kerst-

liederen op zeer verdienstelijke wijze.

Rode Kruis

In de CalviJnzaal van de Gereformeerde
kerk aan de Jullanaweg 15 volgde dins-

dagmiddag de jaarlijkse herdenking van
kerstmis van de afdeling Zandvoort
van het Nederlandse Bode Kruis, onder
het motto: 'Komt aUen tezamen', onder
auspiciën van de gezamenlijke Zand-
voortse kerken. Langdurig zieken, ge-

handicapten en hoog bejaarden waren
voor deze kerstviering uitgenodigd.

In de zaal stonden enkele bedden op-

gesteld voor degenen, die per ambu-
lance werden aangevoerd en praktisch
niet meer buitenshuls komen. Een groot

aantal vrijwilligers had zich Ingezet om
zeer velen per partikulierc auto nanr
de feestzaal te ver\'oeren.

Het welkomstwoord werd gesproken door
de heer H. B. A. Mulder, voorzitter van
de afdeling Zandvoort van Het Rode
Kruis. Verder was er solozang door do
dames A. C. Kruyt-Bimders en M. H.

WiUemse-Smit, aan de piano begeleid

door mevrouw M. Wljnheek-van der

Molen, Pastoor A. Kaandorp en de Her-
vormde predikant ds, C. Matnhcru
woonden de dienst bij.

Laatstgenoemde, als geboren Molukker
en • verscheidene jaren als predikant

werkzaam op Ambon, greep de gelegen-

heid aan om herinneringen op te ha-

len aan de kerstviering op de Zuid-Mo-
lukken en speciaal op Ambon.
Er was verder samenzang, er werd een

kostelijk kerstverhaal verteld en na at-

loon kreeg elke bezoekerester) cfm

fraai kerststukje mee naar huis.

Al met al een middag dio bij de aanwe-
zigen gevoelens van dankbaarheid en
ontroering bracht. De gezamenlijke

Zandvoortse kerken en het Bode Kruis
verrichten met dit jaarlijks weerkerend
gebeuren zeer belangrijk werk dat in

het kader van de kerstviering niet meer
valt weg te denken.

kollege de werkwijze van de Sportfond-
senbaden Nederland bij de samenstelling
van de prognose. De prognose is dan ook
een grote miskleun geweest. Niet minder
dan negenentachtig procent zat men er-

naast met het resultaat, dat 1975 een
nadelig saldo oplevert van ƒ813.000.—,
terwijl het volgend jaar een tekort van
ƒ697.000,— wordt verwacht. Dat de re-
sultaten in deze omvang afwijken van de
destijds gemaakte prognose betreuren
burgehieester en wethouders ten zeerste.

Het kollege vraagt zich af met welke
mate van ondeskundigheid de Sport-
fondsenbaden Nederland bU de prognose
te werk Is gegaan.

'Indien van een prognose. slechts elf pro-
cent uitkomt, kan men zich als maker
daarvan moeilijk het predikaat "dcskun-

üige" aanmeten,' aldus burgemeester en
wethouders.

Dat de Zandvoorter gemiddeld geen acht
keer, zoals was verwacht, maar zes keer
Van het zwembad gebi-uik heeft gemaakt
acht het kollege aanvaardbaar, alhoewel
dit t)C2oek ongunstig afwijkt tegenover
een aantal andere gemeenten.
De afwijking van 25 procent is volgens
het kollege te wijten aan drempelvrees
en het feit dat vele oudere Zandvoorters
de zwemkunst niet machtig ziJn. Het
kollege heeft overigens het volste ver-
trouwen, dal het zwembadbezoek in de
loop der Jaren de prognose zal benade-
ren. Temeer daar de Raad van Beheer
het volgend Jaar door middel van akties
speciale aandacht gaat schenken aan de
niet-zwemmers. Bovendien zal het in-
tensievere schoolzwemmen in de komen-
de Jaren van invloed op dit bezoek zün.

Pcssimisliscli

Heel wat pessimistischer is het kollege
over het toeristisch bezoek. 'Dat van de
274.000 geraamde baden er slechts 30.000
woi-den gerealiseerd duidt op een volle-

dige misser in de prognose. Er is destijds

gewezen op het voorzichtig Interpreteren
van de cijfers, doch dat heeft met deze
afwijking totaal niets te maken.' zo
schrijft het kollege, dat tot slot opmerkt
'helaas weinig te kunnen veranderen aan
de gegeven situatie.'

De begroting komt in de raad op 23 fe-
bruari, eventueel te vervolgen op 24 fe-
bruari.

LANGS DE VLOEDLIJN
Laet het kostelUckst van al V niet

roekeloos ontslippen. Dat's de tijd. die

snel gaet glippen, zonder dat hy kee-

ren zal.

Vondel (1587-1679)

Uitslag

ZVM-loterij
ZANDVOORT — Hieronder volgen de
winnende nummers van de door Zand-
voortmeeuwen afdeling handbal gehou-
den lotery. De pryzen kunnen worden
afgehaald by me\Touw C. Drayer, Van
Ostadestraat 9, telefoon 2750.

Ie prys 1666. 2e prys 1274, 3e prys 1022,

4e prijs 404, 5e prys 627, 6e prys 189,

7e prys 1203, Be prys 547, 9e prys 1169,

10e prys 456, 11e prys 73, 12e prys 268,

13e prys 1187, 14e prys 1594, 15e prys 302

DANSEN IS PLEZIER VOOR 2
VOOR DE NIEUWE DECEMBER DANSCURSUSSEN

DANS- EN BALLETCENTRUM

JOHN de BOER
Zandvoort, Dorpsplein 2 (let op adreswijziging), tel. 2164.

Velsen-IJmuiden: Velserduin 3, tel. 02250-15064.

wenst alle leerlingen en oud-leerlingen een voorspoedig 1976.

INSCHRIJVING
VOOR DE NIEUWE JANUARI-DANSCURSUSSEN

COMPLEET PROGRAM
MODERN BALLET
Standaard dansen Modern voor kinderen
Latijns Amerikaanse dansen Klassiek en
Mode-dansen Jazz volwassenen
Clubs voor elke leefijd

Inschrijving dagelijks van 19.30-21.00 uur (behalve zondags)
Prospelctus wordt op aanvraag toegezonden.

Suriname-avond
ZANDVOORT — l7i samenwerking, met
de afdeling Zandvoort van de PvdA, de
Gemeenschap Zandvoort van het Huma-
nistisch Verbond, de afdeling Zandvoort
van de Nederlandse Protestantenbond,
had de werkgroep Zandvoort va7i de
Wereldwinkel vrijdagavond in het Ge-
meenschapshuis een S^iritiame-avond
georganiseerd, waarvoor veel beln7igstel-

ling bestoiid.

Onder de aanwezigen bevonden zich on-
der andere de raadsleden R. van As,

(KVP) en L. Koper (PSP-PPR), als-

mede de direkteur van de Zandvoortse
WV, de heer Th. B. Hilbers, en de Her-
vormde predikant in Zandvoort, Ds. C.

Mataheru.
De heer Ton de Vries, leider van de

Zandvoortse wereldwinkel verwelkomde
de aanwezigen en wees op het tweeledig

doel van deze avond, nameiyk ten eerste

het leggen van nadere contakten met
Suriname en ten tweede de bestaande
band te verstevigen.

Als tweede spreker trad op de heer S.

van der Werf van de Solidariteitsbewe-

ging 'Suriname' die er enige tyd ver-

toefde en vertelde over de geschiedenis

van het Surinaamse volk van slaverny

tot vry volk en waar de toestand na de
verkregen onafhankelükheld volgens

spreker thans volkome nrustlg was. Hy
verklaarde, dat de rijkdom van Surina-

me in handen is van het buitenlandse

bedrijfsleven, maar Nederland biyft met
vele banden aan Suriname verbonden.

De heer Peter Kloos vertoonde daarna
enkele dia's van Suriname, die hy na-

der toelichtte en die een duideUjk beeld

gaven van de schoonheid van het land.

Vervolgens trad een uitf lang op de Su-
rinaamse cabaretgroep 'Revo' onder lei-

ding van Paul Deen. Naast vroiykheid
bracht hun optreden ook een gevoel van
heimwee en verlangen naar het geboor-
teland. Vooral met het nummer: 'Ik ben
een Surinamer', waaraan uUe acht leden
van de gi'oep deelnamen, werd veel suk-
ses geoogst.

Het Zuid Amerikaanse duo 'Trikal' zorg-
de vei-volgens voor de dansmuziek na
de pauze op vlotte wyze. In de pauze
kon het publiek kennis maken met diver-

se Surinaamse lekkernyen, door een aan-
tal Sm'inaamse dalnes vervaardigd, on-
der andere gcmberbier, koek en snacks.
Omdat Zandvoort betrekkeiyk weinig
Surinamers onder zyn Inwoners telt,

maar veel meer AntilUanen, was het
aantal Surinaamse bezoekers slechts ge-
ring. Uit een gehouden opinie-peiling

bleek echter, dat zeker 70 procent van
het aantal in Nederland verbiyvendc
Surinamers liefst zo gauw mogeiyk uit

dit 'koude kikkerland' zoals het werd ge-

noemd, weer naar het warme geboorte-
land zou willen terugkeren.

De heer De Vries deelde tenslotte nog
mede, dat van do thans in aanbouw zyn-
de nieuwe flats in Zandvoort-noord met
aan zekerheid grenzende waarschyniyk-
heid een viertal flats voor Surinaamse
gezinnen zullen worden gereserveerd.

Overwogen wordt, gelet op het sukses van
deze avond, binnenkort een tweede avond
te organiseren.

Foto: Een Surinaamse schone offreert

haar gasten lekkernijen uit haar geboor-
teland.

De Directie en medewerkers van

Hotel Café Restaurant

VAN HOUTEN
Zeestraat 29

Wensen Imn gasten

een Voorspoedig 1976.

BOUW- EN BETONBEDRIJF

J. RIEMERSMA
• NIEUWBOUW
• VERBOUW

Vraag een vrljbUJvende offerte.

UITBOUWKEUKEN
WOONKAMER
OPEN HAARD

Telefoon 02507-0091-3086.

H.W.COSTER

Makelaar o.g.

ca
LIdNBM,

Burg. Engelbertsstraat 11,

Zandvoort. Telefoon 5531.

Voor aan- of verkoop van uw
FLAT of WONING.

Taxaties
Assarantiën

Hypotheken

CHINEES INDISCB RESTAURANT

LIN'S GARDEN

— Gespecialiseerd In alle chlnees-
indische gerechten.

— Ook voor af te halen geopend van
12 tot 22 uur.

Kerkstraat 19, Zandvoort,

tel. 02507-3643.

ehes andpé
voorheen Petrovilch.

GezelllRheid, Intieme sfeer,

Oueii haardvuur. Dansen,
Recepties, Feestjes.

bij CIIEZ ANDRÊ
geopend:

Maandag t/m vrijdag v.a. 20.00 u.

Zaterdag en zondag v.a. 16.00 uur.

Zandvoort

centrale verwarming

TECHNISCH WERKII

AA

Erkend instniiateiir - Zandvoort - Paradysweff 4 - Tel. 7147 ot 3270.

r
RENAULT 5TL
Veiligheid en ruimte
in 'n nieuwe vorm.
Vlakke vloer en derde deur,

Velllgheldskoolkonstruktle.

Kuipstoeltjes en doordacht

tot In de details.

BenzIneverbrulkbIJ
100 km/uur 1 op 14.1.

Technisctte gegevens:
956 cc -44 DIN pk.-

135 km/uur.

GRATIS: Haal bij on» hef 124 pagina's dikke Renault- _
boek. Met foto's in veel kleurendruk. RenauH g**» waar voor z'n geld.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12

Zandvoort
Tel. 02507-2323-2424-

RENAULT

(^n/tc€'t/i c-n <u<(ijc-el(hy

•/' (?^JC7- 40'Ja/Ji^óV

De
Steenhouwer

Toekomstig adres voor Kantooi^,Doe het zelf zaak en Showroom: PARADIJSWEG 1

,M,,M,„_i_,,,____Mi. Opening medio AFRIL 1976 mm^mmmtumÊÊt^tmm^imÊmmmmm
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Restaurant AELEN
HET WAPEN VAN HEEMSTEDE

Specialiteit- Fondue t "l

Recepties e. d. All drinks ' '
•"

Wilhelminaplein 4, Heemstede.

Tel. 285110.

Heerlijke wiidschotels

Smakelijke wintergerechten

Vrijdags: Stokvis zoals in

grootmoeders tijd!

Wij wensen u allen-

een voorspoedig 1976.

Tot straks bij

Stella Maris

strand-

weg 1

onder

Rofondeflat

Telefoon

02507-

5544
ZandvoorI

SPECIALITEITEN

Kesta»FaRt
Gfealêt Het Wifcte Hais"•»»

Zeeweg 3 - Overveen - tel. 023-256057.

Eig. J. G. de Jong.

Unieke gelegenheid voor:
— een gezellig diner bij kaarslicht.
— uw zakendiners, recepties enz.
Reservering gewenst.

Ruime parkeergelegenheid.

CHINEES-INDISCH RESTAURANT

t ^ M ft
^„TONG AH"

• Goedkope lunch
• Specialiteit Chinese en

Indische rijsttafels

• Ruime parkeergelegenheid

• Ook afhalen van gerechten

Voor tafelreservering 023-252701.

Bloemendaalseweg 271, Overveen .

Geopend van 11.30 tot 23.00 uur.

Restaurant fT^

De Oude Geleerde Man
Bennebroek

waar u goed en

zo gezellig dineert

Tafelreservering aanbevolen onder

nr. 02502-6990.

's Woensdags gesloten.

Ons restaurant

is gesloten op
30, 31 dec. en
nieuwjaarsdag

Wij wensen

onze gasten een

prettige

jaarwisseling.

Hestaurant
DE HANEBALK

SMAKEUJKETEN

Chef kok
B. Datn

de eifenaar

ExcIn.<t1eTe

keuken.

DIVERSE WIXDSCHOTELS
zoals: Hazebout - Hazerug - fazant met

rooRisaus en dlv. jachtschotels.
Bij ons nit eten,

iets om nooit meer te vergeten.

HOUTPLEIN 32, HAARLEM. TEL. 314769.
Reservering aanbevolen.

Keuken van 12 uur t/m 23 uur geopend.

IJSSALON -PIZZERIA

'Le Sardergna'
Zijlstraat 39, Haarlem, tel. 023-310107.

Maakt u eens kennis met de originele

Italiaanse

PIZZA
Zij worden gemaakt waar u bij staat.

Tevens Italiaans ijs en kleine snacks.

U bent van harte welkom.

HOF VAN HEEMSTEDE
Vanouds bekend.

Voor een gezellige avond!

Fijne verlichting en een geweldige sfeer.

Valkenburgerlaan 56, Heemstede.

Telefoon 281328.

WÊÊÊÊmmÊmBBam^mÊmmmiÊBmmmÊKKm

GLANDORPs
MEUBELEN

II weet wel

betere meubelen

betaalbare prijzen

In de Gen. Cronjéstraat 113, Haarlem

t/o De Vriet

BANKSTELLEN
DIVERSE STIJLEN EN UITVOERINGEN
Pracht RIBCORD BANKSTEL 1395,—

direkt leverbaar.

MASSUEF EIKEN BANKSTELLEN v.a. 1095,-

ZITELEMENTEN vanaf 135,—
Vrijdag koopavond.

Jan van Gentstraat 158 b
(Indastrieterrein t.o, Sony),

Badboevedorp, telefoon 02968-5979.

'T BOECKANIERS-NEST
SPECIAUTEITENRESTAURANT

Scandinavisch

buffet (vis en vlees)

Warme en koude

gerechten

Vanaf 8 januari iedere
donderdag ƒ19,50 p.p.

Ook voor thuis.

Tel. 02507-2401 of 3054,

Zandvoort.

J. B. RUTTE B.V.
TRANSPORT- EN AANNEMINGSBEDRIJF

AMSTERDAM vraagt:

1. draglinemachinist
voor Linkbelt L.S. '78

2. maciiinist
voor hydraulische rupskraan

3. medewerkers
of ploeg van onderaannemer

voor het planten van bomen etc.

Sollicitaties aan: Osdorperweg 578, Amsterdam.
Telefoon 020-194163.

HUIZE BOSBEEK TE KEEMSTEDE

vraagt voor haar verzorgingsafdeling
een

VERZORGSTER
en een

BEJAARDEN-

HELPSTER

Sollicitaties te richten aan de directrice

van Huize Bosbeek, Glipperdreef 209,

telefoon 023-285542.

De uiens
VRN IEDERE riBN'

n KIST VOL

IJzerhandel ZWAGER b.v.
Hoofdweg 726, Hoofddorp.
Rogewoerd 111, Lelden.

Voor reparatle's rao alle

merken wasantomaten

HARTENDORP
De zaak waar de service

goed, snel en voordelig Is,

telefoon 023-253760.

VoorrykostcD ƒ 7.S0

Ook voor doe het zelf

onderdelen van wasauto-
maten, koelkasten, cencn-

fuges, stofzuigers.

Oen. Cronjéstraat 62.

Haarlem

MASSIEF EIKEN
salon- en eetkamertafels.

Grote sortering. Ook naar
uw eigen ontwerp.

Wagenweg 144, Haarlem.
Tel. 023-315953.

Maandag gesloten.

V/U SAAKEN ELK
GEWENST MUOEL TAFEL

VOOR O

Alléén
Schagchelstraat 27.

Haarlem, tel. 023-327019.

SLEUTELSERVISE
KlaAT terwttl o wnrnt.
Ook ButodleiiU'ls

Volgenv codPDummpr I

TEL 023-280490
Bmnenweg ^a, Henmnede
Zaterdagsmlddags gesloten

__ En daar in het zonnige

land van.,Mia bella Napoli"

welen ze alles van Manou.
Want waarom zal het zwaar
moeien als 'hol lichl kan?.

-Kijk eens hoe leuk zo'n bed 't bed met spiraalmatras

doel, samen met die enige i""^
nachtkastjes? Ja. waarom geen /L^^ tJ#*
lichte en sterke Manou slaap-

kamer? nachtkastjes per stuk 189.-

miva interieur
dennenUan S3 (hootdstr,) - zwanenburg, telefoon 02907-4990/59M

dae. geopend 8.30-18.00 uur,
TrUdagavond 19.00-21.00 nar - zaterdag 8.30-17.00 uur

MASSIEF EIKEN
SALONTAFELS IN ELK
GEWENST MOUEL

Set 9t«0(lln<<l^

AllMn
Schagchelstraat VI,

Haarlem, tel. 023-327019.

Gevraagd:

FLINKE WERKSTER
voor % dag i.d. week,

Tel. 02502-7971.

Eiken en lieuken

bandgeklootde

OPENHAARD-
BLOICKEN

40 manden van 20 kg
= 2 m3 vjB. ƒ 130,—

thuiBHebractit.

B.V. HAARLEMS
BARnBOUT,

tel. 023-321165-314107

Elke warkdeg van
tialf neaen tot hall Ua
•n van hall twee tot
hair zea oeopend.
Nu bovendien ook
vrijdagavond van
19.00-21.00 uur.
En zaterdag 'a van
10.00-12.00 uur,

U benl welkom.

TE KOOP AANGEBODEN

landhuizen • villa's - herenhuizen
middenstandswoningen - flats

bedrijfspanden te Haarlem,
Heemstede, Bloemendaal e.o.

- Leeg te aanvaarden.

PROSPECTUS OP AANVRAAG.

de 'pldder & stniJDis b.v
De Ridder S Strijbla B.V. Dir. J.M. SIrIjbla, makelaar en taxateur
onroerandB'eoed.eren, Adr. Pauwlaan 19 te Heemstoda. Telefoon : 029 - 288550*

ONHERUELEN VAN
WASATITOMATEN
STOFZUIGERS
KOFFIEZETMACHLNES
CENTRIFUGES

Hoofddorp, tel. 02503-6068.

Te huur gevraagd:
op goede stand

BUIMBUIS
in of omg. Haarlem.
Min. 3 slaapk., gestoff .-

gemeub. Duur n,o,t,k.

Hoge huur geen bezwaar.
Uitst. referenties.

Tel. 023-289012.

TE KOOPi

LUXE INTERLUBKE

WANDMEUBEL
met Z-persoons uitklapbaar bed.

Nieuwprijs ƒ 8000,-—. Vraagprijs ƒ 2500,—.
Telefoon 6815.

EEN ZEER GROTE KOLLEKTIE
ANTIEKE BOERENMEUBELEN:
BOERENSECR., BROODKASTEN, BETAAL-
TAFELS, LINNENKASTEN, KOPERWERK etc.

Vindt u blJ:

ANTIEKBOERDERIJ DE VEENHOEVE,
Oude Nleuwveenseweg 84, Nieuwveen

(Uithoorn) telefoon 01723-8420.

GEOPEND DAGBUJK8 VAN 10.00—20.00 UUR.

OOSTENRIJKSE WEINSTUBE

„ZUMLATERND'L"
VOOR inv BRUILOFTEN, PARTIJEN EN
DINERS!

'

BIER — JENEVERS — CÜGNACS EN
LIMONADES BU ONS ƒ 1,25.

Géén zaalhuur! Eventueel verzorging
van muzielt.

PETIT RESTAURANT
CAFÉ „VICTORIA"
B. FRANZEN, Sloterweg 1315 (nabij Sloter-
brog). Sloten - Amsterdam - TeL 020-153821.

ROLLER CARAVANS
NIBUWB TOURCARAVANS
OCCASIONS — INRUIL

Ultboom - AfflsteUioek, Amstelkade SS.
Telefoon 02975-63768.

SHIRT RECLAME
STICKERS
SHOWCARDS
AFFICHES

SCREEN DRUKKERU OASE
KHRKI AAN 55 HFEMSTKDe TEl. 023-?nM!ni

HET VOORDELIGSTE ADRES VOOR AL UW KAMERBREED TAPIJT, VINYLTAPMT, WNYL EN TEGELS!

Door rechtstreekse afname van fabrieken uit het buiten- en binnenland sluiten wij de tussenhandel geheel uit.

KAMERBREED TAPIJT WORDT DOOR ONS GRATIS EN VAKKUNDIG GELEGD.

DE WITTE TAPiJTHALLEH CASH & CARRY
CENTRAAL MAGAZIJN, Bennebroeherdijh 205b, Cruquius, Uaarlemmermeer,
telefoon 023-283437. Let op Juiste adres. NIET afslag Üruquius-Industrieterrein,
maar voorbij Signode, le nieuwe weg iinlis, de middenlouds. Groot parkeerterrein.

's Maandags gesloten

Haarlem
Kleine Bontweg 11,
telefoon 088-S181M.

'8 Maandags gesloten.

Haarlem
Tesselsebadepiein 9,

telefoon e2S>87M7«.
*a Maandags gesloten.

iJmulden
Lange Nienwstr. 190-192
telefoon 02650-1S120.

's Maandags gesloten.
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Slagerij H. J. van Eldik
Jan Steenstraat Ib - Telefoon 2682

wenst alle kliënten, vrienden en

kennissen een voorspoedig 1976.

L Balledux & Zonen
WONINOINRICHTINGSBEDBUF

wenst zijn geachte clientèle, vrienden en kennissen
in Zandvoort of waar ook ter wereld

EEN GELXnaaG EN VOOESPOEDIG 1978.

FAM. VREEBURG
Slagerij — Haltestraat 54

wenst cliënten en kennissen een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

wy wensen al onze cliënten, vrienden en

bekenden een VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Bakkerij E. PAAP
Fotgieterstraat 24— Telefoon 2865

DRUKKERIJ

VAN PETËGËM & ZN
Kerkstraat 28 — Telefoon 2793

Aan allen veel geluk en voorspoed toegewenatl

Luxe Bakkerij

BALK
Hogeweg 28 — Telefoon 2989

wenst alle clientèle, vrienden en bekenden

EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1976.

TH.J.A.SPOLDERS
LOODGIETERSBEDRIJF

WUhelmlnaweg 20 — Telefoon 2630

wenst zijn vrienden en cliënten

EEN VOORSPOEDIG 1976.

A. Bakels b.v.
Kerkstraat 29-31

WENST GEACHTE KLIëNTEN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Een voorspoedig Nieuwjaar!

SPOELDERS

KAPPERSHUIS
voor Dames en Heren

HALTESTRAAT 14 — TELEFOON 2462.

KEUR EN ZN.
PARADIJSWEG 2 — TELEFOON 5602

wenst u allen een gelukkig 1976

Fam. J. Termes

wenst familie en vrienden

PRETTIGE FEESTDAGEN

EN EEN ZONNIG 1976.

SNACKBAR DE TOL

wenst vrienden en bekenden

een voorspoedig 1976.

Jan en Mia

L DROMMEL
Electro Technisch Bureau

Heimersstraat 33 — Telefoon 2273

wenst zijn geachte clientèle, vrienden

en bekenden een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 1976.

BLOEMSIERKUNST

VADER EN ZN.
Kerkstraat 38

wenst geachte clientèle, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1978.

De Juttersbar
CAMPING DE ZEEREEP

't Meeuwennest
KANTINE ZANDVOORTMEEÜWEN

Ans, Marion en Piet Keur, Willy, Bertus en

Daniëlle Pastor, wensen allen

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

TOONKUNST-
ORATORIUMKOOR
„ZANDVOORT''

wenst Directeur, leden en donateurs en

begunstigers een rijk gezegend 1976.

IJZERHANDEL

I VERSTEEGE

wenst iedereen die betaald heeft

o.id. een gelukkig 1976.

Reeds.

AllKVflflftMW

HUISDIEREN

JEL

SMCIéMêM

Wij wensen alle

Honden, Katten,

Vogels, Muizen,

Hamsters een

voorspoedig 1976
(',n uiteraard óók
hun bazen.

WEZENBEEK
Bouwes Passage 17
Telefoon 5734

M. KEUR

UW echte bakker

Diaconiehuisstraat 36 - Telefoon 2404

WENST U EEN VOORSPOEDIG 1976.

FA. WARDENIER
GLAS — VERF — BEHANG

SCHOONMAAKARTIKELEN enz.
Burg. Beeckmanstraat 2 - Tel. 2114 - Zandvoort

wenst geachte cliënten

EEN VOORSPOEDIG 1976.

De CD.A.-fraktie

2Iandvoort

wenst u allen

EEN GEZEGEND 1976.

R. A. v. As, K. C. V. d. MUe Pzn., H. de Pater.

JVWVWVUVA^S".*A^J%VAV^V^'«V.V.'JWii%VSiV.".'%i%

SCHOENBOETIEK HARMS
DLACONIEHUISSTRAAT 5A

wenst zijn geachte clientèle, vrienden en bekenden

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

MODEHUIS S. PILLER

loenst klanten en vrietulen

een gelukkig nieuwjaar.

S H. y. d. Meii
Celsiusstraat 9 — Telefoon 4067

SCHOONMAAKBEDRIJF

wenst u een GELUKKIG NIEUWJAAR

Het Bestuur van

Horeca Nederland

afdeling Zandvoort der Nederl. Bond van Horeca-

en aanverwante bedrijven, wenst leden en

begunstigers een

GELUKKIG en VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Het Zandvoorls Dames Yokaal

Ensemble

o.l.v. Mevr. F. Nierop-Petiet

wenst vrienden en belangstellenden van

het koor een

GELUKKIG NIEUWJAAR toe.

Fa. L. N. Weber & Zn
EXPEDITIE

Gasthuisstraat 1 — Telefoon 2037

wenst vrienden en cliënten

EEN VOORSPOEDIG 1976.

Het Bestuur, speelsters en spelers van de

BASKETBALVERENIGING

LIONS

wenst de Zandvoortse inwoners

EEN VOORSPOEDIG 1976.

Wij wensen Ueen Voorspoedig 1976

BLOEMEN-
MAGAZIJN // E R I CA rr

GROTE KROCHT 24 — ANN0 1908 — TELEFOON 2301

GROENTEHANDEL

J. Drayer
Van Ostadestraat 9

wenst clientèle, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1976.

BANKETBAKKERIJ

H. SCHOT
Grote Krocht 20 B

wenst clientèle en vrienden een

GELUKKIG NIEUWJAAR.

Café Hollandia
Zeestraat 24 • Zandvoort

wenst al zijn cliënten, vrienden en kennissen

EEN VOORSPOEDIG 1976.

Wally en Jannic Akersloot

SMEDERIJ

GANSNER & CO

wenst clientèle en vrienden

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Het Bestuur van de R.K.S.V.

T.Z.B.

(THE ZANDVOORT BOYS)

wenst haar leden, begunstigers en belang-

stellenden een ZALIG NIEUWJAAR.

Directie en personeel van Zandvoorts

grootste verlichtdngszaak

ANCORU b.v.
Grote Krocht 3-5-7

wenst al zijn cliënten

EEN VOORSPOEDIG 1976.

Het Bestuur van de

Zlandvoortse Operette
Vereniging

wenst ere-leden. leden, donateurs

en begunstigers

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

^.^.^..^^'^^^'^^^.^^.^.^-^-^.^^'^-^^^^^^-^'^^^^

EIERMAN
POELIERSBEDRIJF

A. VISSER
GROTE KROCHT 22 — TELEFOON 2252

Wij wensen u allen een voorspoedig 1976.

Het Bestuur van

Zandvoorts Muziekkapel

Hofkapel „De Kwallentrappers"

wenst ere-leden, leden, begunstigers en

vrienden

EEN VOORSPOEDIG 1976.

Opticien A. G. Slinger

wenst cliënten, vrienden en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 1976

Optiek - Staalwaren

GROTE KROCHT 20a

Leverancier alle ziekenfondsen.

Chemische reiniging

SPEED CLEAN
Schoolstraat 4

wenst cliënten, vrienden en kennissen

EEN VOORSPOEDIG 1976.

C. TERROL

J. PORTEGIES
Schoenservice Kerkstraat 32

wenst geachte clientèle een

VOORSPOEDIG 1976.

Wij wensen Ueen zeer

voorspoedig 1976

BLOEAIENHUIS

„V. d. MEY"
J. BLÜÏS

Haltestraat e.?, Zand-
voort. Telefoon 2060.

Algemene Bond

van Ambtenaren
wenst haar leden

EEN VOORSPOEDIG 1978

Het bestuur van de
TONEELVERENIGING

„Op hoop van zegen"
WENST ü EEN VOORSFOEDIG 197S

Bestuur en kommissies van

ZANDVOORTMEEÜWEN
wensen leden, supporters en begunstigers

EEN SITKSESVOL 1976.

Reisburo

KERKMAN
Grote Krocht 20— Telefoon 2566

wenst n een GOEDE REIS door 1976.

TWEEWIELER SPECIALIST

VERSTEEGE D.V.

Haltestraat 18 . Telefoon 4499

wenst geachte cliënten, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1978.

Keesman's Schildersbedrijf

Jan Steenstraat 1

wenst geachte clientèle, vrienden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG 1976

Afvv^iW^sv^vv^vwvlAVv^ivwv1iVVyvvvavwv^%^'^

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

J.P.SEYSENER
Haltestraat 23, tel. 31S9

wenst eliëntële, vrienden
en bekenden
EEN VOORSPOEDIG 19T6

Fofo Hamburg
Gr. Krocht 19

wenst zDn geachte

clientèle

EEN VOORSPOEDIG 19Ï6

Rubriek betrouwbare

gebmikte auto's

van Renault dealer

Rinko.

Zbekt u een betrouwbare gebruikte wagen?

Kom eens langs. Al onze aanbiedingen zijn ge-

controleerd met onze feilloze diagnose-apparatuur.

Van ledere auto bestaat een uitgebreid diagnose

rapport.

Koopt u een auto boven de f 3000,- dan kri]gt u

bovendien een waterdichte Bovag-garantie.

Ais speciale aanbieding iiebben wij voor u:

Citroen 2CV Bestel

oranje 1974

Datsun 240 KGT hard-
top coupé I.blauw 1974

Peugeot 504 wit 1972

Renault 4L rood 1973
Renault 4 Export groen
metalic, roldak 1973

Renault 6TL 1100 groen
metalic 1972 en 1973

Renault 6 TL 1100

rood 1974

Renault 12 TS blauw
metalic 1974

SImca 1301 Special
groen metalic 1972

VW 1200 oranje 1972

Daf 5.5 groen, radio
open dak 1971

Ford Escort 1300 XL
groen metalic radio
1971

Rinko
Oranlestraal 2-12, Zandvoort

Tel. 02507-2323

occasions
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WINKELCENTRUM NIEUW NOORD Ruime
parkeer-

gelegenheid

|Hi^ Herenkapsalon

[§j BERT STOFFER MICKEY'S SNACKS
Bar-Bodega „NOORD"

geeft u een sfeervolle oudejaars-
nachtviering. Wij zijn geopend
van 00.30 tot 05.00 uur 's morgens.

Drog.v/hBlaauboer
Elg. Ton Goossens

Bioemeifhuis

W. BLUYS
WARME BAKKER

V. d. WERFF

Wij wensen U allen een voorspoedig 1976

Bouwens SPAR super
DOBBELMAN GEZINSWASMIDDEL
blauw per baal a 2} kilo van 6,50 voor 5,50

DUYVIS BRAADPANDINERS MILANEES van 3,47 voor . 2,98

Oudhollands en Chinees 3,98

SPAR SHAMPOO per grote fles van 1,75 voor .... 1,59

COMPLETA grote pot è 400 gram slechts 2,98

DREFT VLOEIBAAR 400 gram per flacon van 2,52 voor . 1,98

PRODENT TANDPASTA
5 grote tubes met aktle van 9,50 voor 4,95

PENCEE rol a 5 stuks voor slechts 0,89

DIEPVRIES
SPRUITJES 500 gram van 2,29 voor 1,55

TUINBONEN fijn 300 gram van 1,85 voor 1,29

AFDELING VLEESWAREN
GEBRADEN GEHAKT 150 gram
HAMWORST 100 gram
dus 250 gram vleeswaren samen voor slechts .... 0,98

VLEESWAREN

VOOR ODDEJAARSAVOND
FRiKANDELLEN pak è 4 stuks van 1,85 voor 1,69

BITTERBALLEN pak è 18 stuks van 1,85 voor .... 1,69

KROKETTEN pak è 8 stuks van 1,85 voor 1,69

GEBRADEN KUIKENVLEES 100 gram .

SLAGERSLEVERWORST 250 gram . .

SLAGERSMETWORST 250 gram . . .

ZALMSALADE 100 gram

SEKT SCHLOSS MORY per fles . . .

CALVÉ SLAOLIE per fles van 3,65 voor

.

SPAR BLOEM pak è 1 kilo slechts . .

1,69

1,29

1,69

1,98

3,95

2,50

0,98

BEKENDMAKING
De Burgemeester van Zandvoort brengt ingevolge artikel 22, 2e lid

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis, dat de
raad dier gemeente bij besluit van 16 december 1975 op grond van
artilcel 21 van vorengenoemde wet heeft verklaard, dat voor de per-
celen Hogeweg 78-80-82 een bestemmingsplan wordt voorbereid.

Genoemd besluit ligt met een tekening, waarop met een rode omlij-

ning het gebied is aangegeven voor een ieder ter Inzage op de ge-
meentesecretarie, bureau volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

ZANDVOORT. 18 december 1975.

De Burgemeester voornoemd,
A. NawÖn

CREMATIES — BEGRAFENISSEN — TRANSPORTEN
BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. KROON
(v/h Jac. Koper)

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal - Telefoon 025-260533.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies geheel
vrijblijvend.

Hema
Vleeswaren
Nieuws

Hema Vleeswaren.

Vers van het mes, niet vacuüm verpakt, dus lekkerder.

En zeer voordelig.

CONSUMPTIE-AANBIEDING

Voor de Kerstperiode geldig van 11/12 t/m 31/12.

Vieessalade per schaaltje 1,95 nu 1 .75

Belegen Goudse kaas o 7C
500 gram 4,~ nu .u./5

Snijworst200grani1J8nu. . .1.60

Gegrilde achterham o on
150 gram 2,31 nu Z./U

Paté leverworst

250gram1,88nu
,
1.60

HEMA

STICHTING HUISHOUDEUJKE-

EN GEZINSVOORLIGHTING
Programma van de cursussen voor
de periode van januari t/m april 1976

1. KOKEN
Deze cursussen worden gegeven in Hotel
Interlaken, Van Speykstraat 20.
CHIN./IND. KEUKEN
8 l«ssen voor ƒ 36,—, plus ƒ 20,— Ingrediënten.
Op maandagavond, o.l.v. mw. Veldkamp.
Aanvang 19 januari 1976.

2. NAAIEN
Deze cursussen zlJn reeds volgeboekt.
Op vrijdagmiddag nog enkele plaatsen.
Aanvang resp. 12, 13, 14. 15 en 16 Jan. 1976.

3. STOFFEREN
12 lessen voor ƒ 54,—

.

Op vrijdagavond, o.l.v. de heer Krom.
Het zelfbekleden van een stoel geeft veel vol-

doening en is een grote besparing.
Aanvang 16 januari 1976.

4. BLOEMSCHIKKEN
8 lessen voor ƒ36,—

.

Met tevens adviezen voor het verzorgen ran
Uw kamerplanten.
Op dinsdagavond o.l.v. de heer Louwems.
Aanvang 17 februari 1976.

5. Creatieve HANDVAARDIGHEID
8 lessen voor ƒ35/—.
Plus materiaalkosten plm. ƒ15,—.
Op maandagmiddag, o.l.v. mw. Terstegen.
o.a. mozaïk, pltrlet, batiken voor slerdecoratie,
gipswerk, paplermaché, raamdecoratles.
Aanvang 19 januari 1976.

6. VOETVERZORGING
3 lessen voor ƒ 13,50.

Op donderdagochtend, o.l.v. mw. Schlelffer.

Een goede voetverzorging maakt U het lopen
lichter.

Aanvang 12 februari 1976.

7. MENSENDIECK/GYMNASTIEK
8 lessen voor ƒ36,—

.

Op dinsdagmiddag, o.l.v. mw Smeets.
Door beter splergebrulk klachten voorkomen.
Aanvang 20 januari 1976.

8. HAARVERZORGING
4 lessen voor f 18,—

.

Voor 't zelf bijhouden van uw kapsel.
Op donderdagochtend o.l.v. mw. Einmahl.
Aanvang 18 maart 1976.
Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij

een minimum deelname van 12 personen.
Alle lessen worden gegeven In het lokaal Tol-
WBK 10, behalve de kooklessen.
Lestijden:
's morgens van 9.00 - 11.30 uur
's middags van 13.30 - 16.00 uur
's avonds van 19.30-22.00 uur.
Aanmelden op 6 en 7 januari 1976.
Van 9.30 - 11.30 uur kantoor Tolweg 10.

tel. 2683.

HET ENIGE

ECHTE ADRES
voor originele gebrandschilderde

GLAD MEDAILLONS, 100% handwerk.

Ook eigen ideeën en raampjes.

ATELIER VALK
W. Draijerstraat 5, Zandvoort.

1001 mogdijkheden^Voor1001 mensen
met elkhuneigenwensen*

Wilt u lui liggen in de zon? Mooie musea zien?De tiein

Dakken naar Parijs of de Noordzee oversteken naar Londen?

Of een rondreis door Indonesië maken? 'n Huisje of

appartement huren oftoeren met de auto? Ach, \vie aan

vakantie denkt; 'merkt vanzelfdat de mogdijkheden

onbeperkt zijn. En dat kunt u ook zeggen van de vakantie-

mogelijMieden die deABN te bieden heeft. Dat zijn er nu
meer dan ooit tevoren. Wilt u meer weten?Dan liggen er

bij deABN meer dan tien grasis reisgidsen voor u klaar.

De tomerreiten.mn AiTtour/Stlvèrfè^'ETr, Long Range Travel,

AirtouT IT., B.B.1, RaütouT,FTS, Europa Express,

Stoomvaart Maatschappij Zeeland, Fred Olsen/Bergen Lines

en AznarLine vindt u bij de ABN.

Algemene BankNederiand

Zandvoort, GioteKrocht.12,telefoon (02507) 5341,

D173

AU6. V. d. MME
Maristtraat 15a. telefoon SIM,

Zandvoort

SCHILDERS- EN

AFWERKINGSBEDRIJF

BINNEN- EN
BUITENSCHILDERWERK
Bohangwerk «n . wandbekleding
Botonroparatio on vloerceatingt

levering en roparafie van glas, glat In

lood, glacplatan on thermopane.

Techn.Bur.A. VADER
Prlnsesseweg 52a, tel. 02507-6747
3176 b.g.g. 023-330192.

Showroom: Deken Zondaglaan 53,

Vogelenzang. Tel, 02502-6667.

ERKEND INSTALLATEUR
LOODGIETERS
CENTRALE VERWARMING

of

CENTRALE VERWARMING
TeehiüMh InsUUatle bnieau

Cum'ADIATOR
ROENESTEIN

Ampërestraat 2/hoek K&merll&gh OmwBstraat
Postbus 49, Zandvoort. Telefoon 684S*.

OedlpL InstaU. • Brk. A.OX Ud

AARDGAS
OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIES EN LEVERING
ZELFBOUWPAKKETTEN

VEILINGGEBOUW

Dt Witte Zwaan

Ia> en Tctkoop en opalac

Tan inl>oedel,*coederen.

Dag. geopend van 9 tot IS

uur en zaterdags tot 13 uur.

Tel. 2164-3713 na 18 uur

Pa. WaterdMnker.
Soutlt«rraiii De Witte Zwaan

Dorpsplein 2,

Aangeboden

:

BONTMANTEL
persianerpatt., maat
40-42.

Tel. 3039, Hogeweg 75,

Zandvoort.

Auta- en hulKieutels
WU-maken uw reserve-
sleutel terwtJl u wacht.

SLEUTELSERVICE.
Verstëege b.v. Haltestr. 18,

tel. Ö2Ë07-4499.

Jongeman zoekt
PERMANENTE
WOONRUIMTE
Ueïsk zomerhuis of

sousteraln.

Koumginheweg 25,

telefoon 6479.

KONÖTOEBITTBIV
SPOfebREPABATIES

J. A. HESSELS
Leidaevaut 82, Hsarlem,
Telefoon (023) 316093.

vooit uw ruvê.
VCafeNlOIMQS- CN
BAMttlEI.SDBUK«naUC

DrnkkMII '• BL *• Omumb
SohooUtrMt - ViMt. tt«

Sparen
voor iedereen

AMSTELHOEK, G. Plooij

Amstelkade 2

Tel. 02975-61429

Nederlandsche
Middenstands
Spaarbank

FJLGANSIIER&CO.
GAS- EN OUEHAAHDEN. GASFORNUIZEN.

OeskuDdls advies.

Voor al iw: SANITAmB rNBlCHTINGBN,
WASTAFEIiS enz.

ETNA, FABBR. BENRAAO OASHAABDEN.

ToonRaal: Setaelpenplein. Tel. 5068. 3812, 2518.

No ook ID ZaadToort: KITNSXGEBIX REPARATIES

A. Rn'MAN
Relnmtrdtstraat 20, Teletooa 02S07-4365.
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YERTROUWENSFUNKTIE UITHOORNSE ARTS KREEG TOEBEDEELD

'Gijzeling had niet moeten
'Niemand kon het een

half jaar volhouden
'

Eén van de vijfentwintig gegijzelden die vijftien dagen lang in het
Indonesische consulaat in Amsterdam moest verblijven door de be-

zetting van de zeven Zuidmolukkers, was de 46-jarige B. Fanggidaej,

van beroep arts en wonende in Uithoorn. Nederlander van Indonesi-

sche afkomst en werkzaam in Amsterdam. Van meet af aan — sinds

de gijzeling begon op vier december — kreeg de heer Fanggidaej een
vertrouwensrol toebedeeld, door zijn beroep als arts, zowel bij de be-

zetters als bij de gegijzelden.

Omdat er al zoveel over de Zuidmolukse zaak geschreven is en er

ook via de radio en televisie de nodige aandacht aan is besteed, wil de

heer Fanggidaej liever niet op deze kwestie ingaan, mede omdat de

toestand over de Zuldmolukse kwestie, volgens hem toch nog in

een 'kritiek' stadium verkeert. Wel was hij voor onze kranten bereid

zijn funktie als arts tijdens die spannende dagen nader toe te lichten.

Hij was ook de man die na afloop kon zeggen: 'Niemand heeft licha-

melijke bijstand nodig.'

De woning van Fanggidaej — het gezin

bestaat verder uit twee zonen, waarvan
de oudste (19) in Rotterdam studeert en
de ander (17) op het Allcwin Kollege In

tJithoom zit — ligt in de nieuwe tvUl^ De
Lcgmeer voilcomen rustig gesitueerd. De
Ij^vorniige woonkamer siet Iceulcen puilt

uit. van diclit naast elkaar geëtaleerde

bloemstukken, planten en andere ge-

schenken. En hcrtiaaldeiyk (maandag 22

december) voert de postbode nog tele-

grammen en andere poststukken aan.
Boewei de familie Fanggidaej nog maar
sinds één oktober dit jaar in Uithoorn
woont, noemt Ii)j de blijken van medele-
ven zowel van buren — die hij door ver-

huizing en inrichting nog niet heeft le-

ren kennen — en de reakties' van het ge-
meentebestuur, hartverwarmend. Ovt^ri-

gens is twee derde van alle bloemen en
poststukken afkomstig van zijn patiënten
uit Gouda waar hU een dokterspraktijk

had.
Daarom was de aaniveziglieid van een
joarnalist en een fotogmaf behorende bü
een kraht in Gouda allerminst toevallig.

'Het zUn mijn vrienden en buren. Ze
kwamen zo maar langs en ik kon ze niet

%veigeren.' Er aan toevoegend dat hü. na
de vrUlating vrijdag 19 december, de
maandag daarop psychologisch juist vond
om een kort interview toe fe staan. ,

DC'heer Fanggidaej, die aan de gemeen-
te universiteit van Amsterdam zijn art-

senopleiding genoot, woonde dertien jaar
lang in Gouda, in een grachtenhuis met
dertien kamers. Iiy was bestuurslid bü
verschillende instanties zoals van het
ziekenhuis iat bestuurslid van een ver-

pleegstersschool.' Verder zat hy in tal

van verenigingen. 'Ik heb alles aan jon-
gere mensen -n-illen overlaten en een
baan gevonden als adviserend genees-
kundige bU de Verenigde Amsterdamse
.Ziekenfondsen.'

üitgescliakeld
Op de dag van de gijzeling in het con-

sulaat was de heer Fanggidaej in de

buurt van het gebouw aan de Brachthuy-
zerstraat en ging er in alle vrede naar
binnen met de boodschap dat z^n vrouw
nog ziek was en ook die dag niet kon
werken. Tevens nam' hU de moeite zich

op de hoogte te stellen dat de zakpn door
anderen ~ goed opgevangen werden, en
met deze geruststcUing wilde hU buis-
%vaarts keren.,.

Op dat moment dreven de zeven Moluk-
kers de mensen in het consulaat naar
een kamer op de tweede verdieping, toen
ook met de negentien kinderen van het
schooltje die later in vrijheid werden ge-
steld."

De heer Fanggidaej beschryft de eerste

vier dag als de meest beangstigende
ogenblikken. 'Momenten met de dood
voor ogen, uren-lang heb je geen weet
%vat er precies gaande is en zUn de mo-
gelijkheden ook maar aan iets of wat te

denken nagenoeg uitgeschakeld. Niets
was georganiseerd of kon georganiseerd
worden, omdat er sprake uas van totale

venvarring.'

Gymnastiek
'We hebben ons moeten legitimeren wat
we deden, en het moment dat de bezet-

ters wisten van mijn beroep als arts, kon
ik in die funktie aanvankelijk niets uit-

ricliten. De bedreigingen stoorden ons in

welke mate d.in ook om iets te kunnen
regelen of organiseren.'
'Wel heb ik een derde jaars student me-
dicijnen, de eerste dag van de bezetting
zo ver gekregen dat hü de leiding nam
voor het geven van lichamelijke oefenin-
gen. Dit gebeurde in gezamenlijk ver-
band. Daarna lukte deze wijze van ont-
spannen niet meer en heb ik getracht
gymnastiek-oefeningen te doceren. Maar
niemand' was Individueel bi) 'machte of
in staat '— uiteraard beïnvloed door de
spanningen en. angsten — om op zijn of
haar wijze aan lichamelijke oefeningen
te beginnen. Jk meende daarmee een

vorm van afleiding te bezorgen waar ik

achterat op terug moest komen.'

Ommekeer
Als we de studies van psychologen over
gijzelingen en kapingen mogen geloven,

dan gebeurt er tussen het tachtigste en
honderdste uur van een dergelijke dra-
matische gebeurtenis een ommekeer. Dit

kan in negatieve of positieve zin zijn.

Volgens de beer Fanggidaej liad er in-

derdaad zo op de vierde dag een veran-

dering plaats in gunstige betekenis.

Tussen de bezetters en de arts voltrok

zich namclüK een vertrouwensrelatie om-
dat een arts in het gezelscliap wel te pas

kwam, In de uren van de vierde dag kon
de heer Fanggidaej nog meer dan de da-

• gen ervoor, rekenen op de uitoefening

van zijn ambt. De mensen bleken vol-

gens de arts in de eerste dagen bestand
te zijn tegen wat er gebeurde, omdat één
en ander nauwelijks kon worden berede-

neerd. In een tweede fase — op de vier-

de dag dus — volgde een mate van ont-

spanning. De geg^'zelden kregen in die

periode — er werd niet meer met wa-
pens gedreigd — de gelegenheid min-
der emotievol de zaken verstandelijk op
een rijtje te zetten.

'Opvallend v/as,' zo zegt de arts, dat de
klachten over het welzijn toenamen. Mijn
lotgenoten mochten van de bezetters met
hun klachten by mij komen, als betrof 't

een spreekuur. Er waren mensen bü met
hartkloppingen, darmstoornissen, pUn in

de maagstreek, die 't benauwd kregen, of

Door

Han van Geenliuizeii

hoofdpijn hadden. Ik heb vervolgens nie-

dicUnen besteld en ze ook gekregen. Ik
zorgde dat er tevens voldoende pijnstil-

lers in het consulaat aanwezig waren. Er
werd overigens in die tyd ontzaglijk veel

gerookt, maar aan alles was een over-

vloed.'

Automatisch
Hoewel de mensen in een angstige situa-

tie als ' ]n het consulaat kennelük een
automatische 'piloot' kunnen aanzetten
om zowel gecstelUke als lichamelüke
'weerstand' te bieden tegen dreigingen,

treedt na een voelbare ontspanningsfase
een mentale afmattingsslag in.

'Van de zevende tot de tiende dag kon-
den we er niet meer tegen op,' zegt

Fanggidaej. 'Ieder reageert anders. De
één wordt wat rumoeriger, de ander
blükt plotseling in zichzelf gekeerd te

zün. Je kunt onmogelük in zo'n situatie

aan de band van: die en die, dus eigen-

lijk via de karakters van de mensen na-
gaan: die en die zal zich zus of zo ma-
nifesteren.', 'Dal was onvoorspelbaar; ie-

der uitte zich op zün manier. Als ik het

bü müzelf naga, overkomt je een gevoel

van 'ontremming.' D,>it wil zeggen er

wordt binnen zo'n gezelschap van men-
sen, en in een ruimte méér van je ge-
vergd, dan een mens doorgaans gewend
is. Er gebeuren lichtelijk overdreven han-

delingen, büvoorbecld als men lachtte

ging dal niet altüd even spontaan, maar
op een onnatuuriykc wüzc.'

Niet bestand
Er zün mensen geweest die liet consulaat

moesten verlaten wegens ziekte. Op ad-

vies van de arts konden (Ie knaap die op
blote i'oelen en gehuld in dunne kleren

tot tweemaal toe enige minuten lang In

de kou op het balkon stond, en ccn hart-

patiënt, vertrekken. De overgeblevenen

kregen het mentaal hard te verduren.

Fanggidaej: 'Die giJzcHng had geen dag
langer mogen duren, want ook ik ging er

langzamerhand aan onderdoor. Mün lot-

genoten kwam nog geregeld naar me toe

en ik probeerde ze gerust te stellen en
dat geeft mentaal gezien wellicht een
uitzonderingspositie binnen de situatie,

maar langer kon ik liet niet meer vol-

houden.'

'Natuurlük waren de bezetters er veel

beter op getraind en konden de situatie

aan. Als je evenwel stelt kunnen zij zo'n

güzeling büvoorbecld een half jaar vol-

houden, dan zeg ik: nee. Ook zü zün
licliamclijk en geestelijk niet bestand te-

gen een uitputtingsslag.'

Nazorg
Over de volgende fasen van de bezetting

zegt de arts dat er ccn rlimax kwam
toen er gezegd werd: jullie komen vriJ.

Vervolgens ccn anti-climax locn ze vrij

waren tot het moment van vrülating. De
heer Fanggidaej kon zicii niet herinne-

ren wat hü precies graag zou willen wan-
neer hü weer thuis zou zijn. Wel zegt hij:

'Er overkwam mU later een soort dank-
baarheid weer thuis te zün en bet enige

wat ik wilde was rust en bü mün gezin

zün.'

Het woord nazorg klinkt de heer Fang-
gidaej nog wat te vers in de oren. Over
de projektgrocp zoals die door staats-

sckretaris Hendriks is voorgesteld —
naar aanleiding van de treinkaping in

Bcilcn en de güzeling in het consulaat,

kan de arts nog geen zinnig woord zeg-

een. Wel is hü van mening dal enige na- ,

zorg zeker moet gebeuren. 'Ik weet van!
bepaalde mensen, dat ze zondermeer na-

zorg nodig hebben. In welke vorm weet
ik niet. Ik zou mijzelf — indien kollega's

mU dat vragen — ten dienste willen stel-

len voor de nazorg. Ik ben tenslotte zelf

bü de güzeling geweest.' 'Natuurlük kun
je over nazorg een mening hebben, maar
eerst moet je tot rust komen en dan pas
de zaken gaan rekapitulcren. Ik moet het

nog allemaal zèlf verwerken.'

Vergeten.
Mevrouw Fanggidaej die dus wegens
ziekte (haar tweede dag) niet in het ge-

bouw van het consulaat aanwezig was,

kreeg die dag van haar kollega, die op
het reisbureau in het consulaat werkte
en eruit holde een telefoontje over wat
er gaande was. Zo ojigcvccr van die dag
af, verbleef mevrouw Fanggidaej, met
andere familieleden van de gegijzelden,

in hotel Colf, bü'hei consulaat om de
hoek aan de Koninginneweg. Van daar
uit kon ze via radio en televisie, maar
ook van mensen die bet consulaat bc
waakten, op de hoogte worden gehouden
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De heer B. Fanggidaej: ...'Thuis zün, en veel rusten'...

w'at er zich tüdens de gUzelingsaktie ont- In hotel Cok heeft mevrouw Fanggidaej dat de gUzclaai-s in de trein nooit precies

wikkelde. Wat ze nu precies in die dagen ook de afloop van de gijzeling in het konden weten wat er zich daar buiten af-

heeft gedaan, weet ze niet meer na te Drentse Bellen gevolgd. En later natuur- speelde. 'Zulke kritiek lükt me ongc-

vertellen. Wel ging ze nu en dan naar de lijk de kritiek die er was van de gegüzel- grond, in ieder geval konden wg daar le-

woning in Uithoorn. Daar bemerkte ze den ten opzichte v.in het beleid dat de ring uit trekken.'

dat vooral buren bereid bleken bood- autoriteiten voerde. Met de men&cn in Haar man knikt en vocgl er aan toe niet

schappen te doen of andere taken van hotel Cok ontstond echter en bloc een helemaal eens te zün met uitlatingen

huishoudelijke aard te willen dragen. 'Ik mening die anders moest zün dan die van een enitelc consulaat-gcgüzclde voor
heb me verder ook' niet met het huis- wat na Beilen gebeurde. Volgens mevrouw de televisie. 'Er werden toch weer wat
houden bezig gehouden,' zegt ze. Fanggidaej waren velen het erover eens voorbarige konklusics genoemd.'

/- \y. 'ü-'

Jeugd

in eigen

stekkie
ZANDVOORT — In hun soosgcbouw
'De nachtuil' hield de Zandvoortsc jeugd

*an de in oprichting zünde jeugdsoclë-

fctt zairrdng ?,0 december open house.

Vccl ouders van jongeren tol achttien

Jaar maakten van de uitnodiging ge-

bruik otti een kijkje te nemen in het ge-

bouw aan do Van Lcnnepweg.
Voorlopig zal de jeugdsoclëtelt elke dag
geopend zün. Dit om te bekyken welke
avonden en eventueel middagen er bü
de jeugd het meest behoefte bestaat om
elkaar te ontmoeten. Na de proefperiode
zal de Jeugdsoclëtolt officieel worden
opgericht.

Het lag aanvankeUtk In do bedoeling om
eveneens een jeugdsoclëtelt te creëren
in aktlvlteitencentrum ' 't Stckklo' aan
de Pahrcnheltstraat. maar nu men over
een eigen gebouw beschikt heeft men
van dit plan afpezlen. Voorts zag de
jeugd zich in ' 't Stekkie' In haar moge-

lykheden beperkt, omdat men slechts

op vrÜdagaVond In het aktlvlteitencen-

trum terecht zou kunnen.

FIAT
service

ZANDVOORT
BURG. VAN PENEMAPLEIN 27

TELEFOÜN 4580

Open toernooi

badminton
ZANDVOORT — Het jaarlijkse open
badmintontoemool van de Spwllrig
Club zandvoorl wordt gehouden op zon-
dag 11 januari. Rekïeatlespelers kun-
nen zich opgeven voor mixed, dames en
heren dubbel.

BU voldoende deelname komen er levens
speciale poules voor senioren boven vüt-
endertig jaar.

Opgave Is mogelük in de Pelllkaansport-
hal op dinsdag- en vrijdagavond.

Snoopy teken-

wedstrijd
ZANDVOORT — WIm Peeters van de
gelijknamige radiozaak In de Haltestraat
organiseert op woensdag 7 januari in

de naast zijn winkel gelegen Snoopy-
bar een tekenwedstrüd voor kinderen tot

twaalf jaar.

Voor kinderen, die het hondje Snoopy
het fraaist op papier kunnen uitbeelden
liggen vUf fraaie prijzen te wachten.
Hot werk zal om vüf uur worden geju-
reerd door John EüWers.
Kinderen, die aali de tekenwedstrüd mee
willen doen w'orden verzocht om drie

uur aanwezig te zün In café Snoopy.
waar geen tekcngerei aanwezig is, zo-

dat men eigen tekengerel mee moet ne-
men.
Na de wedstrüd zullen de werken ge-

ëxposeerd worden in bar Snoopy, Halte-
straat 56.

HAARLEM — Yoüth 'For Christ begint

het nieuwe jaar op zaterdag 3 januari

met een optreden van het duo ürbl et

Orbi 5n de koffiebar In de Turfsteeg.

Vanaf acht uur 's avonds zün de deuren
open.

Artsen: huisartsenpraktijk 3ourtian-Mol,

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsdag:
Dokter Mol, Emmaweg 2, tel. 5091

Weekend 3 en 4 Januari:

Dokter Bouman, Koninginneweg 34,

telefoon 5600

verdere inlichtingen omtrent de week-
enddiensten wordon verstrekt via de
telefoonnummers van de huisa''tsen:

Anderson, telefoon 205B
Dronth, telefoon 3355
Ftieringa, telefoon 2181

Zwerver, telefoon 2499

Tandarts: telefoon 023-313233

Wijkverpleging: Oudeiaarsavond en
Nieuwjaarsdag:
Zuster T. de Roode-van der Horst,

Noorderstraat 30, telefoon 6358

Weekend 3 en 4 Januari:

Zuster E. Poldervaart-Spaans, Kruislaan

54, Hoofddorp, telefoon 02503-6000

Apotheek: Oudejaarsavond en
Nieuwjaarsdag:
De Zandvoortse Apottieek, H. B. A. Mul-

der. Raadiiuisplein 10 hoek Haltestraat,

telefoon 3185
Van vrijdagavond 2 januari half zes tot

maandagmorgen 5 januari 8 uur:

De Zeestraat Apotheek, N. van Berkel,

Zeestraat 71, telefoon 3073.

Verloskundige: mevr. Ctir. Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3, flat 2, telefoon 4437

Hulpdionsl: telefoon 023-243340

Dierenarts: bij afwezigheid vai. de
gewenste arts caadplege men uitsluitend

telefonisch de Veeartsendienst te

Haarlem, telefoon 023-313233

Slorlngsdlensl gasbedrijf: lelefoon 3737,

ook buiten kantooruren

Polftle: telefoon 3043

Brandweer: telefoon 20OO

Taxi: telefoon 2600

(Adv. Ingez. Meded.)

AUTO-SERVICE

ZflMDVOORT
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Tot onze grote droefheid is toch nog on-
verwachit van ons heengegaan mijn lieve Man,
onze zeer zorgzame Vader, Behuwd-, Groot-
en Overgrootvader

Hendricus Antonius Donker
in de ouderdom van 87 jaar.

M. Donker-Quattass
Haarlem:

J. H. Schroeder-Donker
J. H. Schroeder

Zandvoort:
R. Jochems-Donker
R. Jochems

Bentveld:
C. van Dooren-Donker
C. van Dooren

Hummelo:
H. A. Donker
A. Donker-Kooy

Heerde:
R. Donker
C. Donker-Oslnga
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Zandvoort, 20 december 1975.

Zandvoortselaan 54.

De teraardebestelllng heeft Inmiddels plaats-

gevonden.

Nog geheel onverwacht, is van ons heenge-
gaan mijn lieve man, onze zorgzame vader,

schoonvader en opa

Jan de Roode
echtgenoot van E. H. M. Jens

op de leeftijd van 76 jaar.

E. H. M. de Roode-Jens
kinderen en kleinkinderen

Zandvoort, 28 december 1975
Kerkstraat IA

Vader ligt opgebaard in de Rouwkamer Post-

straat 7 te Zandvoort. Gelegenheid tot bezoek

van 19.00—19.30 uur. Alleen donderdag 1 ja-

nuari geen bezoek.

De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 2

januari a.s. om 12.00 uur in het Crematorium
te Velsen. Halte Driehuis-Westerveld.

Liever geen bezoek aan huls.

Vertrek vrijdag. Kerkstraat IA om ± 11.15 u.

HARTELIJK DANK AAN:

Gemeentebestuur;
Schoolbestuur;
Collega's;

Ouders;

Leerlingen, en verder iedereen die op onvoor-

stelbare wijze 22 november j.1. voor ons een
onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Het schildje met „Gebed voor onze Kinderen"
heeft ons bijzonder getroffen.

Van deze gelegenheid maken wij gebruik ie-

dereen een gezegend 1976 toe te wensen.

P. T. NOTA-POTJIA

J. J. NOTA

IW>*»I«

Draag uw kennis zoals uw horloge. Niet om ermee

op te scheppen, maar om er gebniik van te maken.
Disraëll (1804-1881).

En draag dan by voorkeur een horloge van

Horlogerie C. WAANING
HET KLOKHUIS MET PIT
SOPHIAWEQ 4 — TELEFOON 23 07

Dat Zijn uurwerken, waar u altUd van gebruik

kunt maken en u kunt er daarom gerust over

opsclieppen.

Komt U maar eens kijken In zijn showroom.

's IS een belevenis I Eigen reparatie-afdeling met
elektronische apparatuur.

ANKER NAAIMACHINES

De horecabedrijven

in Zandvoort

mogen in de nacht van Oud en Nieuw

geopend zijn tot 5.00 uur

Met toestemming van de plaatselijke

politie.

Tevens de beste wensen voor 1976.

HET BESTUUR

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONDJGINBICHTWG

Voor SPECIAAL BEHANGWBRK vraag onze
monsterboeken.

Leveren en leggen van alle bekende merken

BREEDTAFUT, o.a. Hatema, Desso, K.V.T^
PloegtapUt enx.

DIVANBEDDEN — STAPELBEDDEN
MATRASSEN — DEKENS — SLAAP-
ZAKKEN — SLAAPKAMERKLEEDJES —

BIEZEN MATTEN.

Unoleums Krommenie — ViltzeU —
Balatred — Tapiflex — Hengafelt tegels.

Alles voor ow woning !

Lnzaflex jalonzleën — Balastores.

HALTESTRAAT 27-29 —TEL. 2S96-S759-4015

FA.LBALLEDUX&ZN.
COMPLETE WONINGINRICHTING

Voor SPECIAAL BEHANGWERK vraag onze
monsterboeken.

LEVEREN EN LEGGEN VAN ALLE MERSXN
KAMERBREED TAPIJT.

Dlvanbedden — Stapelbedden — Matrassen
Dekens — Dacron donzen dekbedden
Slaapkamerkleedjes en Biezen matten

Echte donzen dekbedden
Grote sortering kleinmeubelen

Linoleums Krommenie Heugafelt tegels

Alles voor uw woning

LUXAFLEX JALOEZIEËN EN
ROLGORDIJNEN^

Haltestraat 27-29. Telefoon 2596-3759.

Brymnthm^esfiim
,

^-rf ^ ^ ëümjioofxijs.

entóeet xjitje üaad

"hijloehcmt je!

^mw/
REPARATIE VAN
WASAUTOMATEN
VAATWASSER E.D.

Bel naar 02507-2479.

VERHUIZINGEN

A. J. Behage & Zn
AxaleslMU) U. Beemitcdc

Telefoon «U-Vtau
SPECIAAL

PIANO TRANSPORT

ZANUVOOKT8E
CITVAARTVËRENIGING
BegnTenla - Crematie

Traiuport

Keesomsttaat 61. T^ SSn
Zandvoort

Dag en nacht te ontbieden

Krijgt U gasten?

Geen bezwaart

WU VEBBVKBN:
bedden, ledikanten, dekent,
tafels, stoelen, glaswerk,

porcelein enz. voor elke

gelegenheid I

Ook verhuur Tim leuke en
praktiacbe bolsbara.

DORPSPLEIN 2 - TEL. 2164
Of 3713. Privé na 6 uur 6«58.

CHRISTIEN
VERSTBEOE-TBIELEMAN
Flemingstr. 146, tel. 518S.

Medisch gedlpl. pedicure
van het Ellsabeth Gast-
huis, behandeling ook aan
huis.

Bü geen gehoor bellen na
19.00 uur.

Protestants Coöp. Begrafenisvereniging U.A.

Goedgekeurd bij Kon. Besluit

Begrafenis - Transport - Crematie
Haarlem, Laan van Berlijn 118, telefoon 023-331975.

Zandvoort, Keesomstraat 61 — Telefoon 58 51

DAG EN NACHT TE ONTBIEDEN.

EELTINK*S

SOUVENIERSHUIS
sag. mevr. E. v. Zaadvont-

Eelttnk.

Speelgoed • WeatkaMtw
Strandartlkelea - Stvke-

Alle MortHi tyellw.
Onte ka

Stationsstraat 16 - Tel. MBS.

t (Under) WINKELTJE
heeft fQae ktafca «m
kleatera, peotera, teeaen
en grote uenacs Bet
kidae

Bnoreweg I-3i tcL MM.
n(Jrtrsat v. d.

Gevraagd:

VRIJE WOONRUIMTE
door jonge vrouw.
Z'voort of omg.,
tot ƒ200,—

.

Brieven onder nr. 736
bur. van dit blad.

Enorme sortering

DIEPVRIEZERS EN >

KOELKASTEN
Rechtstreeks van fabriek
met garantie. Bijzonder
lage prijzen.

Martex Holland B.V.,

Soudenhom 32, Haarlem.
Telefoon 023-31 53 00.

METSELAAR
beeft nog ttJd voor

ONDEBHOCD EN.
REPARATIE

Telefoon 02S07.Mia.

Aan de verzekerden

van de ziekenfondsen

Kennemerland en Spaarneland

FUSIE PER 1 JANUAR1 1976
De besturen van deze ziekenfondsen vesügen Uw aandacht op het feit, dat zU
met Ingang van bovengenoemde datum een fusie zullen aangaan.
Het nieuwe ziekenfonds zal de naam „Spaarneland" dragen.
Het boofdk&ntoor is gevestigd aan de Oostvest 60 te Haarlem, tel. 023-319316.
Verzekerden, woonachtig in de gemeente Beverwijk, Heemskerk en Velsen, zullen
zich tot één vaa de bijkantoren kimnen wenden voor b.v. nieuwe aanmeldingen,
het opgeven van mutaties, het verkrügen van informaties enz. Deze bijkantoren
zijn gevestigd Zweedselaan 40 te Beverwijk, tel. 02510-29153 en Velserduinweg 48
te IJmulden, tel. 02550-21350. De loketten van deze drie kantoren zijn van maan-
dag tot en met vrijdag geopend van 8.30 - 15.30 uur.

PREMIE VRIJWILLIGE VERZEKERING
Met ingang van 1 januari 1976 zal de premie ƒ 112,35 per maand per persoon van
16 jaar en ouder bedragen; voor verzekerde gezinnen van beroepsmilitairen be-
draagt de premie ƒ 168,55 per maand.

Verzekerden, die thans reeds in het genot zijn van een reductie op de premie
zullen per deze datum ƒ 48,15 per maand per persoon gaan betalen. In bovenge-
noemde premies is de premie voor de aanvullende verzekering niet begrepen.
Gehuwde bejaarden, waarvan de man 65 jaar of ouder is, met een berekend in-
komen gelegen tussen ƒ17.853,— en ƒ21.630,— kunnen voor een vermindering
van hun vrüwllllge ziekenfondspremie in aanmerking komen, evenals echtparen
waarvan de man de leeftijd van 65 jaar nog niet heeft bereikt en waarvan het
Inkomen In 1975 ligt tussen ƒ 16.500,— en ƒ 19.300,—. Ook alleenstaanden met
een Inkomen gelegen tussen laatstgenoemde grenzen komen voor deze premie-
vermindering in aanmerking op voorwaarde dat zij tevens premie verschuldigd
zijn voor een vrijwillig verzekerd kind in de leeftijd van 16 tot 27 jaar.

Aan de loketten van het ziekenfonds kunnen hierover nadere informaties wor-
den verkregen.

PREMIE BEJAARDENVERZEKERING
Met ingang van 1 januari a.s. gelden de navolgende premlegroepen:

BEREKEND INKOMEN
tot ƒ13.256,—

ƒ13.256,— tot en met ƒ13.696.—
ƒ13.696.— tot en met ƒ'14.138,r—
ƒ14.138,— tot en met ƒ15.996,—
ƒ15.996,— tot en met ƒ17.853,—

PREMIE PER MAAND
ƒ 20,95
ƒ 41,80
ƒ 62,60
ƒ 83,40
ƒ125,05 (gehuwden)
ƒ 83,40 ongehuwden)

fi.KOL
Scbultengat flat 7. TU. SUS
ALLE VERZEKERINGEN

Anto • Braad • LetM '

BEHANOBR

STOFTEEBDtfit

BEDDENHAKBB

J.VANDENBd$
BUderdijkatr. ». Tel. >1M.

650-
Speciale aanbieding:

1
VRIJE ARM VOL ZIG-ZAG,
kompleet in koffer ....
Levering van onderdelen en benodigdheden)

en naalden, zelfs voor de oudste modellen.

Stema-service voor alle merken.

JAN GEYLVOET Jr.

Haarlem - Docistraat 35 - Tel. 023-311712

0F
ERWERKEW ^
^KAGES 4

ALLE
LOODGIETERWERKEW

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Telefoon 02507-41 SI - 71 58

Snellere service door
mobilofoon'.

DE VOS
voor een goed

GEBRUIKT
Hl.nVlEL
v.a. ƒ 50.—

fictsklaar.

LevRting van nie\iwc fietsen reeds
Inruil mogelijk.

vanaf ƒ 155,-

Onze werkplaats is Reve.stigd in de Dr. Gerkestraat
omhoog bi,i DE SCHELP box nr. 23 en 38.

Privé: Dr. Gerkestraat 20, flat 18.

Geopend van maandag t/m zaterdag.

Voor een flets voor groot en klelQ,
moet u bij de Vos zijn.

laats UTT
dTertentie

in dit blad
Succes Tcrzekerd

Bei 02977.2S141 voor nadere inlichtingen.

Ook in deze premiebedragen zijn de premies voor de aanvullende verzekering
niet begrepen.

Onder berekend Inkomen dient o.a. te worden verstaan de bruto "bedragen A.O.W.,
pensioen uit andere hoofde en berekend Inkomen uit bezittingen.

PREMIE EN INCASSO

AANVUUENDE VERZEKERING
Deze premie wordt niet gewijzigd en blijft dus ƒ 0,65 per maand per persoon.

(Deze premie wordt niet gewijzigd en blijft dus ƒ0,65 per maand per persoon.

I>e premle-lncasso van de aanvullende verzekering zal tweemaal per jaar ge-
schieden op de volgende wijze:

voor vrijwillig en bejaard verzekerden zal op de kwitanties over de perioden
januari/februari en juli/augustus zesmaal de maandpremie aanvullende ver-
pekering in rekening worden gebracht. Op de kwitanties «lle betrekking hebben
T)p de overige perioden komt dus geen premie aanvullingsfonds voor.

voor verplicht verzekerden zal de volgende nieuwe regeling gelden, n.1. dat zij in
1976 per kwartaal een bewijs van lidmaatschap zullen ontvangen en wel zodanig,
dat op deze bewijzen over de perioden januari tot en met maart en van juli tot
en met september zesmaal de maandpremie aanvullende verzekering zal voor-
komen. De bewijzen van lidmaatschap over het tweede en vierde kwartaal zullen
uitsluitend gelden voor de verplichte verzekering en dus geen premiebedrag aan-
geven.

Het hoofdkantoor te Haarlem, Oostvest 60, zal op 31 december né. 12.00 uur en op 2 januari
de gehele dag zijn gesloten. Het kantoor te Beverwijk, Zweedselaan 40 is gesloten op 29,

30 en ,31 december. Het tandheelkundig centrum Oostvest 60 blijft geopend.

WIJ FINANCIEREN VLOT EN SNEL
Kampeerwagens — Vaartuigen — Draglines — Bulldozers — Kranen —
Vrachtauto's — Bussen — Stationaire machines — Landbouwwerktui-

gen — Vee — Personenauto's — Bedrijfs- en leswagens — Horeca-

bedrijven enz.

'MIDDEN-NEDERUND-WILNIS'
DORPSSTRAAT 25 — TELEFOON 02979-1383.

^Radiator
viroenestein
Kam. OniMMinaln
ZANDVOORT
TdaleenSMS*

tevens uw

leodgleter en

sanitair-

installateur
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EEN DAGJE SCHOMMELEN, ZWIEPEN EN ZEEZIEK ZIJN OP EEN HOUTEN KOTTER

'Het wordt hangen en wur
UMÜIDEN — "Het zal hangen en wurgen worden,' zegt Jaap de Vries

als wy hem 's morgens vroeg opbellen met de vraag of hij nog zal uit-

varen. 'We varen wel even tot bulten de pieren, maar als daar wind-
kracht zes staat keren we toch mooi om, want dan valt er toch niet

redelijk te vissen.' De woorden klinken me niet al te bemoedigend in

de oren, want Ik ben nog nooit op zee geweest en ik voel me op het
moment dat we opbellen al misselijk.

MlJn hoop op een goede vaart vrordt niet

versterkt wanneer we üi de haven arri-

veren, want de boot waar we moeten ztfn

ligt als een, In myn ogen, nietig scheepje

naast enkele grotere broers te dobberen.
Van de wal af bezien is het een roman-
tische, houten kotter — één van de drie

die er nog in Nederland zlJn te vinden
— maar sta Je er als iemand die nog
nooit op zee heeft gevaren op, dan
springt vooral de grootte van het vaar-
tuig op.

Het is nog donker als we uitvaren en ik

hoop dat schipper Jaap goed in de gaten
houdt hoeveel wind er staat. 'O, het is

best weer, nietwaar Cor?' zegt Jaap te-

gen de rest van de bemanning, want twee
man is genoeg voor deze boot om alles

naar wens te kunnen regelen.

Vreemd gevoel
Cor antwoordt bevestigend op het mo-
ment dat we een paar meter omhoog
zwiepen en weer naar beneden duiken,

waarbU het water over het dek slaat. Er
zit een vreemd gevoel in mtjn maag-
streek. Jaap en Cor vernemen dit met
vreugde. Zeeziekte is niet zo erg. zeggen
ze. Ja, op dat moment zou Je willen dat
Je de dood was en zelf hebben ze er in

bet begin ook drie weken mee gezeten,

maar toen waren ze er ook af.

Het gevoel zet gelukkig niet door, maar
Kees wordt steeds witter en voordat het
net is uitgezet voor de eerste 'trek' heeft

hl] al flink wat voer aan de vissen gege-
ven. Om er bU mezelf de moed In te

houden besluit ik daar maar foto's van
te maken, hetgeen onze kolleglaliteit

even schijnt te verstoren.

Even later zetten we het net uit waarna
Cor zUn kool induikt, want over twee uur
zal de vangst pas worden biimengehaald.
We zUn benieuwd hoe het vooronder er
uit ziet en dalen achter Cor naar bene-
den af. 'Volgens mU schommelt het hier
nog erger dan boven," zeg Ik. Kees wordt
zo mogelijk nog witter, staat meteen op
en klimt zo snel mogelük het trapje weer
op om in de frisse buitenlucht te komen.
Het Is verbazend hoe snel die Jongen kan
zijn als hl) maar wil.

Terwijl we ons aan alles wat op deze
schommelende boot vast zit vasthouden
lopen we terug,naar de. stuurhut, waar
Jaap breed grUzend uit het raampje
staat te kijken. 'Gaat het al weer wat
beter? Jullie lusten zeker wel een pilsje?'

Nu kimt Je misschien veel over Kees zeg-
gen, maar kinderachtig is hlj beslist niet

en hij doet dan ook heel gretig met zlJn

flesje.

De grootste vangst van de dag. Schipper
Jaap houdt de gul omhoog.

knieën nog niet eens — te hebben ge-
bracht besluit Kees evenals Cor een kooi
in te duiken in de hoop dat dat hem dan
wat beter zal vergaan. Het blUkt een goe-
de oplossing, want ik hoor niets meer
van hem en als ik even later ga kUken
ligt hlj vast te slapen.

Jaap is bezig om een andere koers in te

stellen op de automatische piloot als ik

terugkom. 'We moeten zorgen' dat we
niet over een wrak heenvaren, want dat
kan me wel eens een net kosten.' HU
laat een kaart zien waarop de wrakken
door middel van een stip staan aangege-
ven. Het is een weinig bemoedigend
beeld, want er staan er honderden op.

Op dat moment voel ik de boot nog dui-

delijker deinen en maakt de stuurhut,

maar hierin kan ik me misschien ver-

Door:

GERRIT JAN BEL
EN KEES KUYPER

Binnenhalen
Na een paar uur wordt de eerste buit
binnengehaald. Ret Is niet veel. Even Is

er nog hoop op een goede vangst wan-
neer Jaap en Cor het net binnenboord
trekken, want het voelt redelijk zwaar
aan. Er blijkt echter bulten de vis ook
een groot vftt in te zitten.

Jaap trekt het net open en de vis stroomt
over het achterdek. 'Zo, het eerste netje
is voor Den TJyl,' zegt hy. Daarna gaat
hl) de vangst samen met Cor uitsorteren.

Het net is ondertussen alweer in het wa-
ter verdwenen en er wordt nu een an-
dere koers aangehouden, want de oogst
kan nog niet al te rUk worden genoemd.
'Je kan er nooit wat van zeggen. De ene
keer haal Je drie kistjes vis binnen en de
volgende keer acht. Ik heb tot nu toe
één kefr meegemaakt dat m'n net na
een keer trekken helemaal vol zit. Nou,
dan kan je meteen rechtsomkeert ma-
ken en naar huis toe gaan,' zegt Jaap.
Het lykt wel of er tussen Kees en Jaap
maar één portie vreugde valt te verde-
len, want hoe beroerder de eerstgenoem-
de zich gaat voelen, hoe vrolijker Jaap
wordt. Deze wordt steeds vlotter met het
maken van opmerkingen over zeeziekte
en hy biykt wat dat betreft over een
zeer spitsvondige geest te beschikken.
Na nog enkele malen een bezoek aan de
reling — nou ja, reling; het haalt Je

Hobbyboot
Oorspronkelijk was liet niet de bedoe-
ling dat deze kotter, de IJmuiden 27,

voor de Msvangst zou worden gebruikt.

'MDn baas had hem bl) wijze van hobby
gekocht,' zo zegt Jaap 'maar dan zou de
boot In de wintermaanden stil komen te

liggen en omdat een schip nu eenmaal
beter kan varen besloot hl) er toch maar
mee te gaan vissen.'

'Het komt voor hem ook nog wel goed
uit, want hU is vishandelaar en omdat
we maar één dag op zee biyven (dit in

tegenstelling tot de andere kotters, die

wel een paar dagen wegblUven) heeft l^lj

zodoende altijd verse vis. En hebben we
's ochtends vroeg al goed gevangen, dan
kan de hele handel meteen in de vracht-

wagens die op het buitenland rijden.'

Jaap tuurt naar de 'schrijver'. Dit is een
sonarapparaat waarop men kan zien of

er vis tussen het schip en de bodem
zwemt. Er is niets op te zien. Overigens
zegt dat nog niet zoveel van de vangst,
want scharren leven op de bodem van
de zee en zün niet te zien op de schrij-
ver. Kn daar is het nu net de tljd voor.
Zwemt er dan ook nog gul (kleine ka-
beljauw) of wijting in het net, dan is dat
mooi meegenomen. In de zomer wordt er
op tong en schol gevist.

De meeuwen verzamelen zich rond de
boot als het net wordt opgehaald. Waar
ze zo gauw vandaan komen blijft steeds
weer een raadsel, maar opeens zlJn er
tientallen en wachten ze tot de onder-
maatse vis weer over boord wordt ge-
schoven.
Na het sorteren van de vis gaan we
brood en soep eten. Kees biyft beschei-
den en zegt geen trek te hebben en ligt

met zljn rug naar ons toe in de kooi. Ons
smaakt het in ieder geval best en even
later gaan Jaap en Ik weer naar de
stuurhut terug.

Het leven als zeeman bevalt hem best, zo
te zien, 'Vooral nu ik maar één dag op
zee ben. Vroeger dan was dat anders,
dan bleef ik wel een paar dagen of een
paar weken weg. Maar wat kan ik nu
nog meer wensen? 's Avonds weer lekker
thuis bU de vrouw en overdag zl)n we
ons eigen baas. En nu valt het weer nog
best mee, we hebben dus niets te klagen,
lickker zacht en rustig weer.'
Ter ondersteuning van zlJn woorden
schommelt de boot nog eens extra. Trou-
wens, de hele dag ga Je op en neer en
Heen en weer. Ik begin er al een beetje
aan te wennen, alhoewel ik er nog steeds
niet aan moet denken dat we ook op
deze boot zouden moeten zitten wanneer
er een lichte storm staat, want dan had
Kees wel , eens gezelschap -kunnen krij-

gen.

» ï+fe

'Och, tachtig procent van de mensen
wordt zeeziek," zegt Jaap. 'En met Kees
valt het me In feite nog wel mee. HU
klaagt er verder niet zo over. Nu ligt hl)

gelukldg te pitten, maar er zijn er ook
die de hele dag goed ziek zlJn.'

Bijgeloof

gissen, de grootste zwaai die hU tot nu
toe heeft gemaakt.
Omdat de vis graag in de buurt van
wrakken zit, proberen de zeelui hier nog
wel eens voorzichtig tussendoor te lave-

ren. Lukt dat, dan is de vangst vrijwel

altyd goed, maar 'soms hebben zê 'pech

en komt het net vast te zitten. Jaap had
dit een week eerder beleefd. Toen heb-
ben we vlJf uren zitten emmeren om de
zaak weer los te krijgen," zegt hlj.

Wanneer het tljd is om het net binnen
te halen komt ook Kees zUn.kooi uit,

want hU wordt wakker van de Her die

het touwwerk aan boord moet hijsen.

Plichtsgetrouw maakt hy nop wat 'foto's,

gaat nog één keer met geopende mond
de woelige zee bekyken en glibbert dan
het dek weer over om zyn bed In te dui-
ken. Je hoort hem helemaal niet klagen
en we zien hem deze dag alleen maar
wanneer hy het vooronder uit komt als

er een vangst aan boord wordt gehaald.

Het is al weer donker als de laatste trek

wordt binnengehaald. De vangst valt

over het geheel genomen niet zo erg mee,
zo'n tien kistjes. We schUnen niet zo erg

veel geluk te brengen en daar letten zee-

lui anders nog wel eens op, want ze heb-
ben de naam bygclovig te zyn.

Jaap vindt dat dat wel zo'n beetje klopt.

'Ik knoop het net bUvoorbecld van onde-
ren nooit dicht voordat we op zee zijn.

Anders kom Je niet aan vissen toe, zeg-

gen ze en dat is toch echt wel een paar
keer uitgekomen.' Is het tegendeel dan
ook niet een paar keer uitgekomen,
vraagt Kees die voor de laatste keer uit

zyn kooi is gekomen en er al weer vrU
fris uitziet.

'Jawel, dat ook wel. Maar ik heb het
toch ook vaak zat meegemaakt dat Je

dan inderdaad niet aan vissen toekwam.
Soms merk je gewoon ook aan alles dat
het een rotdag wordt. Laatst kwam ik

's ochtends vroeg by do bakker om
brood te halen en toen was hy de sleutel

vergeten zodat we een half uur moesten
wachten. Dat wordt niks. zei ik nog te-

gen Cor en dat kwam inderdaad uit.'

'Eerst scheurde m'n net, maar dat kon ik
nog wel maken. Toen we het later weer
uitzetten kwamen we vast te zitten in
een wrak en dat kostte een paar uur om
daar uit los te komen. Wat later zat m'n
net in de schroef verward en toen moes-
ten we binnen worden gesleept. Dat was
de eerste keer voor my, maar ik ben er
nog wel wekenlang ziek van geweest,
want dat is toch de grootste schande die

Je kan overkomen.'
'Ik ken ook wel vissers die eerst op de
plek waar ze gaan vissen een ryksdaal-
der in het water gooien. We doen het
niet voor niets, we willen er ook nog wel
voor betalen, zeggen ze dan."

Hasjiesj

kJ

Rond zeven uur 's avonds leggen we weer
aan. Kees is op de terugweg nog druk
bezig geweest wat vissen in een plastic

tasje te doen om die mee naar huis te

nemen. Het biyft een beroerde dag voor
hem, want net als hü het tasje in zUn
auto wil leggen komt er een blauw Platje
de kade opryden dat met piepende rem-

- men vlak achter hem stopt.

Er stappen twee matmen uit die met alle

geweld willen weten wat hy in die plas-
tic zak heeft zitten. 'Douane,' zeggen ze
en Kees moet heel wat moeite doen en
zielig kyken om zyn visjes toch mee
naar huis te nemen. De bedrijvige amb-
tenaar komt ook nog even op de boot in-
formeren of er wat valt aan te geven.
Jaap staat er alleen maar by te lachen.
'Wat denk je wel, dat ik dan zo met alle
lichten op open en bloot aan kwftm leg-
gen? Wetaee man, de hasjiesj is net in
een plastic zak afgevoerd.'

Direkt nadat de vis op het achterdek is

uitgestort wordt dese gesorteerd.
Door «riddö van een Her wordt het net
binnenboord gehesen.

Romantiek, de allerbeste

remedie tegen zeeziekte
Jaap de Vries heeft volkomen gelijk als hij Barbara, M. een raspaardje
noemt, waarmee hy sinds mei van dit Jaar de Noordzee bevaart voo/
de IJmuidense groothandelaar in zeevis Prins. De slechts veertien
meter lange tienjarige houten kotter van het ïloorddultse type is een
schoonheid van een scheepje. De honderden foto's en dia's, die er al

in de haven van IJmuiden zijn gemaakt bewijzen de aantrekkings-
kracht, die dit schip heeft op de kadetoeristen.

In Nederland is Barbara M. net niet enig In zyn soort, want er varen
nog twee soortgeiyke boten op onze vaderlandse wateren, te weten
de 'Wieringen 15 en de plezierboot van ene Jan, een student wiens boot
eveneens afgemeerd ligt aan de visserskade van IJmuiden.

Als Jaap het over een raspaard heeft voelen begint een onaangenaam gevtx;!

vergeet hy echter te zeggen, dat zyn
Barbara M. oen springpaard Is Van zeer

grote klasse, dat met vlag en wimpel het
springparcours rondt. Maandagmorgen
om acht uur beglwicn we het parcourscn
pas elf uur laler hebben wc de piereii

weer aan belde boorden. 'Het Is hangen
en wurgen' zegt schipper Jaap de Vries

als we uitvaren. HU vertrouwt het weer
niet zo. Niet' dat Barbara geen hoge zee-

ën kan hebben, maar boven windkracht
vijf wordt het vi.ssen een gevaariyke on-
derneming vanwege de gieken, die acht-

cneenlialve meter over beide boorden
hangen.

Grote hobby
'Even bulten kyken' zegt Jaap tegen zUn
maat Cor. De vL-iser-ilieden hebben er

duldeiyk zin in, want naannate we de
ullelnden van de pieren naderen groeit

hun hoop op zeeziekte bU de twee land-
rottcn. die zonodig mee nloeten om hun
belevenissen op papier Ie schryven. 'Wat
Is het toch mooi hè' zegt Jaap. 'Geen
stoplichten, geen files, kost ook weinig
benzine.'

Eenmaal buitengaats valt de zee mee.
Een flinke deining zo af en toe gelar-
deerd met witte schuimkoppen mag geen
beletsel zyn om het net uit te zetten.

Jaap is in zUn element met de elemen-
ten. HU zegt niet gauw terug te keren,
want hU zou bUzonder humeurig zUn als

hy de hele dag thuis zou zitten. 'Laatst
\Toegen ze in de straat waar ik nog niet

zo lang woon, aan mUn vrouw waar ik
werk. Wat denk Je, dat mUn vrouw zegt.

HU werkt niet maar hU vaart. In feite

heeft ze nog gciyk ook. want varen is

mijn grote hobby. Hier op zee voel Ik me
liperiyk. Ver weg van al die dnikte aan
de wal.'

faap spuit een mand vol scharren schoon.

Sadistisch trekje

"fiao 7 ch stred': Vr'-erdfi- "pt'

zich steeds meer van me meester te ma-
ken. De schipper heeft plezier. HU heeft

alle tyd om me goed in de gaten te hou-
den, omdat de automatische piloot het
schip In de Juiste koers houdt.
Na maandag weet Ik. dat schippers een
.«adistisch trekje hebben. Je kunt een
zeeman geen groter plezier doen, dan te

braken op zyn boot en het liefst vlak
voor zyn stoere zeeinansbcnen. Dan zUn
de opmerkingen niet van de lucht. Ter-
wyi de golven met de regelmaat van de
klok over het dek slaan zorg Ik voor af-

wis-seling door een golf over de rand van
de stuurboordraillng vanuit mUn mond
in zee te laten verdwUncn.
Op dit moment heeft Jaap de Vries ge-
wacht. 'ZaJ ik een lekker bordje bruine
bonen voor Je klaarmaken met een heer-
lyk stukkle vette rookworst erby?' Cor
doet ook nog even een duit in het zakje.

'Zo. Jongen ben je de vtssies aan het
voeren?' Als je eenmaal in dit stadium
verkeert dringen de opmerkingen nau-
welUks tot je door.
Er wordt wel eens beweerd, dal zeezie-

ken, liever dood zUn dan nog langer over
de reling te moeten hangen, maar die

stelling meen ik toch te moeten betwU-
félen. Natutu-lUk is het naar als je maar
blUft kokhalzen, lerwDl je van binnen al

leeg bent en er dus niets meer naar bul-
ten komt. Het besef, dat Je nog negen
uur vastgebonden blUft op de rug van
dit springpaard maakt Je nog zieker en
daarom ga Je zoeken naar vluchtwegen.
Maar waar moet Je heen. Reddingboten
zUn er niet en kans op terugkeren is er
Voorlopig niet of de wind zou moeten
aanwakkeren tot windkracht zes. maar
helaas blUft hU schommelen tussen drie

en vUf. Een vuurpyi op Je rug laten bin-

den en je af laten schieten naar land
lykt me al evenmin een uitkomst want
het is zeer de vraag of de vuuPpUI met
onder zich een gewicht van vUfen/fstlg
kilo In staat ts om een afs'and va uch
my door do Inch' ( nvei'i <'

naar land te peddelen, maar ook van dit

idee zie ik af als ik vlak voor me een
golf boven de reling zie uitkomen.

Mee leren leven
Er zit niets anders op, dan de rest van
de dag met de kwaal te leven. Ik krUg
weer enige moed als na een trek van
twee uur het nel wordt opgehaald. Hon-
derden vissen zUn met hun koppen tus-
sen de mazen van het net blUven steken.
Waarschyniyk vinden de vissen het al

evenmin leuk op de boot.

De bewegingen, die ze met hun naar
lucht gapende bekken maken komt niU
tenminste uit eigen ondervinding zeer
bekend voor. Ook voor hen is er geen
vluchtweg meer mogeiyk. Daarvoor ziln

de mazen van het net te klein. De Be-
dachte dat deze gevangenen de reis niet

zullen overleven, terwyi Ik een zeer rcdc-
lyke kans op een behouden vaart mauk
doet me goed.
Met die gelukzalige gedachte besluit ik

gedurende de volgende trek voor twee
uur onder kooi te gaan. Het biykt voor

mU een uitstekende remedie te zijn tegen
zeeziekte. Aanvankeiyk had Ik er weinig
voor gevoeld om In mUn toestand de kooi

in te duiken. Maar al te vaak heb ik U1-
ders aan zeeziekte zien afgebeeld han-
gende over de reling en over de rnnd vnn
een scheepskooi.
Maar gelukkig 'is dat laatste niet op :im
van toepassing. Hoc raar het ook moRe
klinken, toen ik eenmaal i'i de kooi in

de boeg van het schip lag begon ik me
kiplekker te voelen.

krUgen.' Vier jaar i.s Jaap kapitein ge-

weest op een binnen.'ileppr.

De mooiste maar tevens meest nutteloze

periode in zyn zeomanstyd noemt hy zyn
Mexicaanse avontuui'. In 19G4-19G5 wprd
hy met nog enkele Nederlandse vissers

naar Mexico uitgezonden om de Mexica-
nen het visservak te leren. 'Hel geld dat
de regering daarvoor uit heeft gegeven,

had men net zo goed in de Golf van
Mexico kunnen gooien. Die Mexicanen
waren gekker op hun slésla dan op vis-

sen.'

Op slag verliefd
De negenentwintig jarige Jaap de Vries

i.s biy. dat hy op die dag In mei liet on-
kruid uit zijn turn naiir do haven bracht
'Deed Je aan millenveiTwilinp?' m vraa?

ik uitgeslapen en opgeknapt. 'Ach daar
hebben we het nu niet over. Hoofdzaak
l.s. dat ik Prins in deze boot aan zag ko-
men varen. HU had de boot in Engeland
gekocht en ik wa.s op ."ilag verliefd op
Barbara. Ik hoefde dan ook niet lang na
te denken toen hij me viT2g of Ik het
schip voor hem wilde varen.'

Ik moet Jaap gelijk geven, wnnl toen ik

(laar lag in het vooronder begon Ik Bar-
bara M. niet langer te zien als een on-
stuimlR springpaard, maar als een lief

ra.spaardje dat dartel springt op de pol-

ven. Hoe romantisch het Is op een hou-
ten boot te vaven merk je pas goed In Je

kool. Het houtwerk werkt voortdurend.
Dit Bekraak en gesteun klinkt je als mu-
ziek in de oren. Voor mij i.^ het verblijf

m een hou' en iii'hecpshuld de be.ste re-

medie tegen zeeziekte.

Liever siësta

Op deze manier mag men my naar een

ander deel van de wereld varen. Ik kan

me voorstellen, dat Mexieanen de voor-

keur geven aan slcsta boven vlsi,cn.

Een zesurlge slcsta, slechts onderbroken
door bet binnenhalen van de netten,

heeft me bUzónder goed gedaan. Ik begin

de reis leuk Ie vinden, maar kan er nog
slechts een paar uur van genieten. Het
'nel is voor de laatste keer achter Bar-
bara voor twee uur In het water van de

Noordzee gezonken en wordt met een
snelheid \'an tweeëneenhalve mUl voort-

getrokken.

In de stuurhut vertelt Jaap. dat hlj

veertien jaar geleden toen hU met varen
begon veertien dagen zeeziek Is geweest.

•Moar' zo zegt hi,i. 'voor een zeezieke ke-

-w \vf 'liet tpi-ug. Ik h' b er ook door-

1
-11- en. De sehionc- d'e 'och

i:i • fen ';«• .. -^ii fs.raf

;^orirn Jicl nel wordt binncngchnalö zwermt een grote groep zeemeeinren om
de boot heen.
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Pakveldstraat 21 — Telefoon S3i5

WENST U EEN VOORSPOEDIG 1976.

B.V.

BOUWBOND N.V.V.

AFDELING ZANDVOORT

wenst al haar leden

EEN VOORSPOEDIG 1976.

Alle cliënten een goed 1976 in een

eigen woning

J. van den Bos
WONINGINRICHTING

Bilderdijkstraat 5 — Telefoon 3796.

MARKIEZENFABRIEK

H. Franssen
Zeestraat 57 zw— Telefoon 4623

wenst zijn clientèle en kennissen

EEN VOORSPOEDIG 1976.

JIONDËNKAPSALON

RENÉ SCHRAM
Mr. Troelstrastraat 7 — Telefoon 4999

wenst al haar vrienden, clientèle en bekenden

een goed uiteinde en een zeer goed 1976.

é^^^^^9^^0^O^9909^<i'9^t^^^9ê0^09é44*^^4^

Het Bestuur van

De Volkstuinders

Vereniging Zandvoort

wenst haar leden een rijke oogst en
veel genoegen op de tuin!

»9»««^«0C&&««»««»»»é*»»*»«»»ê»09»»»»*«*

Sigarenmagazijn

B. KRAMER
wenst aUe klanten, vrienden en bekenden

een voorspoedig niemcjaar.

B T V
Bevordering Toerisme Verkeer

lue/Mt u prettige jaarwisseling

en een voorspoedig 1976.

Voorz. J. J. Pas

BLOEMKWEKERIJ

„DE NOTEDOP''
Zandroortselaan 183

wenst zijn Idanten, vrienden en kennissen een

GELUKKIG EN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

P. C. Heemskerk en Echtgenote.

Melkinrichiing „De Toekomst"
J. J. DISSELDORP

Koningstraat 1 — Telefoon 2566

wenst zijn geachte clientèle en bekenden

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Modehuis Piller
Kerkstraat 4 Telefoon '3397

loenst u allen een voorspoedig J 976

PARFUMERIE

-Vcuï^i
Haltestraat 53— Telefoon 3449

wenst een ieder een voorspoedig 1976.

Slagerij Fa. van Dijk

stationsstraat 12 - Telefoon 233S

lüensen hun kliënten en vrienden
\ \

een voorspoedig 1976.

*««*«**«

G. KOL
SCHUITENGAT 7

ALLE VERZEKERINGEN

wenst allen een

VOORSPOEDIG 1976

wenst al zijn cliënten, vrienden en kennissen

een voorspoedig en gezond 1976,

EELTINK'S

SOUVENIERSHUIS
Eig. Mevr. E. v. Zandvoort-Eeltink
Stationsstraat 16 - Telefoon 2658

wenst cliënten, vrienden en kennissen

EEN VOORSPOEDIG 1976.

FA. SCHUTTE-KUIPERS

Koningstraat 38 Vondellaan (Idosic)

wenst alle clientèle een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

C.P.N. AFD. ZANDVOORT
Wenst haar leden en sympathisanten

een Voorspoedig en Strijdbaar 1976

Een goede raad neem een abonnement op de
Waarheid!

DE FOLKLOREVERENIGING

„DE WURF"
LAETE WE ALLEGAER WêL WEZE MET MEKAER

IN HET NUWE JAER.

^jv»VmWmVm'mV.v.VmVmV.:::;v.-.:v.w.v.'

i DAMESKAPSALON

MAISON VAN DORTH
wenst al zijn cliënten, vrienden en kennissen

EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

Tolweg 20 — Zandvoort

lwvA^vv^.•.^^•..^.v.•...^..".^....•...^vA•.

De beste wensen voor het jaar 1976

Bestuur en leden

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE

DE KAASHOEK
JFij jvensen onze cliënten, vrienden en bekenden

een voorspoedig 1976.

HALTESTRAAT 58 — TELEFOON 5000

TOT ZIENS IN DE KAASHOEK

J.v;CanipenenZn.B.V.

scheen- en sleotelservicè

Tfenipeliersstraat 46 zw. -- Haarlem

WENSEN VRIENDEN EN CLIENTÈLE

EEN VOORSPOEDIG 1976.

VAN
DËNSEN

Y

Centrale verwarming en Air-conditloning

Bilderdijkstraat 30 zw. — Telefoon 2972

)

wenst UEm VOORSPOEDIG 1976.

Sporting Club Zandvoort

wenst alle leden en bekenden

EEN VOORSPOEDIG en SPORTIEF 1976

Wij wensen al onze vrienden, kennissen

en kliënten een voorspoedig 1976.

Zandvoort, Kerkstraat 23. Telefoon 2107.

<f^m^mÊ0mm

HET GENOOTSCHAP

OUD-ZANOVOORT

wenst haar leden en begunstigers

van Jiarte een voorspoedig 1976 !

FA. J. V. DlilVENBODEN
Haltestraat 45

ifc-enst u een GELUKKIG NIEVWJAAR

SPORTSCHOOL EN SAUNA

W. BUCHEL
Lorentzstraat 306 - Zandvoort

wenst leerlingen, vrienden en bekenden

een veorspoedig 1976

A. POOL
Haarlemmerstraat ISd— Telefoon 2569.

Verhuur van: Garageboxen

Opslag en bedrijfsruimten.

wenst al zijn cliënten een

VOORSPOEDIG NIEXrWJAAR.

R. V. d. Werff

Tolweg 6 — Telefoon 5001

Vrienden en bekenden een gelukkig en

voorspoedig 1976 toegewenst.

J. K. FEENSTRA
Radio - Technisch Bureau

HALTESTRAAT 57

wenst zijn geachte clientèle, vrienden en
bekenden EEN VOORSPOEDIG 1976.

H.L.C. LANSDORP
JUWELIER — HORLOGER

Kerkstraat 33 — Telefoon 2359

wenst geachte clientèle en vrienden een

VOORSPOEDIG EN GELUKKIG 1976.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertstr. 11

wenst vrienden en cliënten

een voorspoedig niemvjaar.

LidNBM

GLAZENWASSERIJ/SCHOONMAAKBEDRIiF

„SNOEKS"
wenst u een voorspoedig niemvjaar.

Keesomstraat 181 —Zandvoort— Telefoon 6255

Een voorspoedig 1976

toegewenst door

SIGARENMAGAZIJN

WIL BLUYS
KLEINE KROCHT 2

tnV LOTTO- EN TOTO-ADRES.

Aannemingsbedrijf J. DEUTEKOM

NIEUWBOUW — MODERNISATIE

Metsel-, Timmer- en Tegelwerk

Wenst zijn klanten en relaties EEN GELUKKIG 1976.

AUTOBEDRIJVEN

RINKOENFAM.JONGSMA

wenst een ieder EEN GEZOND 1976.

WIJ WENSEN ALLE MENSEN
EEN GELUKKIG 1976.

&64^
SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEert HERENKLEDING

KERK8TR.20 • TEI.:3136

Het bestuur der

WATERSPORTVER. ZANDVOORT

wenst haar leden, jeugdleden, donateurs en

begunstigers een goed uiteinde en een

BHOUDEN VAART IN 1976.

elies andpé
voorlieen PetrovicVi

Zandvoort

tvenst vrienden en bekenden

eeit. voorspoedig 1976.

J. C. DORSMAN
OOSTERSTRAAT 3

SCHOORSTEENVEGER

wenst geachte clientèle en b,ekenden

EEN VOORSPOEDIG 1976.

CAFÉ A. KOPER
KERKPLEIN 6

wenst vrienden en clientèle een

VOORSPOEDIG NIEUWJAAR.

Fatn, O. Bol.
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PEETERS
wenst u in 1976 vrede, voorspoed, |

goed, beter, best jaar toe.

I. tl Mn lil

W. KONING
KËUtlBtiAGEBIJ

SchoAlsWMt 3 — Telefoon 2939

wenst geachte cllëhtèle, vrienden en bekenden

filSN VO0RSt>OEDIG 1976.


